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Algemeen : het land 

Tanzania ligt net onder de evenaar in Oost-Afrika. Het is wereldberoemd voor zijn nationale parken met 

ronkende namen zoals Serengeti, Ngorongoro en Kilimanjaro. Ook het tropische eiland Zanzibar hoort bij 

Tanzania. De natuurlijke rijkdom is overweldigend, je vindt er alles van vulkanen tot mangroven, van oerwoud 

tot halfwoestijn en van eeuwige sneeuw tot warmwaterbronnen. Er wonen 36 miljoen mensen van meer dan 

120 verschillende stammen op een oppervlakte van 945.203 km², dus ruim 31 keer België… Buiten de 

dichtbevolkte gebieden van Dar Es Salaam, langs het Victoriameer en in de buurt van de Kilimanjaro (Arusha 

e.o.) is de bevolking dungezaaid in dit immense land. Hier is nog veel plaats voor avontuur én voor 

ontdekkingen. Geregeld worden nog nieuwe soorten vogels of zoogdieren ontdekt in afgelegen bergachtige 

streken, zeer onlangs nog een nieuwe olifantspitsmuis. Grote gebieden boomsavanne zijn nauwelijks bewoond 

omdat de tsetsevlieg er te talrijk is (soort daas die slaapziekte overbrengt). Ongeveer een kwart van het land is 

in zekere zin beschermd natuurgebied. In nationale parken (NP) is geen menselijke bewoning toegestaan, in 

Conservation Areas zijn nomadische herdersvolkeren wel toegelaten, zoals de Maasai. Game Reserves zijn nog 

wat minder strikt natuurgebied. Het Serengeti-Maasai Mara (Kenia) ecosysteem herbergt de grootste kudden 

wilde grazers in de wereld (2,5 miljoen dieren, vooral gnoe, zebra en antilopen) die hier rondtrekken volgens 

waar het jaarlijkse patroon van regenseizoenen en droogtes voor sappig vers gras zorgt. In maart bevindt deze 

massa dieren zich normaal in de buurt van Ndutu in het zuidwesten van de Serengeti, maar door het te lang 

uitblijven van de regens waren ze al een eind verder zuidwaarts getrokken en konden we er tijdens onze reis 

niet bij komen. Op zich is dit al een goede reden om ooit nog eens terug te gaan, want het spektakel moet 

grandioos zijn. 

 

Het land is een republiek met een vrij stabiele politieke situatie, zeker in vergelijking met de buurlanden. In 

1964 werd het onafhankelijk van Groot-Brittannië dat het eerder had ingepikt van Duitsland na Wereldoorlog I. 

Toch is Tanzania één van de armste landen ter wereld met een bevolkingsgroei van maar liefst 3% per jaar. Qua 

infrastructuur drijven ze vooral nog op wat de kolonisator vroeger heeft aangelegd, enkel de hoofdwegen zijn 

geasfalteerd. Als je gewoon door het land reist merk je weinig van de onderliggende problemen van corruptie, 

bureaucratie en gebrek aan visie van lokale overheden, maar die zijn er allemaal wel degelijk (hoorden we van 

anderen). Zanzibar (en buureiland Pemba) hebben gedeeltelijk zelfbestuur. Hun voorgeschiedenis (en die van 



de hele kuststrook) is sterk verschillend van het binnenland met sterke Arabische invloeden en de islam als 

voornaamste godsdienst.  

 

Al bij al heb je minstens een half jaar nodig om het land helemaal te zien. Tijdens onze drie weken hebben we 

een ‘best of’ van het noorden gedaan, met de klassieke toppers van nationale parken en een aantal andere 

natuurrijke gebieden daarbuiten. Het weekje kust spendeerden we grotendeels op het vasteland en twee 

dagen op Zanzibar. 

 

 
 

 

Algemeen : praktische tips voor reizigers 

Er bestaan veel reisgidsen zoals Lonely Planet en Rough Guide. Die zijn onontbeerlijk voor als je zelf of met het 

openbaar vervoer rondreist. De lokale munteenheid is Tanzaniaanse shilling. Tijdens ons verblijf was de koers 

ongeveer 1 US $ = 1.100 Shilling = 0,7 €. Breng recente (na 2004) cash dollars mee, die kun je ter plaatse 

makkelijk wisselen. Zorg voor veel kleine briefjes (1 $ en 5 $) om als fooi te kunnen geven in hotels of 

restaurants of om kleinigheden te kopen. Wisselgeld krijg je meestal enkel in shilling terug. Voor creditcards 

wordt meestal 5 % toeslag gerekend en je kunt er niet overal mee betalen (wel in hotels). Internetcafés vind je 

overal maar wij hadden daar geen zin in. GSM-verkeer is mogelijk tot in de verste uithoeken van de Serengeti. 

Een gsm is er een echt statussymbool. Het gebeurde meer dan eens dat we een Maasai met speer op 

gerecycleerde autobandsandalen en enkel gekleed in een rood deken, tussen zijn geiten en koeien staand, een 

hypermoderne gsm zagen bovenhalen ! Informeer vooraf bij je telefoonmaatschappij naar de mogelijkheden. 

 

Een zeer goede landkaart is die van Kenya van het Franse IGN op schaal 1 :1.000.000 (zie www.ign.fr of te koop 

in AS Adventure). Noord-Tanzania staat er ook op maar niet de kust. Ik had ook Nelles Map van Tanzania 

(1 :1.500.000). Een andere goeie en weerbestendige kaart is die van www.reise-know-how.de (1 :1.200.000) 

Tansania-Ruanda-Burundi. 

Het beste vogelboek is ‘Birds of East Africa’ van Stevenson & Fanshawe (Helm Field Guides). In Tanzania komen 

meer dan 1000 soorten vogels voor, een beetje blokwerk komt goed van pas om ter plaatse niet te veel tijd te 

verspillen met in de veldgids te bladeren. Voor zoogdieren is ‘The Kingdon Pocket Guido to African Mammals’ 

het beste. 

 



 

 

 

Algemeen : klimaat en kledij 

Er zijn twee regenseizoenen : een kort in oktober-november en een langer vanaf half maart tot juni. De meeste 

regen valt in hevige buien die vaak maar een paar uur duren. Een reis wordt er maar zelden door gehinderd, 

maar in april-mei kunnen onverharde wegen onberijdbaar zijn, vooral in de parken, en zijn vele hotels met 

verlof. Begin maart is ideaal voor vogelkijkers : de lokale broedvogels (zoals wevers, bishops en whydah’s) zijn 

in broedkleed, er zitten nog veel Palearctische overwinteraars, er is al wat regen gevallen zodat het er fris 

groen uitziet én de grote gnoe-trek zit in een bereikbare hoek van de Serengeti (omgeving Ndutu). Normaal dan 

toch, want wij hadden de pech dat ze inmiddels 80 km verder zat buiten het bereik van onze route. De 

klimaatwijziging laat zich ook hier langzaam voelen. De voorspelbaarheid van de weerfenomenen neemt er 

jaarlijks af, soms is er droogte, soms is er zeer veel neerslag. Op korte afstanden van elkaar kan het klimaat 

helemaal anders zijn. 

Qua kleding volstaat lichte zomerkledij. Voorzie iets met lange mouwen en pijpen tegen de muggen ‘s avonds. 

Aan de Ngorongoro krater kan het ‘s morgens 5°C zijn, daar heb je een fleece-pull nodig. Een windstopper is 

handig voor vroegmorgentochten met de safari-jeep met open dak maar is geen must, het warmt snel op. Een 

lichte regenjas en vooral een paraplu’tje zijn geschikt tegen de buien.  

 

Algemeen : eten & drinken 

Drink veel (flessen !)water want je zweet wat af… Het eten was de hele reis geweldig lekker en gevarieerd, het 

lekkere fruit is er een echte bonus. Op safari kregen we ‘s morgens een stevig ontbijt (fruit, toastjes, jam, 

eieren, worstjes, spek, havermoutpap), ‘s middags een picknick (kiekenbilletje, gekookt ei, brood met 

wortelbeleg, reep chocolade, banaan en fruitsapje). ‘s Avonds was er verse soep, hoofdschotel (vlees of vis, 

meerdere soorten groeten met saus en rijst of aardappelen of friet) en dessert (fruit of pudding).  

De crew kookte met flessenwater. Hoe ze het klaarspeelden in hun geïmproviseerde veldkeukens om ons zulk 

lekker eten perfect op tijd klaar te maken, is ons een raadsel, maar dit droeg aanzienlijk bij aan de fantastische 

sfeer op reis. 

Kilimanjaro en Safari zijn de beste bieren, gevolgd door Tusker. Andere inheemse bieren zoals Serengeti en 

N’Dovu waren niet veel soeps. Reken op meestal 2 US$ voor een halve liter. Bananenbier hebben we eenmaal 

geprobeerd. Dat is een brouwsel van gierst, banaan en honing en smaakt een beetje als geuze zonder veel 

gaoze. Geen aanrader. Lokale amateurbrouwsels zijn te mijden, want er kunnen residu’s schadelijke alcoholen 

in zitten zoals methanol. Cola en Fanta zijn overal te koop, plastic waterflessen (merk Kilimanjaro) ook. Een fles 

van 1,5 l kost makkelijk 1,5 US$ maar je kunt niet zonder. Dring bij je safari-crew aan dat ze genoeg water mee 

hebben overdag, want zelf drinken (en zweten) de Afrikanen niet zoveel. Twee liter per persoon per 

excursiedag is een strikt minimum, zeker in het begin mag dit best 3 liter zijn ! 

 

Algemeen : gezondheid 

De stoelgang is een belangrijk onderdeel van je gezondheid en je welbehagen. Nergens komt dat meer tot 

uiting als op reis in een tropisch land. De meesten hadden wat lichte reizigersdiarree in de loop van de reis, 

maar verder niets problematisch, dat viel dus mee. Degenen die Enterol namen (versterkt darmflora) hadden 

minder last dan de anderen. 

Je moet je voorzorgen nemen tegen malaria : Lariam of Malarone, in hotels altijd het muskietennet gebruiken 

en ‘s avonds en ‘s morgens vermijden dat je gebeten wordt (muggenmelk, lange mouwen e.d.). Echt veel 

muggen zaten er niet, maar er waren er overal wel een paar.  

Voor inentingen : Gele koorts (in Ieper, Brugge of Gent ; neem je inentingsboekje mee, ze vroegen er naar bij 

aankomst), Hepatitis A en B, buiktyphus en tetanos. Samen kost dit ook zo’n 100
 
euro. Begin er op tijd mee, 

vraag raad aan je huisarts of apotheker. 

Ook belangrijk : goede zonnecrème, zonnehoed of pet niet vergeten ! De evenaarszon is onverbiddellijk, ook bij 

zwaarbewolkt weer verbrand je heel snel.  



 

Algemeen : hoe organiseer je een safari ? 

In Arusha alleen al zijn een 300-tal safarifirma’s. Hoe maak je daar een keuze uit ??? Wij hebben gekeken in 

(vogel)reisverslagen welke firma’s daar werden aangeraden en via wat google-werk vind je een aantal firma’s. 

We hadden op voorhand zelf een wensprogramma samengesteld met de vermelding dat dat nog kon 

bijgespijkerd worden en dat ze hieromtrent voorstellen konden doen. 

Je hebt de keuze tussen camping safari (minst duur, slapen in kleine koepeltentjes), tented lodge safari 

(luxetenten, zeer duur) en lodge safari (slapen in hotels, duur) of een combinatie. Voorzie voor jezelf een 

budget. Dan stuur je je vraag door en is het wachten op de antwoorden. Na de keuze van de safari-firma 

moesten we een voorschot storten op een Britse rekening (kan eventueel ook met Visa-kaart), de rest moesten 

we cash betalen bij aankomst. Wij kozen voor Forsters Safaris (www.forsterssafaris.com), waar we zeer 

tevreden over waren : een aanrader !  

 

Onze safari heeft 1.600 US$ per persoon gekost voor 12 dagen, vol pension all in met 4 nachten op hotel en de 

rest op kleine campings. Extra kosten achteraf waren pinten bier, fooien (ca. 65 US$ in totaal per persoon) en 

souvenirs. Op die kleine campings is soms geen of nauwelijks sanitair, of is het sanitair te ver verwijderd van de 

tenten (bv 50 m…) om ‘s nachts veilig te kunnen gaan (leeuwen !). Daarom had onze crew een kleine toilet-tent 

mee die ook als douchetent werd gebruikt. Het chemisch toilet werd dan even buitengezet en een douchezak 

warm water opgehangen. We kregen per tent zelfs een spiegel en een zaklamp mee, beddengoed, tafels, 

stoelen en bestek waren ook voorzien. Luxe ! Eigenlijk hadden we alleen kleren en verrekijker nodig.  

 

De vlucht hebben we geboekt bij Airstop. Vliegen naar Tanzania is vrij duur, ons ticket bedroeg ca. 900 euro 

(Ethiopian Airways, prima kwaliteit). Vaak is het goedkoper om naar Nairobi te vliegen en daar een bus te 

nemen naar Arusha. Je verliest dan wel telkens een dikke halve dag. Door de dreiging van onlusten in Kenia 

hebben we dit maar niet gedaan. Bij aankomst in Tanzania moet je een visum kopen van 50 US$ (cash). Bij 

vertrek vanaf Zanzibar moet je daar ook nog eens 30 US$ luchthaventaks ophoesten (niet bij vertrek vanop 

vasteland, die taksen zijn inbegrepen in het ticket). Al bij al heeft de tweeweekse reis circa 2.700 euro per 

persoon gekost. Niet goedkoop, maar het is de moeite om ervoor te sparen, want een meer indrukwekkende 

natuurervaring is op de hele planeet moeilijk te vinden ! Bemerk dat je met sjiekere safarifirma’s makkelijk tot 

het dubbele of zelfs drievoudige bedrag komt om hetzelfde te zien maar je hebt dan wel een nachtkastje en 

stoffen servietten ! 

 

 
Onze jeep in Arusha 

National Park. 



HET VERSLAG  
 

Indeling reis : 

Dag 1. Vertrek uit Brussel 's avonds (1 maart) 

Dag 2. Aankomst in Kilimanjaro in namiddag, hotel nabij Arusha 

Dag 3. Arusha NP, zelfde hotel 

Dag 4. Leeuweriken zoeken in Lariboro plains op 45 km ten N van Arusha 

Dag 5. Tarangire NP (met die baobabs) 

Dag 6. Lake Manyara NP 

Dag 7. Doorrijden via Ngorongoro (niet bezocht) naar Serengeti via Ndutu area op zoek naar de gnoe-

migratie die er helaas al weg was 

Dag 8. Hele dag rond Seronera area in midden van Serengeti 

Dag 9. Vroegmorgen Seronere area, transfer naar Ngorongoro 

Dag 10. Ochtend in Ngorongoro krater, NM transfer naar Arusha (hotel) 

Dag 11. Stuwmeer Nyumba ya Mungu, 's avonds naar Lake Jipe 

Dag 12. Voormiddag Lake Jipe, namiddag transfer naar Kilimanjaro (hotel Protea, Machange) 

Dag 13. Voormiddag Machange en terug naar huis voor de meesten, Vé en ik blijven in Moshi (Buffalo 

Hotel) 

Dag 14. Met aftandse bus van Moshi naar Tanga en dan met zeer erg aftandse 'bus' naar Kigombe aan 

de kust (Peponi resort) 

Dag 15. Dagje luieren in en rond Peponi (strand, palmen en slik) 

Dag 16. Snorkelboottocht naar sterneneiland, rest leegoarden 

Dag 17. Voormiddag leegoarden, namiddag lift gekregen terug naar Tanga, dan machtig binnenvluchtje 

via eiland Pemba naar Zanzibar (Pyramid Hotel in Stone Town) 

Dag 18. Bootje naar Chumbe NP (eilandje) (bungalow ter plaatse), NM wereldsnorkelervaring boven 

beste koraal van Oost-Afrika 

Dag 19. Voormiddag leegoarden op Chumbe, bootje terug naar Zanzibar en leegoarden in tuin van 

Mbweni Ruins Hotel; 's avonds vlucht naar Dar Es Salaam, Addis Abeba, Parijs en uiteindelijk 

Brussel op dag 20. 



Zouden we iets veranderen als het het opnieuw zouden doen? Wellicht Lake Jipe overslaan en rond Nyumba ya 

Mungu overnachten, daar valt nog heel veel meer te rapen hoewel Lake Jipe veel couleur locale te bieden had 

en het idee dat je de hele streek voor jezelf had. Voor de rest: er is geen verbeteren aan... Met nog minstens 

twee dagen extra kun je de Usambara Mountains erbij doen nabij Tanga (Amani NP schijnt magnifiek te zijn, 

veel met uitsterven bedreigde endemen ook) 

 

Een hele reeks vogelsoorten is algemeen en kan bijna overal worden gezien. Ze worden verder in het verslag 

normaal niet meer vermeld : Black-headed Heron, Koereiger, Hamerkop, Maraboe, Nijlgans, Grijze wouw, 

Black/Yellow-billed Kite, Grauwe Kiekendief, Bruine Kiekendief, Steppebuizerd, Augur Buzzard, Afrikaanse 

Zeearend, Savannearend, Helmeted Guineafowl, Bontbekplevier, Blacksmith Lapwing, Crowned Lapwing, Three-

banded Plover, Kleine strandloper, Kemphaan, Groenpootruiter, Bosruiter, Oeverloper, Red-eyed Dove, Ring-

necked Dove, Emerald-spotted Wood Dove, Red-chested Cuckoo, Klaas’s Cuckoo, Diederic Cuckoo, White-

browed Coucal, African Palm Swift, Little Swift, Speckled Mousebird, Little Bee-eater, Lilac-breasted Roller, 

African Hoopoe, Brown-breasted Barbet, Cardinal Woodpecker, Fischer’s Sparrow-lark, Lesser Striped Swallow, 

Boerenzwaluw, African Pied Wagtail, Gele Kwikstaart, Common Bulbul, Fitis, Grey-backed Camaroptera, 

Grauwe Vliegenvanger, African Paradise-flycatcher, Common Fiscal, Northern White-crowned Shrike (in 

savanne), Tropical Boubou, Fork-tailed Drongo, Superb Starling, Red-billed Oxpecker, White-headed Buffalo-

weaver, Rufous-tailed Weaver (savanne), Baglafecht Weaver, Green-winged Pytilia, Rufous-backed Mannikin, 

Pin-tailed Whydah. 

 

 

Dag 1 : het vertrek (za 01- zo 02.03.2008) 

We vertrokken vanuit Brussel met Ethiopian Airways via Parijs naar Addis Abeba, een (roof)vogelrijke en 

hypermoderne luchthaven, waar vooral de Tacazze Sunbird in de smaak viel.  Na drie uur wachttijd aldaar 

hadden we een nieuwe vlucht via Nairobi naar Kilimanjaro. Daar landden we rond 15u en werden we 

opgewacht door onze twee gidsen van de safarifirma Forsters Safaris voor de transfer naar het Moivaro Coffee 

Plantation Hotel, net buiten Arusha. De jeep – een verlengde Toyota Land Cruiser met voor iedereen een zetel 

aan het raam, een vrij gangpad in het midden en een opklapbaar dak – zag er prima uit. Na onze kamers te 

hebben ingepalmd trokken de mannen onmiddellijk naar de weelderige tropische tuin vol vogels, de vrouwen 

recht naar het zwembad !  ‘s Avonds de eerste Tuskers, lekker eten en vroeg in bed. Een lakentje was genoeg, 

het was er aangenaam warm. 

 

       

Links: groepsfoto voor de Ngorongoro krater. Rechts: de vogelrijke tuin van Moivaro Coffee Plantation Hotel 

 



Dag 2 : Arusha National Park (ma 03.03) 

Vroeg uit de veren om in de tuin vogels te gaan kijken, nog voor het grote ontbijtbuffet. Spetter was een adulte 

Ayres’ Hawk-eagle, een echte zeldzaamheid. 

Onze driver-guide Mett (van Mettsala) was al een half uur te laat, maar dat was blijkbaar te wijten aan 

chaotisch verkeer in Arusha en zijne kleine van 1 maand en zo nog vanalles. Het begint al goed dachten we, 

maar voor de rest was hij een heel stipt mens. Net buiten de poort van het sjieke hotel wonen de mensen in 

bouwvallige huisjes langs een onverharde weg vol putten. Toch lopen de meesten proper gekleed. De vrouwen 

dragen veel goederen op hun hoofd, dit is echt Afrika !  

Arusha NP is een afwisselend gebied op de flanken van de Mount Meru (4.565 m), met zowel graslanden, 

boomsavanne, alkalische meren als nevelwoud en hooggebergte. Het park is bekend voor de grote aantallen 

giraffen, maar ook buffels, zebra’s en apen. Qua vogels kun je er terecht voor watervogels en vogels van 

hogergelegen bossen. Wij onthouden vooral de talrijke elegante giraffen en indrukwekkende buffels, leuke 

wrattenzwijnen en schitterende zwart-witte colobus-apen (Guereza Monkey) en blauwe apen (Sykes’s 

Monkey). De Ngurdoto-krater was een mini-Ngorongoro. Er was een koppel Kroonarenden aan het baltsen, het 

mannetje zette zich even in een boom, niet te heel ver. Waauw ! Odee zijn n°1 was al binnen !  Beneden in de 

moerassige krater liep een grote kudde buffels. Aan de meertjes aten we onze picknick. Heel wat eenden, 

steltlopers en kleine groepen van beide soorten flamingo’s bevolkten de plas. Overal waar je keek was wel iets 

te zien. Vlakbij liep een koppel Kroonkraanvogel met een klein jong. Een groep van 65 Roze Pelikanen vloog 

over naar het noorden, die waren al op trek. Vele duizenden zwaluwen kwamen langs de oevers jagen toen een 

onweer dreigde maar het regende nauwelijks.  

 

   

 

Mett moest duidelijk nog wennen aan vogelkijkers met al hun ‘stop !’-geluiden. Hij had al tien jaar dienst, maar 

het was de eerste keer dat hij zulke harde ‘specialisten’ mee had… Alle vogels die hij benoemde had hij fout. 

Tegen ‘s namiddags woog dat nogal op zijn ego. Op een bepaald moment leek hij er genoeg van te hebben en 

gaf hij vol gas (wij dachten dat hij naar een luipaard of zo aan het rijden was), dwars door het mooiste stuk 

nevelwoud. En dan waren we plots uit het park en was het gedaan voor die dag. Stonden we daar mooi te 

blinken : geen toerako’s, geen greenbuls, geen Golden-winged Sunbirds ! Een kilometer verderop maanden we 

hem aan te stoppen : nat landbouwgebied met tal van kleine vogels. Uiteindelijk hebben we daar dan nog een 

klein uur gestaan, en werd dit dispuut uitgebabbeld. Maar vooral zagen we daar veel vogels, oa een juveniele 

Ayres’ Hawk Eagle (nog één dus !), de eerste merkwaardige Hamerkoppen, allerlei wevers en de enige Broad-

billed Roller van de reis. Daarna heeft Mett niet meer averechts gereageerd, zij het dat hij niet altijd met zijn 

volle goeste nog maar eens stopte (en dan stopten we nog niet voor alles wat we eigenlijk wel wilden…). 

Terug in het hotel zagen we nog een rariteit : Little Sparrowhawk, een mini-sperwer. Ook riep er een koppel 

African Wood Owls en African Scops Owl. Een aan te raden hotel voor vogelkijkers ! 

Ngurdoto krater in 

Arusha NP. 



Dag 3 : Lariboro Plains (di 04.03) 

‘s Morgens konden we nog de schitterende ‘blinker’ Emerald Cuckoo en Rüppell’s Robin-Chat aan de al lange 

tuinlijst van het hotel toevoegen. 

Ongeveer 45 km ten noorden van Arusha bevindt zich een zeer kale, ietwat overbegraasde droge vlakte in de 

‘regenschaduw’ van Mount Meru. Dit gebied is de enige vindplaats ter wereld van de Beesley’s Lark. 

Populatieschattingen maken gewag van een wereldpopulatie van slechts 45 à 200 vogels. Het is daarmee een 

uiterste zeldzaamheid en bij toenemende begrazingsdruk zeker met uitsterven bedreigd. Het is een zustersoort 

van de in zuidelijk Afrika wijdverspreide Spike-heeled Lark, maar die zitten duizenden kilometers verder... In de 

gids ziet het er een redelijk oranje leeuwerik uit met zeer korte staart en lange snavel, en die wilden we toch 

wel eens zien. Bovendien is in die vlakte altijd wel nog wat anders te vinden. Aan de rand van de steppe 

bevindt zich open acaciabos en ook dat is goed voor vogels. Onze driver-guide had ooit eenmaal vogelkijkers 

naar dit gebied gebracht, maar wist verder van het bestaan van die leeuwerik niets af. We kregen zelfs een 

walking guide mee, Amani, maar die liep er toch wat voor spek en bonen bij. Uiteindelijk bleek hij vooral heel 

nuttig om bedelende Maasai te woord te staan, hen uit te leggen wat we aan het doen waren en ze verder wat 

op afstand te houden. We zwierven een paar uur door de zinderende vlaktes met toffe waarnemingen zoals 

een koppel Secretarisvogels die op thermiek gingen, Eastern Chanting Goshawk, veel Capped Wheatears en 

diverse soorten leeuweriken en piepers. Ook onze eerste Thomson’s en Grant’s Gazelles in de verte. Geen 

Beesley’s Lark echter... Onverrichterzake begonnen we aan een terugkeerbeweging toen plots voor Odee zijn 

voeten twee kortstaartige leeuweriken opvlogen. Bingo !!  Iedereen heeft nadien de vogels goed in het vizier 

gekregen en alle kenmerken kunnen bekijken. De vogels waren wel veel fletser dan in het boek. 

‘s Middags kregen we onze picknick tussen de acacia’s, maar ondanks de hitte waren er enorm veel vogels te 

zien. In elke boom zat wel iets ! Amani nam ons mee voor een wandeling langs een uitgedroogde rivierbedding 

maar heel ver zijn we niet geraakt. Overal Hoppen, Superb en Hildebrandt’s Starlings, de eerste scharrelaars, 

klauwieren, vliegenvangers, wevers, White-browed Scrub-robin, Rode Rotslijster, Banded Parisoma, Grey 

Wren-warbler, rossige Chestnut Sparrows in broedkleed en als klap op de vuurpijl twee magische Spotted 

Eagle-Owls ! 

In de late namiddag vertrokken we voor een vrij lange rit naar Zion Camping vlakbij de ingang van het Tarangire 

National Park. ‘s Avonds werden we er vergast op een spectaculair acrobatenoptreden. Don’t try this at home ! 

 

  

De Lariboro plains, rechts een Spotted Eagle Owl. 

 



Dag 4 : Tarangire (wo 05.03) 

Het onweerde flink vannacht, maar tegen ‘s morgens was het gelukkig over. Op het afgesproken uur was er van 

ontbijt nog niets te merken. Mett, zelf lichtjes met een kater sukkelend, schold de crew uit hun bed. Ze waren 

‘s avonds net iets te enthousiast in het dorp gaan feesten...  

Niet lang daarna waren we op weg naar het eerste echte safari-park van de reis, en Mett had ons 400 olifanten 

beloofd. We waren in de vroege morgen bijna alleen in het park van de baobabs. De halfopen landschappen 

stikten van de vogels groot en klein, o.a. veel frankolijnen en de endemische Yellow-collared Lovebird, in het 

echt nog veel kleuriger dan in het boek. Minder kleurig maar toch elegant: de Ashy Starling, ook een endeem 

van centraal Tanzania, maar in Tarangire zit het er vol van. Rond het bezoekerscentrum lijkt het struikgewas 

één grote openluchtvolière, we raakten er moeilijk weg. Gelukkig dat de bureaucratie hier welig tiert, zodat 

gids Mett altijd wel een kwartier nodig had om onze toegang geregeld te krijgen. Ondertussen konden wij naar 

hartelust vogels kijken! 

 

Onze eerste 

olifant, en een 

zeldzame 

Bronze-winged 

Courser 

 

 

 

 

 

Tarangire heeft een zachtglooiend reliëf doorsneden door o.a. de Tarangire-rivier. Het lijkt er wel een beetje op 

de dehesa in Extremadura maar dan met indrukwekkende baobabs i.p.v. kurkeiken. In het droge seizoen 

komen grote aantallen grote zoogdieren naar de riviervallei, in het regenseizoen verspreiden ze zich over een 

veel groter gebied. Het had er de afgelopen tijd al goed geregend, en daardoor was er op het ogenblik relatief 

weinig groot wild in de omgeving. Door de grote aantallen vogels hebben we dat nauwelijks gemerkt, 

observeerwerk genoeg!  De leukste zoogdieren waren de vele dikdikskes, een grote kudde buffels vlakbij en na 

veel speuren: een kolossale oude mannetjesolifant in de verte! Het statige dier werd ontdekt door Katleen, ze 

was er zelf niet goed van! Schitterend dier, langzaam schrijdend door de vlakte, het leek wel een Côte d’Or-

reclamespot. Via de gidsentamtam was Mett op de hoogte van een rustplaats van een groepje leeuwen. Wij 

daar naartoe maar de dieren waren niet te zien. Mett gaf niet op, en plots weer een schreeuw van Katleen, 

“daar, ne leeuw!!”. Op een dertigtal meter kwamen één voor één een achttal leeuwen van achter een struweel 

om in de schaduw van een grote boom te gaan liggen. Wat een doordringende koele blik in die ogen, wat een 

stevige kaken… We vroegen Mett wat er zou gebeuren als iemand nu zou uitstappen. “They would kill you, for 

sure!”, kwam er droog en zelfzeker uit, zonder spoor van twijfel. Mooi blijven zitten dus. Het is een raar gevoel 

om te beseffen dat daar beesten zitten die echt levensgevaarlijk zijn. De tamtam had intussen zijn werk gedaan, 

en een tiental jeeps kwam uit het niets opgedoken. Tijd voor ons om weer andere horizonten te gaan 

verkennen…  

’s Middags was er weer een traditionele picknick op een plek met schitterend uitzicht over de riviervallei, met 

glansspreeuwen en White-headed Buffalo-Weavers als mee-eters. Tip van de dag: gooi vóór het eten een steen 

tegen (niet naar, wel degelijk tegen) één van de Vervet Monkeys en dan laten ze je met rust. Wim slaagde daar 

wonderwel in, en inderdaad, ze bleven op veilige afstand. Twee vredelievende madammen naast ons deden 

dat niet, en een halve minuut later was hun middagmaal foetsie ! 

In de late namiddag kreeg Vé plots een vreemd silhouet in de mot, aan de rand van een poel. “Hey, een grote 

kat!”, riep Vé.  En niet zomaar één, maar een zeldzame Serval ! Het dier bleef minutenlang de oever van de 

poel afstruinen, schitterend !  De gids zei dat we opnieuw “very lucky” waren, hij zag die meestal maar één op 

de drie safari’s. 

Andere hoogtepunten die dag: een reusachtige Verreaux’s Eagle-Owl (bij toeval gevonden door Filiep), een 

machtige Zadelbekooievaar in de machtige Tarangire-rivier, onze eerste Southern Ground Hornbills in een 



baobab, de Red-and-yellow Barbet (ja, die van de voorpagina van de vogelgids), de grote Monitor Lizard, de 14 

soorten roofvogels waaronder de enige White-headed Vultures, Wahlberg’s Eagles en Grey Kestrel van de reis, 

de 4 Bronze-winged Coursers langs het pad, de Senegal Lapwings, de zijnnaamnietgestolenhebbende Beautiful 

Sunbirds, de zotte geluiden van de Slate-coloured Boubou, de talrijke klauwieren, scharrelaars en ijsvogels, en 

de observatie van het sociaal gedrag van de vele Impala’s: de vrouwtjes maken deel uit van een harem, 

bewaakt door een adult mannetje, dat met elk vrouwtje paart dat vruchtbaar wordt. Dat mannetje moet 

daarnaast continu zijn harem verdedigen tegen andere mannetjes die zich een aparte kudde ophouden met 

jongeren en ‘verstotelingen’. Zo’n haremhoudend mannetje houdt het daarom maar hooguit een week vol en 

moet dan weer opnieuw proberen een harem te veroveren. In het slechtste geval komt hij heel zijn leven niet 

aan de bak, of moet hij in de rapte in de slecht bewaakte periferie van de harem een vrouwtje trachten te 

strikken. In de buurt van zo’n harem zie je inderdaad altijd enkele andere mannetjes op de uitkijk staan, en het 

alfamannetje houdt ze goed in het oog…  

En die 400 Olifanten dan? Uiteindelijk zagen we er maar 2, maar het waren er 2 formidabele… 

’s Avonds logeerden we opnieuw in Zion Camp. 

   

Serval, Veerle met Ashy Starling en de heel toepasselijk genoemde Superb Starling! 

 

 



Dag 5 : Lake Manyara (do 06.03) 

Kok Shariff vroeg hoe we ons dagelijks ei bij het ontbijt wilden. “Ostrich egg” (struisvogelei), zei Filiep, grote 

honger voorwendend. Hilariteit alom bij de crew, van dan af was Filiep “Mister Ostrich”! 

Via een open vlakte met Struisvogels, zandhoenders, Zebra’s, lemen hutjes en Maasai reden we naar het 

volgende park, Lake Manyara. Onderweg reed Mett plots naar de kant: “Chameleon on the road !” 

Herpetozoog Wim was juist wat weggedommeld maar explodeerde als een duvel in een wijwatervat, sprong de 

jeep uit en rende met het fototoestel in de hand, onderwijl eerst “waar?”, dan “waauw!”-kreten uitend, naar 

het diertje in kwestie. Een prachtige grasgroene kameleon van zo’n 25 cm zat op het asfalt, maar crosste 

verbazend snel weg richting wegberm. Maar we lieten hem pas gaan na een redelijke foto- en filmsessie. Wat 

een machtig beest! Die ogen! Die voetjes! En die krulstaart! 

  

Lake Manyara is één van de befaamde grote slenk-meren, en één van de weinige met zoet water. Het is bekend 

om zijn grote watervogelkolonies, o.a. pelikanen, en volgens de toeristische gidsen ook voor zijn in bomen 

klimmende leeuwen. Hoewel, je hoort nergens iemand die dat laatste ooit al zelf heeft gezien, ook Mett niet, al 

hangen er een paar foto’s van in het bezoekerscentrum. Een voorsmaak krijgen we in het stadje Mto wa Mbu: 

er is een grote kolonie Afrikaanse nimmerzatten (Yellow-billed Stork) in grote bomen langs de hoofdweg. Het 

stinkt er naar uitwerpselen en geregeld dondert er een kuiken naar beneden.  

  

Het eerste deel van het park rijd je door een stukje “grondwaterwoud”. Door de ligging net beneden de kliffen 

van de “Grote Slenk” is er een zone met veel bronnen waar dit bos groeit. De kruinen zijn droger dan de 

bodem, vandaar dat het geen echt regenwoud is. Maar de woudreuzen geven het wel een gelijkaardige allure. 

Vogels kijken is er moeilijk omdat je niet mag uitstappen, maar we zien toch de minuscule Pygmy Kingfisher en 

de reusachtige Silvery-cheeked Hornbill. Een roepende toerako blijkt na lang wachten een Purple-crested 

Touraco te zijn. Met veel moeite krijgen we de vogel zelfs in de tele. Ook zagen we er een groepje Olifanten, 

voor de eerste keer heel dichtbij (zo’n 3 meter…). De actieve troepen Bavianen zijn altijd het bekijken meer dan 

waard. Verderop komen we aan de meer open gebieden en de moerassen. In tegenstelling tot Tarangire heeft 

het hier nog niet zoveel geregend en daarom is de waterlijn nogal veraf. Vanop de picknickplek zien we 

prachtig een overzeilend koppel Verreaux’ Eagles en veel “zangbucht” in alle mogelijke kleuren. 



We zijn onze dag geëindigd aan de Hippo-pools, of zoals Filiep op het forum schreef: “Een poel vol knorrende 

stinkende prottende vetzakken met kleine roze oortjes en een mega-muil, die voor de lol mekaars bek 

volschijten door mixergewijs met hun belachelijk staartje hun drollen in duizend stukjes in alle richtingen rond 

te schieten. Hilarisch! Maar naast die hippo's was dat daar een waar vogelfestijn, ongelooflijk. Massa's steltjes 

waaronder Steltkluten, Poelruiters, Krombekken, Long-toed Plover, Herdersplevier, Three-banded Plover, 

Water Thick-knee, Blacksmith Lapwing, Sporenkievit, Ralreigers, Hamerkoppen, Nimmerzatten, Heilige en 

Hadada ibissen, Afrikaanse lepelaars, Roze en Kleine pelikanen, allerlei reigers, canards, jacana's, 

Vorkstaartplevieren, een Afrikaanse schaarbek... niet te geloven op zo’n kleine poel.” 

Op de laatste knip rijden we terug naar de uitgang. Veel te vroeg naar ons gedacht, maar Mett weet intussen 

dat je met ons best wat reservetijd voorziet. Plots staat hij op de rem en sist hij “Lprd, lprd, lprd, lprd !!! Take 

picture !!” Qué ???  LUIPAARD op de weg, vlak voor de auto !!!  Het dier loopt vlug door en duikt dan rechts het 

bos in. Snel maar voorzichtig rijden we dichterbij en we zien hem daar nog net wegkruipen in het gebladerte. 

De vlekkentekening is hier een geweldige camouflage. Van pure “ontratie” (of hoe schrijf je dat) kan Koen zijn 

fototoestel niet goed stilhouden, hij beeft over lijf en leden. Schitterende waarneming !!! Aan de donkere 

basiskleur te zien is het volgens Mett een mannetje. De Luipaarden zijn in Manyara zeer onopvallend omdat ze 

schrik hebben van de Bavianen. We hebben dus hoerechance van-ten-kan-nie-meer ! Niet zo voor een paar 

andere jeeps die (gelukkig voor ons) net nu van achter de bocht komen aangereden en zich blind staren op de 

bosrand waar niets meer is te zien… Ook Mett is geweldig in zijn nopjes met zijn vondst, en we geven hem vele 

complimenten, ook om zijn ego weer op te krikken na zijn dipje omdat we hem met onze vogelkennis als gids 

soms een beetje in de schaduw zetten… 

  

Op camping ‘Twiga Camp’ in Mto wa Mbu is een zwembadje, een welkome verfrissing ! Nog meer verfrissing 

komt in de vorm van een fikse regenbui, de bagage van Wim en Katleen houdt het niet droog. ’s Avonds zien 

we fruitetende vleermuizen en piepkleine kikkertjes op het terrein. De gidsen bezweren ons om in het donker 

het ommuurde kampeerterrein niet te verlaten, hoewel het stadje er met vele cafés en verkoopsstalletjes best 

gezellig uitziet. 

 

 



Dag 6 : Transfer naar Serengeti via Ngorongoro, Ndutu en Seronera (vr 07.03) 

Nergens ben je als vogelkijker op je gemak. Op de kleine camping vochten bijna tamme Grey-headed en 

Woodland Kingfishers om aandacht… Vandaag hadden we een lange rit voor de boeg naar de Serengeti. We 

hoopten onderweg de mega-gnoe-trek mee te maken in de omgeving van Ndutu. 

Na het uitrijden van de Slenkvallei kom je in de vruchtbare vulkanische hooglanden. Veel akkerbouw en 

bewoning. We moesten door de Ngorongoro Conservation Area maar hadden helaas geen tijd om een 

wandeling te maken door het sjieke nevelwoud op de bergflanken. Een korte stop bij een uitkijkpunt over de 

wereldberoemde Ngorongoro krater kon er wel van af. Man, man, man, wat een uitzicht !! En al die kudden 

beesten daar beneden !! Buffels, Olifanten, Zebra’s, Gnoe’s, Bavianen, enz. Andere toeristen hadden in de 

verte een Zwarte neushoorn ontdekt, Wim’s Most Wanted Zoogdier! Daarvoor alleen al zou je je tele dat hele 

eind meeslepen! Vlug nog wat foto’s genomen ook, het is hier niet alle dagen zulk helder weer, bij de terugkeer 

kon er evengoed mist zijn. Uiteraard moest er eentje bij met de vlag van de VWG… 

 

Eens voorbij de krater maken de bomen stilaan plaats voor zachtglooiende grasvlaktes zo ver het oog reikt, met 

hier en daar een ‘kopje’ (beboste hoop granietblokken): de Serengeti nadert. Het was nogal een begin van ons 

bezoek daar! We reden amper tien minuten door het Nationaal Park en het was al prijs: 3 leeuwen in het gras. 

Door het verrijden van onze jeep sprong een jonge Grant’s gazelle op en liep honderd meter verder. De 

leeuwin had het direct in de mot. Even kijken en ruiken in de goede richting, erop af en enkele seconden later 

was het voorbij... Thrilling experience als je daar staat op te kijken !!! (ook voor de ouderantilopes wellicht, die 

stonden 50 meter achter ons) Dat was echt een ‘geluk-smete’, weinigen krijgen een kill te zien (al is het geen 

weerstand biedende zebra, het blijft toch op je netvlies kleven). Het oudste mannetje pakte de prooi direct af. 

Blijkbaar is het de gewoonte dat de vrouwtjes jagen en het oudste mannetje daarna eerst eet. Dat is om altijd 

fit te zijn om de jongen te verdedigen tegen andere leeuwen wanneer de vrouwen gaan jagen zijn. Tijdens deze 

smakelijke maaltijd ging het vrouwtje een jongere mannetjesleeuw verleiden, temperament hebben deze 

dames wel! Het leven zoals het is, de Serengeti ! 

 

In het zuidwesten van de Serengeti heb je de Ndutu omgeving. In deze tijd van het jaar zou de Gnoe-trek daar 

moeten zitten, zo’n twee miljoen zoogdieren alles samen, met in hun kielzog de grote predatoren en aaseters. 

Maar voorlopig was er nog geen spoor van drukte te merken, die beesten kunnen zich toch niet zo makkelijk 

verstoppen ??  In het zuiden van de Serengeti is het gras kort, zo’n 30 cm, en hier houden zich altijd vele 

antilopen op. Ook de Cheetah (Jachtluipaard) want hier kan hij makkelijk snel lopen, in langer gras lukt dat niet 

zo goed. Mett reed langs alle interessante hoeken en kanten van de streek, maar geen Gnoe’s te vinden… Via 

de gidsentamtam vernamen we dat door het achterblijven van regen het hele zootje via een andere route 

tientallen kilometers verder zat, in een moeilijk te bereiken gebied. Zeer jammer maar helaas, meer dan de 

allerlaatste kleine groepjes van enkele tientallen zat er voor ons niet in. Ook een Cheetah lukte niet vandaag.  

‘t Is niet dat er niets zat zonder de Gnoe-trek. In het stuk tussen Ndutu en Seronera zaten een paar duizend (!) 

Thomson’s en Grant’s gazelles. En daartussen zaten Kori trappen, tal van piepers en Fischers' Sparrow-larks, 



Diadeemkieviten, White-bellied Bustards, tientallen Grauwe Kiekendieven en enkele Steppekieken, tientallen 

(Kleine) Torenvalken, zandhoenders, Spotted Thick-knee, jagende Lachstern, enzovoort. Ook de eerste Topi’s 

en Kongoni’s, rare antilopen. Vermits het al wat laat werd en we nog veel kilometers moesten rijden, hadden 

we helaas geen tijd om hier echt deftig rond te loeren (er zouden bv ook groepen Kaspische plevieren moeten 

zitten). We dachten dat het overal zo vollen bak zou zijn, maar dat was dus niet zo, deze concentraties blijken 

typisch te zijn voor de zuidelijke "short grass plains" en verderop is het "long grass". En Seronera, onze 

bestemming voor de twee volgende dagen, lag middenin de “long grass plains”. Bij aankomst op de min of 

meer geïmproviseerde kampplaats in Seronera stond de tafel gedekt en werden we alweer “karibu” gewenst 

door de eeuwig smilende crew. Wel met de waarschuwing van niet buiten de gemaaide zone te gaan. De 

leeuwin die bij de oprit van de kampeerplek lag, had ons ook al dat besef bijgebracht… 

  

Links: Thomson’s en een paar Grant’s gazelles in de short-grass plains van de Serengeti. Rechts: wevervogel (ben vergeten 

welke). 

 

Dag 7 : Serengeti: omgeving Seronera Camp (za 08.03) 

Na een zalig ontbijt tussen kleurrijke verschijningen als Silverbird, Lilac-breasted Roller, Hildebrandt’s en 

Superb Starlings, Brubru, Bateleur, enzovoort, vertrokken we voor een safari in de buurt van Seronera. Eerste 

geluk: een jonge Martial Eagle (Vechtarend) kwam vlakbij in een boom zitten. Tweede geluk: de gidsentamtam 

meldde dat een Luipaard vannacht een Impala had gedood en ermee in een acacia was geklommen, vlak naast 

de weg. Wij direct daar naartoe, maar behalve die Impala was er natuurlijk geen Luipaard te bekennen. “Ssssht, 

wait a little, he must be around” zei Mett. Er volgde een uitleg dat Luipaarden bang zijn van Bavianen (er zat 

een grote groep 100 m verder) omdat die wel eens een Luipaard in stukken scheuren als ze hem tegenkomen. 

Volgens Mett had de Luipaard zich verstopt tot hij zeker was dat die Bavianen uit de buurt waren. Na tien 

minuten vergeefs wachten, vertrokken we dan toch, want het was er nogal ongezellig met al die andere af-en-

aan-rijdende jeeps. En we waren verdorie geen 20 meter verder of de Luipaard jumpte in die boom zeker! Dat 

hebben we dus niet gezien, maar daarna konden we uitgebreid dit prachtige dier bewonderen. Mett wist zich 

altijd op de beste kijkplek te manoeuvreren, een crack! ’s Avonds zijn we er nog eens gepasseerd, toen was hij 

van zijn Impala aan het knabbelen terwijl op de begane grond een jonge Gevlekte hyena van de restjes 

snoepte. 

Luipaard met 

prooi (Impala) 

en jonge 

Gevlekte hyena 

kijkend of er 

restjes uit de 

lucht komen 

vallen. 



Langs de bijna drooggevallen Seronera-rivier waren hier en daar diepe poelen. Steevast zaten daar Nijlpaarden 

in. Machtige beesten zijn dat. Op foto lijkt zo’n troep maar een lamme bedoening, maar in het echt zijn ze dat 

zeker niet: boeren, schijten, zuchten, duwen, wringen, 'flattuleren', ... De grootste groep telde wel 150 dieren, 

je kon ze van ver ruiken. Hun stoelgang vermalen ze door met hun korte staart in het rond te draaien. Het 

Nijlpaard pal daarachter krijgt alles in zijn ‘wezen’, geeft een duw en gromt wat, leuke taferelen om lang naar 

te zitten kijken… 

Over de middag bezochten we de tuin van het bezoekerscentrum van Seronera. Het barst er van de tamme 

vogels en je kunt er een wandeling over een 'kopje' maken of de informatieve uitleg lezen. Overal zaten tamme 

Klipdassen. Er is ook een café met bovendien een niet onaantrekkelijke serveuse. Een aanrader voor tijdens de 

middaghitte! Heel terecht wordt in het centrum veel eer betoond aan vader en zoon Grzimek (ja, die van de 

“Encyclopedie der Dieren”) en de eerste president van Tanzania, Nyerere, die samen het Nationaal Park van de 

Serengeti hebben opgericht. In Tanzania weet de bevolking expliciet dat dit park 'for the whole world' is en niet 

alleen voor de Tanzanianen, vandaar dat er niet zo veel strijd is om de gronden in te palmen. We mogen de 

Tanzanianen dankbaar zijn dat ze in hun straatarm land nog zoveel plaats voor de natuurwonderen voorzien, al 

slaan ze er (nog?) niet zoveel geld uit als in Kenia. 

  

Silverbird en Lilac-breasted Roller 

Nog hoogtepunten vandaag? Zeer zeker! De twee charmante Bat-eared Foxes bij avondlicht, elk groepje 

Olifanten natuurlijk, al die vogels van al die soorten, letterlijk overal, 4 grote krokodillen aan een poel met 

roepende Afrikaanse Visarend en Nijlpaarden, maar ook de 3 magere en duidelijk hongerige leeuwinnen die 

een groepje Zebra’s scherp in de gaten hielden, de Straw-tailed én Pin-tailed Whydah in hetzelfde boompje 

met een paar zeer treffend genoemde Cutthroat-vinken, allen in zomerkleed, enzovoort enzovoort. Bijna niet 

te vatten allemaal… 

  

’s Avonds aten we ‘echt Afrikaans’: een soort maniokpuree met bakbananen, veel saus, bonen en een frisse 

Tusker, lekker allemaal. Op elk van die kampeerplaatsen is er een 'keukengebouw' voor de crew, met sterke 

tralies om 's nachts de hyena's buiten te houden. Niet te geloven wat ze daarbinnen allemaal klaar kunnen 

maken met die beperkte middelen. 



De gids Mett had die avond weer twee of drie pinten op en dan werd hij wat vertelliger. Zo kwam hij zijn leven 

vertellen, gevolgd door het nabootsen van respectievelijk bavianen, leeuwen, nijlpaarden en Amerikaanse 

toeristen. Sterke verhalen waren er ook, over twee leeuwen die hij hier ooit 's nachts nog over de kampplaats 

heeft zien dwalen, over dienen Jap die er op drie meter van gepasseerd was in het terugkomen van het toilet 

en niets had gemerkt en in paniek schoot als ze hem het beest toonden en koks die de 'kooi' niet uit durfden 

zolang de hyena niet weg was, enzovoort. Na een laatste plas achter de tent, doken we in ons vers gewassen 

beddegoed voor een broodnodige nachtrust. 

  

Tien minuten later: vijf jeeps aan de andere kant van de camping (100 m verder, waar 30 Aussies staan) starten 

hun motor, veel slaande deuren, veel geroep in het Swahili. Gvd, gaan de crews weer gaan pintelieren? Maar 

hier in de brousse is er toch niets ? Het geronk komt naderbij, phars doorschijnen onze tenten. Geduw op 

gaspedalen, weer slaande deuren, het swahiliwoord simba valt menige keren. Ik herken de stem van Mett en 

vraag 'What's the matter, Mett?' En het antwoord luidt, met zacht bevende stem, "It's a nightmare out here! 

Don't come out of your tent, there are 15 to 20 lions right behind your tent. Do not move or make any noise 

and certainly don't go to the toilet !!!" Eerst dachten we nog: ze gaan ons hier eens goed liggen hebben. De 

jeeps rijden weer weg en alles is rustig. Ik val weer in slaap maar Vé maakt me wakker. "Ik hoor gegrom". Op 

slag staan mijn zintuigen op scherp. Inderdaad, precies het geluid dat Mett eerder die avond imiteerde. Hij 

vertelde er toen bij dat het altijd van verder lijkt te komen dan het echt is. En het kwam van niet ver! Weer 

Swahiligeroep, starten van motoren, phars door de tent. Iemand roept: 'Regy?' ... 'Regy??' ... 'Regy !?!?!?'. We 

krijgen het nu toch wel wat benauwd. Is Regy opgepeuzeld ??? De jeeps rijden weer weg, het wordt weer stil. 

Ik dommel weer wat in maar Vé blijft waken. Ze hoort diep ademhalen en maakt me weer wakker! We kunnen 

duidelijk vijf verschillende leeuwen vlak langs de tent horen stappen in het zand. Er was maar twee meter 

gemaaid tussen de tent en het lange gras, ze moeten in deze strook aan het passeren zijn ! En daar stond ik tien 

minuten voor het spektakel nog te plassen ! Shit ! Vé moet van de weeromstuit vaneigens dringend plassen. Uit 

de tent komen is geen optie. Gelukkig hadden we een plastiekzakje met zipsluiting liggen, dat werkte perfect... 

De jeeps komen nog een paar keer terug, tot rond 3u 's nachts doen we geen oog dicht. We zullen voor de rest 

van ons leven een Toyota Land Cruiser aan zijn motorgeronk herkennen. Het spijtige van de hele zaak is 

evenwel dat we de leeuwen niet zelf hebben kunnen zien, dat moet toch nogal wat geweest zijn ! 

Tegen 's morgens is de hele groep leeuwen natuurlijk in geen velden of wegen meer te bekennen. De crew 

komt vertellen dat ze dat nog nooit zo erg meegemaakt hebben, en dat het zeker drie jaar geleden is dat er nog 

eens zulke ambetante leeuwen (maar dan niet zo'n grote groep) zich niet makkelijk lieten wegjagen. Ze wijten 

het aan de afwezigheid van groot wild in de buurt en dus honger bij de troep. Omdat het er zo veel waren 

wilden ze geen risico's nemen voor onze veiligheid (want normaal is een tent heel erg veilig, leeuwen noch 

buffels of olifanten komen er niet in). De kookploeg heeft de nacht in de jeep doorgebracht, zelfs in de 

keukenkooi durfden ze niet. Ze hadden gezien dat één leeuw onder onze voortent heeft gesnuffeld en Katleen 

heeft er zelfs één weten struikelen over de spankoorden. Eén verkeerde beweging van zijn klauwen en de 

bescherming van dat zeiltje was toch om zeep, denk je dan... Maar goed, we hebben een stoer verhaal en het 

was dé belevenis van de reis ! De avond nadien was het weer van hetzelfde (hoorden we achteraf, het was hier 

onze laatste nacht), van dan af zouden de tenten enkel nog in de keukenkooi worden opgezet.  

En zo begrepen we ook beter de constante bezorgdheid van onze gidsen opdat we overdag niet te ver van de 

tenten zouden wandelen, vogels of geen vogels. Zelfs een buffel kan zich verstoppen in gras van een halve 

meter hoog. 

En Regy ? Die was snel in een auto bij de Aussies gekropen in plaats van in de zijne...



Dag 8 : Serengeti: omgeving Seronera Camp en nadien transfer naar Ngorongoro (zo 09.03) 

Iedereen is moe vandaag, maar het natuurschoon is de beste cafeïne. In de voormiddag rijden we terug wat 

rond in de Seronera omgeving, later vertrekken we richting krater. We verpozen een tijd aan het enorme Naabi 

‘kopje’, waar ook een bezoekerscentrum met natuurlijk vogelrijke tuin is. Er zitten bizarre tweekleurige Agames 

op de rotsen (blauw met roze, bweurk). Het zicht op de immense short-grass plains rondom is indrukwekkend 

vanop de top van het Kopje. Nu zijn ze quasi leeg, maar binnen drie maanden zit hier de Gnoe-trek. Dat moet 

dan nogal wat zijn ! Een Oorgier zeilt rond, we hebben er maar een paar gezien. Idem voor de Rüppels Gier, we 

zien vandaag onze enige drie exemplaren, de rest trekt mee met de Gnoe’s… Tijdsgebrek noopt ons om alweer 

met vrij grote snelheid door de kuddes antilopes en de vele vlaktevogels te sjezen. Mett heeft vannacht geen 

oog dichtgedaan om over ons leven te waken en lijkt wat humeurig nu, we verbijten onze ornithofrustratie en 

laten hem dan maar doorrijden. Bijna op het einde van de vlaktes zitten we in één van de schaarse buien van 

de reis en merken we de eerste Eland-antilope op. Ferme kastaar, groot en zwaar als een koe ! De Lengai-

vulkaan op 100 km afstand (nabij het Natronmeer) was actief in deze periode, zo’n drie keer per dag zien we 

een burp van betekenis onder de vorm van een 10 km hoog stijgende grijswitte wolk die langzaam uitwaaiert. 

Een indrukwekkend zicht, wat moet dat niet zijn van een beetje dichterbij (maar nu ook weer niet té dichtbij)? 

  

Eland (antilope, the biggest of all, zo groot als een rund) en Northern White-crowned Shrike. 

Nog voor valavond komen we toe op de Twiga Campsite, bovenaan de rand (rim) van de Ngorongoro-krater.  

Het zicht op de krater is adembenemend. Met de tele kun je beneden de duizenden dieren zien rondlopen, dat 

beloofde voor 's anderendaags ! 

Geen leeuwen hier volgens de gids, wel geregeld Olifanten en Bush-pigs, dat zijn groot uitgevallen everzwijnen. 

Deze softe dieren hielden ons niet tegen om het struikgewas te verkennen, maar eigenlijk doe je dat toch beter 

niet (er zitten ook vaak Buffels). Er zaten drie Schalow's Touraco's te roepen, maar helaas heeft enkel Wim er 

een glimp kunnen van opvangen. Afgepeigerd kropen we die avond vroeg in de slaapzak. 

 

 

Dag 9 : Ngorongoro krater (voormiddag) en transfer naar Moivaro Hotel, Arusha (ma 

10.03) 

Een formidabel wereldwonder, niet meer en niet minder is het. We popelen van ongeduld om in de krater af te 

dalen, voor de grote golf toeristen. En net vandaag is de crew laat. Het leeuwenavontuur en de lange rit van 

gisteren zat zeker nog in hun kleren. Vanaf 6u gaat de poort open, wij starten om 7u. Maar goed, we zijn toch 

bij de eersten om af te dalen. Eerste grote zoogdier: een graafkraan, nen echte ‘Poclain’ ! De eerste die we zien 

in Afrika trouwens, alle graafwerk tot hiertoe gebeurde met de hand. Niet getreurd, de krater is een circus vol 

attracties. Met een diameter van 22 km kan Roeselare er makkelijk in ! 

We hebben geluk, het is prachtig helder weer. Dat is hier niet altijd zo. Vaak is het nevelig of zelfs mistig en een 

pak frisser. Onze meegebrachte truien zijn enkel hier nodig maar binnen een uur of twee zijn ze al overbodig.  

De kraterrand (de 'rim') is een dikke 2000 m hoog, de vlakte beneden zo'n 1600 m (ik kan er wat naast zitten). 

2,5 miljoen jaar geleden implodeerde hier een gigantische vulkaan, die een krater vormde met een diameter 



van 19 km, de grootste en volledigste ter wereld. Er leven zo'n 25 à 30.000 grote zoogdieren in deze 300 km² 

van grasland, zoet en alkalisch moeras en acaciabos. Wablief : 100 grote zoogdieren per km² of 1 per hectare ? 

Jawel! Velen leven in dichte kuddes zodat er ook lege delen zijn. In het regenseizoen is Lake Magadi met water 

gevuld en is dan een alkalisch meer, met talloze flamingo's (zoals tijdens ons bezoek, er zaten er vele 

tienduizenden). Grote predatoren zijn vrij schaars, maar door de openheid zijn leeuwen vrij makkelijk te 

vinden. De gidsen kennen natuurlijk ook de vaste stekken. Er leeft nog een twintigtal Zwarte neushoorns in één 

van hun laatste originele gebieden (elders zijn er veel verplaatst of heruitgezet ivm stroperij) maar die laten 

zich niet makkelijk zien. Een flink stuk van de krater is niet voor het publiek toegankelijk. 

Het zoo-gevoel is niet helemaal uit te sluiten, maar je mag daar niet aan toegeven. Ook de andere jeeps moet 

je uit je gezichtsveld wegdenken. Het is gewoon een wereldtopattractie, het is normaal dat er nog andere 

geïnteresseerden zijn. Overigens vonden wij het niet overdreven druk, in juli-augustus is het waarschijnlijk veel 

drukker. 

  

Als je ook naar vogels kijkt, krijg je een enorme meerwaarde qua natuurgevoel: je ziet trekvogels, wintergasten, 

plaatselijke broedvogels, enzovoort, die anderen niet zien. Gewone ooievaars (ook veel Abdim’s ooievaars, 

zeker 500, intra-Afrikaanse trekvogels die broeden in de Sahel), Gele kwikken van allerlei ondersoorten en 

Boerenzwaluwen foerageren tussen de Gnoes, Grauwe en Steppekiek en Bijeneters jagen over de graslanden, 

Steppebuizerden cirkelen langzaam omhoog: dat zijn (Oost-)Europeanen! En die Ooievaars komen misschien al 

van Kaapstad en ze moeten nog een heel eind naar Gdansk of Irkoetsk of misschien wel Berlijn... 

Lokale soortjes zijn er ook genoeg, van de onopvallende maar alomtegenwoordige Pectoral-patch Cisticola tot 

de kitscherig rozerode Rosy-breasted Longclaw, de reusachtige Kori Bustard of de veel elegantere Black-bellied 

Bustard, enz. Tegen de middag arriveren we aan de oevers van Lake Magadi. Helaas is er dan al veel 

‘wemelinge’ en is het moeilijk om de vele steltlopers te onderscheiden van steenbrokken. Beter zou zijn om 

hier je bezoek te starten. De zeldzame en zeer lokale Chestnut-banded Plover is hierdoor uitgesteld tot een 

volgend bezoek. 

Aan een zoetwatermoeras mag je even uit de auto. Goed voor een paar reigertjes en rietvogels. Een groep 

Aussies zag er een slang van wel 2 meter lang, maar Wim was helaas te laat (en wij ook). Yellow-billed Kites 

vliegen af en aan om picknickrestjes mee te graaien. Er is nog een klein zoetwatermoerasje waar een paar 

hippo’s leven. Gids Mett maakte er een erezaak van om ons elk Nijlpaard van Tanzania te laten zien. Helaas was 

hun kleintje pas gestorven, het dreef al lichtjes opgeblazen langs de moeder… 

Eindelijk kregen en namen we ook tijd om eens op het gemak van dichtbij Zebra’s, Gnoes en zelfs 

Wrattenzwijnen te genieten. De Gnoe’s grommen continu diep en luid, wat een spektakel moet dat niet zijn als 

je tussen de ‘grote trek’ staat op de Serengeti!  

‘Time was running out fast’ toen we Lerai Forest nog moesten passeren. Geen tijd om te stoppen voor 

bosvogels helaas, al kan Koen in de vlucht een Golden-winged Sunbird meepikken. Deze prachtige honingzuiger 

is normaal niet zeldzaam, maar wij kregen hem toch niet in het vizier. 'Yellow-barked acacia' bomen zijn typisch 

voor natte plekken en heel makkelijk te herkennen. De olifanten van Ngorongoro vertoeven er graag. Het zijn 

enkel oude mannetjes die in de krater verblijven, velen met echte 'big tuskers'. Maar die tuskers (slagtanden) 

zijn niet meer sterk genoeg om nog mee aan bomen te knabbelen en daarom komen ze hier maar wat grazen 



tot ze sterven. De vrouwtjes hebben die bomen nodig om van te leven met hun jongen en komen daarom niet 

tot in de krater zelf. 

We hebben in de krater zowat alle grote zoogdieren van de reis gezien. Ook nog enkele Elandantilopen, 

Hartebeesten, een slapende Zwarte neushoorn (op zijn zij, geen beweging te zien), Golden en Dark-backed 

Jackhals (een derde soort, de Black-backed, kregen we niet te zien), en zelfs een paar leeuwen. Helaas ook hier 

geen Jachtluipaard, er zitten er nochtans wel een paar. 

Terug boven blijkt dat we voor 14u uit het park moeten zijn. Snel inpakken en wegwezen is de boodschap, geen 

tijd voor een boswandeling, maar we persen er toch een paar seconden uit in de nabijheid van baltsende Red-

collared Widowbirds aan de oprit naar de camping. Voor de obligate foto van Filiep met zijn roze T-shirt van JTV 

(Jong Twitchend Vlaanderen) stoppen we ook nog eens aan het megakijkpunt over de krater. Op de allerlaatste 

valreep komen dan toch nog in een flits 4 glanzend groene Malachite Sunbirds langs, nog zo’n normaal 

algemene soort hier. Blijkbaar lukten we een slecht moment voor nectarplanten. Misschien heb je meer kans in 

de riante tuinen van de sjieke lodges in de buurt. 

  

De terugweg verliep al wat minder nerveus dan de heenweg, op naar ‘ons’ comfortabel Moivaro Coffee Hotel 

in Arusha. Een groot deel van de weg is geasfalteerd, een gift van Japan. In plaats van lokale 

ontwikkelingsprojecten financiert Japan infrastructuurwerken, vertelt Mett. Er is niet veel verkeer, wel veel 

voetgangers. Schijnbaar gaan hier elk moment van de dag scholen open of weer dicht, we zien overal wel 

schoolkinderen lopen in uniform. Elk dorp heeft een andere kleur van broek of rok. Voor de oranje rokjes vallen 

op, we dachten eerst dat er wegenwerken in aantocht waren. De spectaculaire Eastern Paradise-Whydah is 

weer present op dezelfde plek als in de heenreis. 

De douche in het hotel doet veel deugd na een weekje brousse. De koele Tusker-pinten ook. We trakteren onze 

crew in de tuin van het hotel, aan hun onzeker gedrag zijn ze dat blijkbaar niet gewoon. De leeuwen blijven 

gespreksonderwerp nummer één… Intussen geeft een superblinky mannetje Emerald Cuckoo het beste van 

zichzelf, een quetzal in koekoekformaat! 

 

 



Dag 10 : Nyumba Ya Mungu stuwmeer en transfer naar Lake Jipe (di 11.03) 

De reis begint al in te korten voor de meesten, maar het is bijlange nog niet gedaan! Er staan nog twee niet-

nationale parken op het menu. Eigenlijk nagenoeg onbekend terrein en ons enkel bekend omdat ze op de 

website van Birdlife International als ‘Important Bird Area’ vermeld staan. Het stuwmeer wordt ook steevast 

bezocht door top-reisorganisatie Birdquest, dat is een referentie die kan tellen. We weten niet goed waar we 

moeten zijn. Mett rijdt naar de ‘kop’ van het stuwmeer, nabij de dam. Dat weten we pas te laat en vrezen voor 

steile oevers en vogelloze watervlakten die we pas tegen de middag zullen bereiken, en dat terwijl de ‘staart’ 

van het meer (met reigerkolonie) vlakbij is. Maar we worden niet teleurgesteld ! 

Het landschap rond het stuwmeer is heel warm en droog, maar (voorlopig) nog begroeid met acacia’s en ander 

doornig struikgewas. Er zijn veel grote termietenheuvels. Dit gebied is rijk aan soorten die je normaal eerder in 

centraal Kenia vindt en die in Tanzania enkel hier voorkomen. We zien er o.a. Rosy-patched Bush-Shrike, Somali 

Bunting, Mouse-coloured Penduline Tit en Pygmy Batis. De vogels komen er in gemengde flocks voor, net als in 

regenwoud. De oevers rond het meer zijn veeleer kaal en slijkerig, maar het krioelt er van de vogels. Elke 10 

meter zit er een steltloper (echt waar, niet overdreven!) en elke 50 meter een koppel Sporenkievit ! Her en der 

vliegen reigertjes en Bonte IJsvogels. Onze enige Giant Kingfisher komt voorbijgevlogen tijdens de picknick, 

helaas vinden we hem nadien niet meer terug. Er zitten ook veel vissers, o.a. afkomstig van Lake Jipe dat bijna 

dichtgegroeid is met lisdodde. Enkele kids uit de buurt, nog met schooluniform aan, komen voorzichtig 

kennismaken. Ze lopen een heel eind mee, Vé en Katleen vinden dat leuker dan vogeltjes zoeken tussen de 

doorns. Als we wat vogels tonen in het vogelboek, blijken ze er heel wat te kennen (reigers, ijsvogels, 

parelhoenders, …). In de namiddag rijden we naar een stuk oever tegenover een eilandje dat werkelijk 

stampvol vogels zit: pelikanen, aalscholvers, reigers, steltlopers, sterns, niet te doen! Een overvliegende 

Afrikaanse zeearend doet een verre groep vogels opschrikken die daarna voor onze neus komt zitten: zeker 800 

Afrikaanse Schaarbekken !!!  Zeer gracieuze vogels, zeldzaam ook, dit moet een flink deel van de Oost-

Afrikaanse populatie zijn. Men vermoedt dat het broedvogels zijn van de Selous rivier verder zuidelijk. Het 

stuwmeer is bekend om zijn grote aantallen (tot 1500), maar in zo’n immens gebied moet je toch veel geluk 

hebben om ze te zien. 

  

Eigenlijk kun je hier zeker twee of meer dagen spenderen, want in de verte ontwaren we ook rietrijke oevers, 

die droge bossavanne ’s morgens vroeg of tegen de avond moet enorm rijk zijn, enzovoort. Maar we rijden 

door naar Lake Jipe, tegen de Keniaanse grens en aansluitend daar aan het Tsavo West Nationaal Park. Onze 

touroperator Forsters Safaris is in het ‘dorpje’ Jipe een tijdje terug op prospectie gegaan om een kampplaats te 

zoeken want er is niets. Nu gaan we echt in de brousse zitten… Onderweg zien we eindelijk in de verre verte de 

besneeuwde top van de Kilimanjaro boven de wolken uitkomen, een imposant zicht is dat toch ! 

Ruim een half uur voor het meer slaan we een klein hobbelig baantje in, hier begint de brousse. Her en der 

staan lemen huisjes en zijn mensen bezig met hun dagelijkse bezigheden, wat zouden ze anders doen. Onze 

jeep is een attractie, er wordt duchtig gezwaaid en gewezen. Bij aankomst in Jipe moet Mett telefoneren met 

Shariff om te weten waar de kampplaats is. Zelfs hier hebben ze gsm-ontvangst !  Dat blijkt op een heuveltje te 

zijn tussen struikgewas, waar de locals een vlak platformpje hebben aangelegd met megazicht over het meer 

tot ver in Kenia. De tafel staat al gedekt, met Maasai-tafelkleed en al ! We worden er hartelijk ontvangen door 

het nog jonge dorpshoofd, maar ze houden zich verder op de achtergrond. Af en toe komen wat kinderen 

loeren maar ook zij hebben blijkbaar strikte orders gekregen (van wie?) om afstand te houden. Het eten smaakt 

weer voortreffelijk. Shariff heeft gezorgd voor echt Afrikaans artisanaal bananenbier, maar het lijkt te veel op 



gueuze en lijkt ons geweldig onbetrouwbaar voor de ingewanden. We houden het bij een beleefd proeven en 

schakelen dan terug over op de Tuskers die koel geserveerd worden. Wat een ongelooflijke luxe bij een 

zonsondergang uit de documentaires en verre Keniaanse bliksemschichten als special effects. Wanneer het net 

donker is klinkt een synthesizergeluid uit de struiken. Even zoeken op de iPod: Slender-tailed Nightjar. Het lukt 

eventjes om er eentje te lokken, maar dan valt het geluid stil. Tien minuutjes zingen en ieder kent weer de 

grenzen van de territoria, meer moet dat niet zijn. Het is hier vochtig warm, maar gelukkig zitten er weinig 

muggen. 

  

Lake Jipe bij valavond… Meer moet dat niet zijn! 



Dag 11 : Lake Jipe met boottochtje en transfer naar Kilimanjaro (wo 12.03) 

De Nightjar laat zich kort horen bij het krieken van de dag, tijd om op te staan ! De walking-guide Amani was 

van de partij om ons maar liefst 250 m ver te gidsen. Verder was niet haalbaar: te veel toffe vogels! We zochten 

ons een weg door het struikgewas met open plekken. Leukste vogels waren een Dwergarend, Afrikaanse 

zeearend, een Kuifkoekoek, een zingend mannetje Klaas's Cuckoo liet zich eindelijk eens zien (we hadden er al 

tientallen gehoord), Black-headed Oriole, Striped Kingfisher, White-throated Bee-eaters, Southern Black 

Flycatcher. Best van al was een groepje Madagascar Bee-eaters naast de picknicktafel (vroege wintergasten of 

enkele van de zeldzame broedvogels in Tanzania?), 5 kleurrijke D'Arnaud's Barbets en de enige Trumpeter 

Hornbills van de reis, indrukwekkende beesten ! 

Na het heerlijke ontbijt wandelden we met de gidsen en de lokale chief naar de roeibootjes om op het meer te 

gaan varen. In het dorp stond een gigantische baobab. Een Orange-bellied Parrot, onze enige White-browed 

Sparrow-weavers en twee Rufous-crowned Rollers kwamen even mooi poseren. 

Rond het meer bleek een lisdoddekraag van meer dan 200 meter breed te staan, die nog steeds verder 

uitbreidt. Ze vormt zelfs een bedreiging voor de lokale bevolking, want de vissers raken er niet meer doorheen 

tot op het water, het meeroppervlak is geweldig verkleind en de visstocks dus ook. Bovendien zitten er 

nauwelijks watervogels en ziet het water eruit als groene erwtensoep zonder waterplanten. Er moet zeker wat 

fout zijn met dit meer, maar wat? 

  

Lake Jipe, rechts een baltsend koppeltje Pin-tailed Whydah. 

Hoedanook, in toenemende hitte wandelen we langs de natte weiden naast de oevervegetatie. Zou hier 

bilharzia huizen? We proberen de voeten toch zo veel mogelijk droog te houden. Vogels genoeg natuurlijk, met 

enkele leuke soortjes als White-winged Widowbird, groepjes Red-billed Quelea's, de zwart-met-oranjerode 

Zanzibar Bishop, 3 zoals altijd formidabele Pin-tailed Whydahs en twee Common Waxbills. In de lisdodde zong 

een Kleine Karekiet, zijn winterterritorium verdedigend. Ook hoorden we een African Water Rail. 

De roeibootjes waren uitgeholde boomstammen. Gespierde jonge vissers trokken en sleurden die dingen met 

hun twee passagiers per schuit door de rietkraag. Op den duur moesten we meehelpen, bilharziagevaar of 

niet… Het eerste bootje met Filiep en Koen zag snelsnel een Lesser Jacana, dé specialiteit van het meer en een 

moeilijke soort in heel Afrika ! De anderen konden soms een glimp opvangen van een Black Rail en het enige 

Waterhoen van de trip. 

Eenmaal op het water was het heel rustig. Waar zijn al die watervogels? Maar het varen zelf was zalig, 

rustgevend, volop genieten van de mooie omgeving ook. De machtige Goliath Heron liet zich even zien, de 

enige minuscule Malachite Kingfisher van de reis ook, een groepje Groene bijeneters, een paar Ralreigers en 

aalscholvers, en dat was het. Al na een half uur wilden ze terug varen, maar we hadden ze gereserveerd voor 

een uur en dus wilden we een uur. Misschien is de oogst aan natuurwaarnemingen wel een stuk groter als je 

dit 's morgens of tegen de avond kunt doen, i.p.v. rond 11u. 

Daarna was het tijd om richting Kilimanjaro te vertrekken, voor onze laatste nacht.  

Op de terugweg stal een Black-chested Snake Eagle de show. Aan een moeras waar we picknickten was een 

kolonie zo'n 150 vogels van de schaarse Taveta Golden Weaver.  



Het Protea Hotel lag op de flanken van de nog steeds onzichtbare Kilimanjaro in de wolken gehulde berg, 

tussen de fruit- en koffieplantages. De hele omgeving van de vulkaan is bijzonder vruchtbaar en dit geldt niet 

alleen voor groenten en fruit. Tot aan de grens van het Nationaal Park Kilimanjaro staat bijna geen bos meer. 

Enkel in de meest steile beekvalleien vind je nog wat oorspronkelijke begroeiing. Gelukkig grensde de tuin van 

het hotel aan zulk biotoop. Toen na een kwartier het zwembad ons begon te vervelen (en de vele quasi 

werkloze obers ook), konden we zo nog een toerke doen in 'bergwoud'. Naast een aantal vogels die we al zagen 

in Arusha hadden we geluk met een mooie flock met op de valreep dus nog een paar doelsoortjes voor dit 

biotoop: Cinnamon-chested Bee-eaters (wat grotere dubbelganger van Little Bee-eater maar uitsluitend in 

oerwoud-boomkruinen), Rüppell's Robin-Chat, Black-throated Wattle-eye en Mountain Wagtail (langs beek). 

De struiken trokken veel sunbirds aan: Eastern Olive, Amethyst, Collared en Variable. Sykes's Monkey en 

Tanganyika Mountain Squirrels kwamen fruit halen in de tuin van het hotel. 's Avonds lieten 'niezende' 

Bushbabies zich horen maar jammer genoeg niet zien, tot spijt van wie er niet kon van slapen... 

  

 

 

Dag 12 : Wandeling aan de voet van de Kilimanjaro en pijnlijk afscheid (do 13.03) 

De laatste ochtend… In het hotel kon je een geleide wandeling boeken naar een waterval met vleermuizengrot, 

voor 20 dollar per persoon. Geen klein bedrag, maar er was geen alternatief. Echt nevelwoud was er toch niet 

buiten het park, toegang tot het park is heel erg duur, en tegen 's middags moesten we terug zijn. Daarom 

stemden we in. De 'gids' van het hotel - in het dagelijks leven degene die het zwembad moet onderhouden - 

wist ons ongeveer niets te vertellen over het dagelijkse leven in de moestuinen die we passeerden en moest 

zelfs drie keer de weg vragen naar de waterval. Zelfs wanneer de waterval al duidelijk hoorbaar was, stapte hij 

nog de verkeerde richting tegemoet. Enfin, niet zo'n drama eigenlijk, onze walking-guide Amani dacht aan zijn 

nakende fooi en gaf ons heel degelijke en eerlijke uitleg over de teelt van koffie, mango, bananen, kippen en 

wat dan ook. Zo werd het toch nog interessant. De waterval was niets bijzonders, maar de vleermuizengrot 

daaronder wel! Duizenden grote fruit-bats hingen aan het plafond van overhangende rotsen, waar de beek 

onder stroomde. Het was er zeker 40°C en het rook behoorlijk zuur. Op 50 m daarvan zat een African Goshawk 

geduldig te wachten op zijn kans. Crowned en Silvery-cheeked Hornbill, African Paradise-flycatchers, Brown-

breasted en White-eared Barbets vulden de vogellijst. Katleen merkte een supersjieke kameleon op die het pad 

overstak. Bij aankomst in het hotel zagen we dat de geafficheerde prijs voor die wandeling 15 $ was, en geen 

20. Door ons klagen over de gids kregen we toch wat korting.  

En dan was het gedaan… Iedereen moest naar huis, behalve Veerle en Olivier (= "wij") die nog een weekje 

relaxen aan de kust voor de boeg hadden. In Moshi namen we afscheid na twee hele intense en prachtige 

weken vol topnatuurbelevenissen en geweldige ambiance.  Op de luchthaven van Arusha zwaaide dezelfde 

familie Fiscal Shrikes onze vrienden uit, terwijl wij in Moshi wat gingen sightsee-en en souvenirs kopen (lekkere 

lokale fair-trade koffie!). Moshi is een moderne stad, tamelijk druk ook. De straatmuzikanten krijgen veel 

aandacht van de heupwiegende lokale bevolking. En dan, tegen de avond, zagen we hem: de Kilimanjaro! 

Eindelijk uit de wolken en veel indrukwekkender dan gedacht. Een machtige achtergrond voor het stadsgewoel. 

We logeerden in het Buffalo Hotel, simpel maar OK. Vanop ons terras konden we de berg oranje zien worden 



bij zonsondergang, terwijl zeker 1000 Koereigers, 100 Zwarte Wouwen, 30 Heilige Ibissen en Witnekraven op 

slaaptrek vlogen naar het park, waar ze de plaats innamen van tientallen grote vleerhonden (zo groot als een 

Koereiger!) die de nacht in trokken… 

  

 

 

Dag 13-16 : Transfer naar Tanga en relaxen aan de kust in Peponi (vr 14-17.03) 

's Morgens namen we voor een appel en een ei een vroege bus naar de stad Tanga aan de kust van de Indische 

Oceaan (6,5 uur). We waren de enige blanken in de wijde omtrek. Couleur locale bij de vleet natuurlijk en meer 

een 'klassiek' tsjoolreisgevoel: geen gepamper meer door de crew ! Acht uur zonder afstappen zaten we op de 

bus, de maaltijden werden door het raam aangereikt (bananen, cashew-noten, water) voor minder dan een 

appel en een ei. Terloops leerde ik een medepassagier een das knopen die daarmee in de knoei zat, ik wist niet 

dat ik dat nog kon ! 

In Tanga stapten we over op een gammel stuk oud ijzer met een versleten motor waar zowat alles los aan zat 

wat maar kon. De chauffeur keek voortdurend als een psychopatische maniak zéér streng voor zich uit en 

startte dan met veel show zijn vehikel. Met zeer veel lawaai, rondgutsend koelwater en een grijze rookwolk 

boorde het gevaarte zich met een vette 30 km/u door het verkeer. En zo stoomden we  langs de bultige 

kustweg naar het zuiden, ruim een uur rijden… 

  

Drie nachten verbleven we in het uitstekende Peponi 'resort': een verzameling palmbladeren-bungalow's aan 

een verlaten palmenstrand met klein zwembadje en heerlijk restaurant. De gastheren besteden veel aandacht 

aan ecologie, kleinschaligheid en het betrekken van de lokale bevolking. Het is één van de weinige eenvoudige 

maar toch heel kwalitatieve accomodaties aan de kust, meestal zijn het dure lodges. Een echte aanrader om te 

relaxen ! Qua vogels was het wat rustiger, ook al omdat ik zelf een versnelling of drie lager schakelde wat dat 

betreft… 

's Nachts hielden bushbabies ons uit onze slaap (Greater Galago). Dat zijn grootogige aapachtige wezentjes met 

lange staart. Ze zijn wel schuw en jumpen snel weg. Meer dan twee lichtjes en vage contouren heb ik er helaas 



niet van gezien. Verder op het terrein o.a. Brown-hooded Kingfisher, Lizzard Buzzard, Red-fronted Tinkerbird, 

Europese Wielewalen, een kolonie Village Weavers, de wat saaie Olive Sunbird, de nooit saaie Paradise 

Flycatcher, Wire-tailed Swallows, Yellow-throated Longclaw (in sisal-plantage), groepjes White-throated en 

Groene bijeneters en af en toe een paar supersjieke overvliegende Northern Carmine Bee-eaters ! 

Nog leuker was echter het 'strand', in feite een breed getijdengebied met modder, wat oude koraalrotsen en 

mangrove. Tal van steltlopertjes en af en toe sterns hielden me er uren bezig. Op de achtergrond was altijd wel 

ergens een dhow te zien, zo'n boot met driehoekig zeil, zeer typisch voor deze kant van de Indische Oceaan. 

Het vogels kijken stond nu op een veel lager pitje en beperkt tot de ochtend en avond. Er was helaas geen 

natuurlijk bos (meer) op wandelafstand. In de boomgaarden en plantages zaten vooral algemene soorten. 

Leukste hier waren een groepje Europese Wielewalen, Lizard Buzzard, Brown-headed en Malachite Kingfisher, 

Tambourine Dove, Eastern Olive Sunbird, Square-tailed Drongo, Yellow en Village Weaver, heel wat White-

throated Bee-eaters en af en toe een paar overvliegende grote en knalrode Northern Carmine Bee-eaters, Red-

fronted Tinkerbird, Kurrichane Thrush. Palm-nut Vulture zat er volgens de eigenaars, maar heb ik helaas niet 

gezien. In de aanpalende sisal-plantage zat een Yellow-throated Longclaw. Op het wad zaten veel steltlopers, 

met leuke soorten zoals Terekruiter, Woestijn- en Mongoolse plevier, White-fronted Plover, Zilverplevier, 

Kleine, Drieteen- en Krombekstrandloper, Regenwulp, Groenpootruiter en Oeverloper. Sooty Gulls (Hemprichs 

meeuw), Bengaalse en Lachstern patrouilleren heen en weer. Op onze snorkeltrip (met echte dhow!, lekker 

traag) bezochten we een zandbank naast een koraalrif. Daar zat een flinke groep meeuwen en sterns met naast 

de genoemde soorten ook nog Grote Kuifstern, Dougall's Stern, White-cheeked Tern, Saunder's Tern en een 

Heuglin's Gull. Het leven onder water was minstens zo indrukwekkend: heel helder warm water, 

superprachtige vissen in alle vormen en kleuren, fluozeesterren, koralen, enzovoort. 's Nachts werden we 

geregeld wakker door de bushbabies (Greater Galago). Met een zwakke zaklamp kon ik niet meer dan een 

glimp van het spookachtige diertje opvangen. Ze zijn schuw en jumpen snel weg in het bladerdak. Dé doelsoort 

hier liet zich maar de laatste ochtend zien op het wad: een Krabplevier ! Tegenlicht en nogal ver, maar het was 

er één ! Fantastisch raar beest, groter ook dan ik had verwacht.  

  

White-throated Bee-eaters en relaxen op een echte dhow. 

 

Dag 17 : Transfer naar Zanzibar 

Na een laatste ochtendje op het gemak, namen we na de middag een (vooraf geboekte) binnenvlucht van 

Tanga via het eiland Pemba naar Zanzibar. De jonge piloot had nog een plek vrij vooraan in de cockpit, 

ondergetekende heeft zich daar op Djoni-achtige wijze zeer snel van verzekerd. Een fantastische ervaring was 

dat, vliegen over mangroven, koraalriffen en palmtages. Pemba is een groot eiland voor de kust waar vooral 

kruidnagel wordt geteeld. Er komen maar liefst 4 endemische vogelsoorten voor, maar een verblijf op dat 

eiland is ofwel zeer duur ofwel in lokale hutten en dan (te) ver van de restjes natuur. Het leven is er heel 

eenvoudig en rustig, maar ze hebben er wel een groot modern voetbalstadion! Op Zanzibar namen we een taxi 

naar het centrum van de hoofdstad Stone Town waar we verbleven in het oude Pyramid Hotel. Dit is echt een 

andere wereld dan het vasteland. Er is een vreemde, zeer exotisch aandoende, mix van Arabische, Afrikaanse 

en westerse invloeden, een reeks oude koloniale en Arabische gebouwen met overal de geur en kleur van 



langzaam verval in tropische omstandigheden. In de nauwe steegjes kun je makkelijk verdwalen, maar de locals 

wijzen je er graag de weg. Op het strand spelen ze met tientallen tegen tientallen jongeren voetbal bij 

valavond, terwijl dhows aan- en afvaren, marktkramen allerlei etenswaren aan de man brengen en hier en daar 

honeymooners door de straten dwalen. Je kunt er heel erg lekker en kruidig eten. De meeste toeristen die 

Zanzibar bezoeken gaan snel door naar één of ander resort aan de kusten. Voor onze laatste volle dag Afrika 

morgen wilden we het eilandje Chumbe bezoeken, een marien reservaat voor de zuidkust. 

  

 

 

Dag 18-19 : Chumbe Island + Zanzibar (Mbweni ruins) (18-19.03) 

Met een klein bootje is het een klein uur varen naar een onaangetast eilandje, zonder kokospalmen (schijnt 

hier niet inheems te zijn) en met ongeveer het best bewaarde koraalrif van de hele westkust van de Indische 

Oceaan! Negen op tien van alle 400 soorten Oost-Afrikaanse zeevissen komen er voor. Snorkelen is mogelijk 

onder begeleiding van een gids, en het hoeft niet gezegd dat dit een superbe ervaring is! Niet dat er zo'n 

enorme aantallen vissen zwemmen, maar als je goed rondkijkt, zie je een immense diversiteit. Er bestaat zelfs 

een veldgids voor en we zagen er een koppel vissentwitchers ! Het is ook uitzonderlijk om zo veel koraal in 

zulke goede toestand te zien (elders zie je vaak enkel nog het kalkskelet). Een andere specialiteit is de Coconut 

Crab, een gigantische landkrab die (met poten en al) tot 1 m diameter haalt. Wij zagen een paar jonge dieren 

van half die grootte en die zijn al imposant genoeg! Ze kunnen in bomen klimmen er er wordt gezegd dat ze 

kokosnoten kunnen openen. Op de meeste eilanden zijn ze uitgeroeid, maar hier zijn ze nog talrijk en goed 

beschermd. Het zijn alleseters. Op het eiland is een eco-lodge met uitgekiende watervoorziening en 

afvalverwerking in een prachtig kader. Duur, dat wel, maar bijzonder aangenaam. De opbrengst wordt gebruikt 

voor de opleiding van vissers, gidsen, enz. om de kustgebieden van Tanzania beter te beschermen. Er wordt bv. 

geregeld gevist met dynamiet (is wel verboden, maar het gebeurt nog altijd) ! Hierdoor zijn veel koraalriffen 

compleet vernietigd en daarmee ook de kraamkamers van de vis. Overbodig te zeggen dat dit verre van 

duurzaam is. 

  



Op het eiland broeden niet zo veel vogels, maar de leukste die we er zagen zijn de Mangrove Kingfisher (zie 

foto hierboven) (en daarmee zagen we op de trip nagenoeg elke mogelijke ijsvogel, een onverhoopt succes), de 

enige 6 Huismussen van de reis (!), Mouse-coloured Sunbird, Sombre Greenbul, African Reed Warbler en 

Dimorphic Egret. 

Onze laatste uren spendeerden we op het 'vasteland', in de tuin van het Mbweni Ruins Hotel, aan de kust 

tegenover Chumbe. Op het wad zaten een vijftiental Krabplevieren, dit keer wel tamelijk dichtbij en mooi 

belicht, naast heel wat andere steltlopers. Schitterend !  Verwilderde Huiskraaien stropen in grote aantallen het 

wad af, ik vrees dat deze landbouwpestsoort ook ecologisch een echte rampsoort is. Maar helaas is die soort al 

lang niet meer uit te roeien, ze zitten overal. 

De tuin van dit hotel is een beetje oerwoudachtig en zit vol vogels. Echt ideaal voor de laatste uurtjes genieten. 

Paradijsvliegenvanger is algemeen, ook zagen we er Green-backed Camaroptera (vervangt Grey-backed uit het 

binnenland), Brown-breasted Barbet, Sombre Greenbul, African Pygmy Kingfisher, Bonte IJsvogels bij de vleet, 

een groep Groene Bijeneters, en als laatste nieuwe soort een groepje van 8 Java Sparrows, een sinds lang 

ingeburgerde exoot met hoog kooivogelgehalte. 

En dan was het tijd: taxi in, naar het vliegveld en terug de lange reis naar huis… waar het bijna vroor, in maart… 

Conclusie? Het was een reis van superlatieven, absolute wereldklasse ! 

 

   
Mbweni ruïnes in vogelrijke tuin, met zicht op de slikken met Krabplevier, Westelijke rifreiger en Regenwulp. 
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Visited areas with best species 

 

WIDESPREAD AND MOSTLY COMMON SPECIES IN APPROPRIATE HABITAT 

Black-headed Heron, Cattle Egret, Hamerkop, Marabou Stork, Egyptian Goose, Black-shouldered Kite, 

Black/Yellow-billed Kite, Montagu's Harrier, Marsh Harrier, Steppe Buzzard, Augur Buzzard, African Fish Eagle, 

Tawny Eagle, Helmeted Guineafowl, Ringed Plover, Blacksmith Lapwing, Crowned Lapwing, Three-banded 

Plover, Little Stint, Ruff, Greenshank, Wood Sandpiper, Common Sandpiper, Red-eyed Dove, Ring-necked Dove, 

Emerald-spotted Wood Dove, Red-chested Cuckoo, Klaas’s Cuckoo, Diederic Cuckoo, White-browed Coucal, 

African Palm Swift, Little Swift, Speckled Mousebird, Little Bee-eater, Lilac-breasted Roller, African Hoopoe, 

Brown-breasted Barbet, Cardinal Woodpecker, Fischer’s Sparrow-lark, Lesser Striped Swallow, Barn Swallow, 

African Pied Wagtail, Yellow Wagtail, Common Bulbul, Willow Warbler, Grey-backed Camaroptera, Spotted 

Flycatcher, African Paradise-flycatcher, Common Fiscal, Northern White-crowned Shrike (in savanne), Tropical 

Boubou, Fork-tailed Drongo, Superb Starling, Red-billed Oxpecker, White-headed Buffalo-weaver, Rufous-tailed 

Weaver (savanne), Baglafecht Weaver, Green-winged Pytilia, Rufous-backed Mannikin, Pin-tailed Whydah. 

 

 

BIRDING HIGHLIGHTS and mammal list 

c = common 

 

ARUSHA NATIONAL PARK (1 day) 

Great White Pelican 65, Black Stork 4, Greater and Lesser Flamingo (100 each), White-backed Duck 5, Cape Teal 

c, Southern Pochard, Macco Duck 10, Crowned Eagle 3, Long-crested Eagle 5, Scaly Francolin 4, Black Crake, 

Red-knobbed Coot, Spur-winged Lapwing 2, lots of Eurasian waders, African Green Pigeon 2, Mottled Swift, 

Broad-billed Roller 1, Silvery-cheeked Hornbill, Yellow-rumped Tinkerbird, Singing Bush Lark (park entrance), 

Black Saw-wing c, Rock Martin, Plain Martin 20, Grassland Pipit, Long-billed Pipit, Cape Robin-Chat (park 

entrance), African Moustached Warbler 2, Singing and Trilling Cisticola, Yellow-breasted Apalis, Amethyst 

Sunbird, Taita Fiscal 1, Tropical Boubou, Taveta Golden Weaver 5 (outside park), Village Weaver, Thick-billed 

Weaver, Yellow Bishop, Fan-tailed Widowbird (outside park), Black-faced Waxbill 

Mammals: Giraffe, Buffalo, Zebra, Baboon, Warthog, Sykes's Monkey, Black-and-white Colobus Monkey, 

Waterbuck, Bushbuck, Harvey's Duiker, Hippo 

 

MOIVARO COFFEE HOTEL GARDEN (very good for birds ! and very nice to stay) (3 nights) 

Hadada Ibis, Little Sparrowhawk 1m, Rufous-chested Sparrowhawk 1, Ayres's Hawk Eagle 1ad, Lanner Falcon 1, 

Tambourine Dove 2, African Emerald Cuckoo 1m, African Scops Owl heard, African Wood Owl 1p, Brown-

hooded Kingfisher, White-eared Barbet, Brown-breasted Barbet, Lesser Honeyguide, Rüppell's Robin-Chat, 

Chinspot Batis, Collared Sunbird c, Variable Sunbird c, Brown-crowned Tchagra, Black-backed Puffback, Violet-

backed Starling 1f, Red-headed Weaver, Spectacled Weaver, African Firefinch, Bronze Mannikin, Rufous-backed 

Mannikin, African Citril, Yellow-fronted Canary, Red-winged Starling 

Mammals: Sykes's Monkey, squirrel sp. 

 

LARIBORO PLAINS (0,5 days) 

Secretary Bird 2, Lesser Kestrel 3, Temminck's Courser 1, Chestnut-bellied Sandgrouse 2, Spotted Eagle-Owl 2 

(acacia belt), White-headed Mousebird 1, Red-billed Hornbill, White-tailed Lark 1, Rufous-naped Lark 2, 

Beesley's (Spike-heeled) Lark 3 ! (much paler bird than illustrated in field guide), Red-capped Lark 15, Somali 

Short-toed Lark several, Long-billed Pipit c, White-browed Scrub-Robin 2 (acacia), Pied Wheatear, Capped 

Wheatear c, Isabelline Wheatear 4, Northern Wheatear 1, Rufous-tailed Rock Thrush 1, Banded Parisoma 2, 

Grey Wren-Warbler 1 (acacia), Taita Fiscal 2, Hildebrandt's Starling 5, Grey-headed Social Weaver 20 (acacia), 

Black-necked Weaver 1m (acacia), Speke's Weaver 10 (in lone tree along main road), Blue-capped Cordon-Bleu 

2. 



Mammals: Grant's gazelle, Unstriped Ground Squirrel, Scrub Hare 

 

TARANGIRE (1 day) 

Abdim's Stork 5, Saddle-billed Stork 1, African Spoonbill 8, Knob-billed Duck 10, White-headed Vulture 2, 

Bateleur c, Gabar Goshawk, Wahlberg's Eagle 2, African Hawk Eagle 1, Secretary Bird 2, Pygmy Falcon 2, Grey 

Kestrel 1, Coqui Francolin, Red-necked Spurfowl, Yellow-necked Spurfowl, White-bellied Bustard 1f, Double-

banded Courser, Bronze-winged Courser 4, Senegal Lapwing 3, Black-faced Sandgrouse, Yellow-thoated 

Sandgrouse 80 (along road to Manyara), African Orange-bellied Parrot 2, Yellow-collared Lovebird c, Great 

Spotted Cuckoo 2, lots of commoner cuckoo species, Verreaux's Eagle Owl 1, Blue-naped Mousebird 2, most 

kingfisher species, Blue-cheeked Bee-eater 3, European Bee-eater,  lots of rollers, Green Wood-hoopoe 4, 

Abyssinian Scimitarbill 1, Southern Ground Hornbill 3, Red-billed Hornbill c, Red-and-Yellow Barbet 1, Greater 

Honeyguide (2 heard), Mosque Swallow, Spotted Palm-Thrush c, Olivaceous Warbler 1, Red-faced Crombec 2, 

Banded Parisoma 1, Rattling Cisticola c, Croaking Cisticola 2, Zitting Cisticola 2, Pectoral-patch Cisticola 1 heard, 

Tawny-flanked Prinia 1, Yellow-breasted Apalis 1, Silverbird 3, Arrow-marked Babbler 7, Northern Pied Babbler 

3, Beautiful Sunbird 1m, Marico Sunbird, lots of different shrikes, Slate-coloured Boubou c, Brubru 1, Ashy 

Starling c, Rufous-tailed Weaver c,  

Mammals: Lion 1m+5f, Serval 1!, Buffalo 200, Giraf 30, Warthog 20, Impala 150, Grant's Gazelle 10, Waterbuck 

10, Dwarf Mongoose 8, Vervet Monkey 20, Kirk's Dikdik 20, Elephant only 2! (everything wet and green so 

fewer mammals to see but lots of birds). 

Reptiles: big Monitor Lizard 

At night: Zion Camp near Park Entrance: no luxury but allright 

 

LAKE MANYARA (1 day) 

Lots of waterfowl, herons and storks of many species but mainly concentrated/visible at hippo pools, Lesser 

and Greater Flamingo 10000+, European White Stork 300, Palmnut Vulture 1juv, Hooded Vulture 2, Brown 

Snake Eagle 1, African Harrier-Hawk 1, African Goshawk, Verreaux's Eagle 2ad along cliffs, African Hawk-Eagle 

1juv, lots of common waders, Water Thicknee 5, Collared Pratincole 300, Spur-winged Lapwing 6, Long-toed 

Lapwing 3 (hippo pool), Black-tailed Godwit 5, Spotted Redshank 1, African Skimmer 1, Purple-crested Turaco 

1, Blue-naped Mousebird, Grey-headed Kingfisher 5, African Pygmy Kingfisher 2 (groundwater forest), 

European Bee-eater 50, no trogon unfortunately, Southern Ground Hornbill 13, Crowned Hornbill 6, Silvery-

cheeked Hornbill 4, Red-and-yellow Barbet 1, Pallid Honeyguide 1 (park entrance), Greater Honeyguide 1 

heard, Plain Martin 1, Wire-tailed Swallow 2, Mountain Wagtail 1 (groundwater forest), Grassland Pipit 2, Red-

throated Pipit 1, Pangani Longclaw 1, White-throated Robin (Irania) 1 at campsite, Spotted Palm-Thrush c, Buff-

bellied Warbler 4, Northern Crombec 1, Ashy Flycatcher 1, Eastern Violet-backed Sunbird 1m, lots of shrikes, 

Eastern Black-headed Oriole 1m, Eurasian Golden Oriole 1 heard, Red-winged Starling 2, Yellow-spotted 

Petronia 1, Thick-billed Weaver 20, Fan-tailed Widowbird 2m, Eastern Paradise Whydah 1 displaying pair along 

the road from Tarangire to Manyara, Straw-tailed Whydah 1m, Village Indigobird 2m 

Mammals: Zebra 100 (along the road from Tarangire to Manyara), Baboon 150, Blue Monkey 20, Vervet 

Monkey 15, Elephant 15, Giraf 50!, dikdik sp. 4, Warthog 10, Banded Mongoose 10, Buffalo 300 (far away), 

Impala 120, Leopard 1m crossing the road right in front of us (wow!), Hippo 30. 

Reptiles: Chameleon 1 (on the road), Leopard Turtle, Monitor Lizard 1 

Campsite: Twiga Camp at centre of Mto wa Mbu: good location, nice little swimming pool, confiding Woodland 

and Grey-headed Kingfishers on premises. 

 

SERENGETI (2,5 days) 

Visited areas: Ndutu (transit only) and Seronera (stay) 

Striated Heron 2, Goliath Heron 1, few vultures because of no Wildebeest migration around, Rüppell's Griffon 

Vulture only 3, Lappet-faced Vulture only 5 in total, Hooded Vulture 2, White-backed Vulture 10s, Pallid Harrier 

5m, Gabar Goshawk, Lesser Spotted Eagle 1, Booted Eagle 1 (dark phase), Long-crested Eagle 8, Secretary Bird 

4 in total, Pygmy Falcon 3, Lesser and Greater Kestrel 10s, Martial Eagle 1ad & 1juv, Coqui Francolin 3, Grey-

breasted Spurfowl c, Red-necked Spurfowl 1, Black Crake, Kori Bustard 17, White-bellied Bustard 7, Spotted 

Thick-knee 1, Black-winged Lapwing 1, Gull-billed Tern 30, Yellow-throated Sandgrouse 10, African Olive Pigeon 

10, Dusky Turtle Dove c, Meyer's Parrot 2, Fischer's Lovebird c, Bare-faced Go-away Bird 3, Jacobin Cuckoo 1m, 

Great Spotted Cuckoo 2, Woodland Kingfisher 6, Rufous-crowned Roller 1, Green Wood-hoopoe 3, Abyssinian 

Scimitarbill 1, Red-fronted Barbet 1, Usambiro Barbet 3, Nubian Woodpecker, Flappet Lark 1, Banded Martin 1, 

Yellow-throated Longclaw 2, Black Cuckoo-Shrike 2, White-browed Scrub-Robin 1, Red-faced Crombec 2, 

Croaking Cisticola 1, Zitting Cisticola, Chinspot Batis 2, Arrow-marked Babbler, Black-lored Babbler 6, Rufous 



Chatterer 2, Beautiful Sunbird 2, Grey-backed Fiscal 6, Lesser Grey Shrike 1, Brown-crowned Tchagra 2, Slate-

coloured Boubou 1, Brubru 3, Cape Crow 2, Greater Blue-eared Starling 1, Rüppell's Starling c, Hildebrandt's 

Starling c, Wattled Starling c, Swahili Sparrow, Kenya Rufous Sparrow 2, Grey-headed Social Weaver 20, Lesser 

Masked Weaver c, White-winged Widowbird 1m, Red-cheeked & Blue-capped Cordon-bleu, Purple Grenadier 

4, Cut-throat Finch 3, African Quailfinch 30 at lion's drinking pool, Straw-tailed Whydah 1m, Yellow-fronted 

Canary c, White-bellied Canary 4. 

Mammals: nearly all big animals to be expected, also 1 Leopard with Impala in acacia tree and one evening 

about 15 to 20 Lions right next to our tent during 1 scary night (the crew will remember this too, they spent all 

night scaring the animals away). No Cheetah however. Wildebeest migration unfortunately not in 'our' area 

what should have been the case. This means far less mammals of course but also less attendants such as 

predators and especially vultures etc. A good reason to return in the future ! 

The drive from Ndutu to the Park Entrance (Naabi Hill Gate with giant "kopje", worth visiting itself) on the way 

to Seronera through the short grasslands was way too fast for birding or enjoying the abundant wildlife here 

because of lack of time. We never saw as many animals anywhere else in the Serengeti. Try to arrange your 

timing to have more time here to look for steppe birds as well. 

Campsite: 2 nights at small campsite at Seronera 

 

NGORONGORO (0,6 days) 

Abdim's Stork 500, European White Stork 50, Lesser (and a few Greater) Flamingo 10000's!, Pallid Harrier 2m, 

Crowned Eagle 1 heard, Eurasian Hobby 1, Crested Guineafowl 10, Common Quail (heard), Red-knobbed Coot 

3, Grey Crowned Crane 12, Kori Bustard 10, Black-bellied Bustard 4, Pied Avocet 20, lots of waders, Grey-

headed Gull 5, Lesser Black-backed Gull 1, Gull-billed Tern 30, African Green Pigeon 10, Schalow's Turaco 3, 

Scarce Swift 5, Mottled Swift 3, Cinnamon-chested Bee-eater 3, European Bee-eater 5, Flappet Lark 1, Red-

capped Lark 1, Banded Martin 3, Mosque Swallow 2, Wire-tailed Swallow 2, Rosy-breasted Longclaw 4, Ashy 

Flycatcher 2, Chinspot Batis 1f, Malachite Sunbird 4, Golden-winged Sunbird 1, White-necked Raven, Kenya 

Rufous Sparrow 2, Black-winged Bishop 1m, Red-collared Widowbird 4 displaying (entrance to camping), 

Jackson's Widowbird 8 displaying (highland grassland with sedge tussocks), Red-billed Firefinch 1m 

Mammals: all the things you like, including 2 Black Rhino's (1 distant view from the crater rim, 1 sleeping in the 

crater itself), no Cheetah however. 

 

LAKE NYUMBA YA MUNGU (0,5 days = far too short) 

Artificial lake but really teeming with water- and shorebirds alongs its shores. We only visited the very southern 

end near the dam itself and overlooked (only) about 2 km of shores, but there must be numerous good 

watchpoints all around the lake. A search on Google Earth should reveal areas with reedbeds instead of sandy 

shores. Surrounding the lake there is dry forest rich in typical birds not seen elsewhere. Fishermen are 

abundant on the lake. Hopefully their fishing is sustainable, but if it is, fish reproduction here must be 

amazingly large. Do explore this place and take your time to explore both the lake shores and the scrub around 

it! Because of shortage of information about this lake, we give all our observations here. 

Little Grebe 1, Great Cormorant 20, Long-tailed Cormorant 30, Great White Pelican 10, Pink-backed Pelican 35, 

Squacco Heron 1, Cattle Egret, Little Egret 50, Great White Egret 15, Grey Heron 10, Black-headed Heron 15, 

Hamerkop 3, Yellow-billed Stork 1, European White Stork 2, Marabou Stork 10, Glossy Ibis 2, Sacred Ibis 10, 

Egyptian Goose 10, Black-shouldered Kite 1, African Fish Eagle 3, Western Marsh Harrier 1, Common Buzzard 1, 

Augur Buzzard 1, Pygmy Falcon 1f, Lanner Falcon 1ad, Crested Francolin 5, Red-knobbed Coot 3, African Jacana 

2, Black-winged Stilt 20, Water Thick-knee 4, Common Ringed Plover 10, Kittlitz's Plover 30, Three-banded 

Plover 1, Greater/Lesser Sand Plover 3, Blacksmith Lapwing 20, Spur-winged Lapwing 30, Little Stint 100, 

Curlew Sandpiper 3, Ruff 20, Common Redshank 1, Marsh Sandpiper 3+, Common Greenshank 15, Green 

Sandpiper 15, Common Sandpiper 10, Grey-headed Gull 200, Common Black-headed Gull 3, Lesser Black-

backed Gull 4, Gull-billed Tern 6, Whiskered Tern 30 (some in summer plumage, others not), White-winged 

Tern at least 1, African Skimmer 800 !! roosting on shore and on some kind of bare bird island close off-shore, 

Emerald-spotted Wood Dove, Namaqua Dove 10, Red-eyed Dove, African Mourning Dove, Ring-necked Dove, 

White-bellied Go-away Bird 6, Red-chested Cuckoo heard, Klaas's Cuckoo heard, Didric Cuckoo heard, White-

browed Coucal 1, Little Swift, Blue-naped Mousebird 1, Speckled Mousebird several, Striped Kingfisher 2, Giant 

Kingfisher 1, Pied Kingfisher 20!, Little Bee-eater 10, Rufous-crowned Roller 1, European Roller 1, Lilac-breasted 

Roller 5, Red-billed Hornbill 6, Von der Decken's Hornbill 2, African Grey Hornbill several, Black-throated Barbet 

2, Fischer's Sparrow Lark 20, Lesser Striped Swallow, Red-rumped Swallow, Wire-tailed Swallow 2, Barn 

Swallow c, Common House Martin several, Yellow Wagtail 20, African Pied Wagtail 10, Northern Brownbul 1, 

Common Bulbul c, Spotted Palm-Thrush several, White-browed Scrub-Robin 2, Rufous-tailed Rock Thrush 1f, 



Olivaceous Warbler 10, Yellow-bellied Eremomela 3, Northern Crombec 1, Willow Warbler c, Banded Parisoma 

2, Grey-backed Camaroptera 2, Grey Wren-Warbler 1, African Grey Flycatcher several, Spotted Flycatcher 10, 

Pygmy Batis 1f, Mouse-coloured Penduline Tit 3, Eastern Violet-backed Sunbird 3, Common Fiscal several, Rosy-

patched Bush-Shrike 2 (along entrance road to dam), Brown-crowned Tchagra 1, Slate-coloured Boubou 1, 

Fork-tailed Drongo c, Superb Starling c, Northern Grey-headed Sparrow several, White-headed Buffalo-Weaver 

5, Grey-headed Social Weaver 1, Red-headed Quelea several, Green-winged Pytilia 1, Pin-tailed Whydah 1, 

Somali Bunting 4 

Mammals: Hippo 3, ground squirrels sp. 2 

Reptiles: Monitor Lizard 1 

 

LAKE JIPE (1 day) 

Improvised campsite on a low hill with scrub overlooking lake Jipe and Tsavo West NP in the distance. Superb 

view and very friendly local people. The lake itself has rather few birds, but this may depend on timing. A visit 

in the very early morning or evening should be a lot better than our trip in the hot hours of mid-day. The water 

was green and not transparent because of algae blooming, so no water lillies or other water plants. Worth 

visiting if you have spare time, especially for the relaxed "off the beaten track" feeling and the nice 

surroundings. And yes, we did see yet another range of new good species as well. And no other jeeps here! 

Because of shortage of information about this lake, we give all our observations here. 

Long-tailed and Great Cormorant several, Great White and Pink-backed Pelican a few of each, Squacco Heron 5, 

Cattle Egret, Little Egret, Intermediate Egret 1, Great White Egret, Grey Heron 1, Black-headed Heron several, 

Goliath Heron 1, Hamerkop 1, Sacred Ibis several, Yellow-billed Kite several, African Fish Eagle 1, Black-chested 

Snake Eagle 2, Western Marsh Harrier 3, Gabar Goshawk 1, Common Buzzard 1, Booted Eagle 1, Lanner Falcon 

1ad, Peregrine Falcon 1ad, African Water Rail 1 heard, Black Crake 1, Common Moorhen 1, Lesser Jacana 1 

(seen by birders in first canoe while crossing reedbeds from shore to lake), Great Snipe 1 flushing from wet 

grassland was most probably this species but not seen good enough, Gull-billed Tern 2, Emerald-spotted Wood 

Dove, Red-eyed Dove, African Mourning Dove?, Ring-necked Dove, African Orange-bellied Parrot 2, White-

bellied Go-away Bird 3, Great Spotted Cuckoo 1, Red-chested Cuckoo heard, Klaas's Cuckoo 1m, Didric Cuckoo 

heard, White-browed Coucal 3, Slender-tailed Nightjar 4 at campsite (only shortly 'singing' in twilight), Square-

tailed Nightjar 1 probably this species on daytime roost near camp, Little Swift, Speckled Mousebird, Striped 

Kingfisher 2, Malachite Kingfisher 1, Pied Kingfisher 2, Little Bee-eater 20, White-throated Bee-eater 5, Blue-

cheeked Bee-eater 6, Madagascar Bee-eater 10, Rufous-crowned Roller 2, Lilac-breasted Roller 2, African 

Hoopoe 2, Red-billed Hornbill 5, Von der Decken's Hornbill 4, African Grey Hornbill 10, Trumpeter Hornbill 6, 

Black-throated Barbet 2, D'Arnaud's Barbet, Nubian Woodpecker 1, Fischer's Sparrow Lark 10, Lesser Striped 

Swallow, Barn Swallow c, Yellow Wagtail 10, African Pied Wagtail 2, Common Bulbul, Spotted Palm-Thrush, 

Eurasian Reed Warbler 1 heard, Southern Black Flycatcher 2, Spotted Flycatcher 10, Isabelline Shrike 2, 

Northern White-crowned Shrike 1, Tropical Boubou heard, Eastern Black-headed Oriole 1m, Fork-tailed Drongo 

c, Superb Starling several, Red-billed Oxpecker 3 (in bare tree, without animals around), White-headed Buffalo-

Weaver 2, White-browed Sparrow Weaver 3 (in village), Taveta Golden Weaver 150 (large colony between the 

main road (Kifari) and the track to Lake Jipe, where the road is closest to a cliff, at a marshy area with Yellow 

Fever Trees with lots of bee hives in it), Red-headed Quelea 30 flying over reedbeds, Zanzibar Bishop 10, White-

winged Widowbird 1, Common Waxbill 2, African Firefinch 2, Pin-tailed Whydah 3, Village Indigobird 2  

Mammals: squirrels only 

 

HOTEL PROTEA GARDEN AND SURROUNDINGS, MACHANGE, KILIMANJARO (evening + 0,5 day) 

Lush garden with nice swimming pool. Mountain stream nearby with natural vegetation. Elsewhere densely 

populated productive agricultural land with fields and orchards and rather few birds. Morning walk to waterfall 

with lots of big fruit bats is a nice difference from car-birding although not so spectacular as the price for this 

guided 5 km walk (15 US$). 

Common birdlife comparable to Moivaro but less diverse and less special species, probably because 

surroundings have few good forest. Best birds though:  

African Goshawk 1ad sitting at bat cave entrance, African Olive Pigeon 1, Cinnamon-chested Bee-eater 6 (in 

forest canopy), Crowned Hornbill 2, Silvery-cheeked Hornbill 3, White-eared and Brown-breasted Barbet, 

Mountain Wagtail 1, Rüppell's Robin-Chat 1, White-eyed Slaty-Flycatcher 3, African Paradise-Flycatcher 5+, 

Black-throated Wattle-eye 1m, Eastern Olive Sunbird 1, Amethyst Sunbird, Collared Sunbird, Variable Sunbird, 

Black-backed Puffback 1, Eurasian Golden Oriole, Red-headed Weaver 1m, Baglafecht Weaver 4, Spectacled 

Weaver 3, Red-billed Firefinch 1, Rufous-backed Mannikin c, Southern Citril 2 



Mammals: Sykes's Monkey 6, Tanganyika Mountain Squirrel 1, bushbaby sp. heard at night (difficult to spot, 

the stay high in trees and jump off quikly when disturbed) 

 

The bird list hereafter includes Tanga and Zanzibar extension from Olivier and Veerle. 

 

Bird List TANZANIA March 2008 
1. Ostrich (Struisvogel) 

2. Little Grebe (Dodaars) 

3. Great Cormorant (Aalscholver) 

4. Long-tailed Cormorant 

5. Great White Pelican (Roze pelikaan) 

6. Pink-backed Pelican (Kleine pelikaan) 

7. Black-crowned Night-heron (Kwak) 

8. Squacco Heron (Ralreiger) 

9. Cattle Egret (Koereiger) 

10. Striated Heron (Mangrovereiger) 

11. Dimorphic Egret 

12. Little Egret (Kleine zilverreiger) 

13. Intermediate Egret (Middelste zilverreiger) 

14. Great White Egret (Grote zilverreiger) 

15. Purple Heron (Purperreiger) 

16. Grey Heron (Blauwe reiger) 

17. Black-headed Heron 

18. Goliath Heron 

19. Hamerkop 

20. Yellow-billed Stork (Afrikaanse nimmerzat) 

21. African Open-billed Stork 

22. Black Stork (Zwarte ooievaar) 

23. Abdim’s Stork 

24. European White Stork (Ooievaar) 

25. Saddle-billed Stork (Zadelbekooievaar) 

26. Marabou Stork (Maraboe) 

27. Glossy Ibis (Zwarte ibis) 

28. Hadada Ibis 

29. Sacred Ibis (Heilige ibis) 

30. African Spoonbill (Afrikaanse lepelaar) 

31. Greater flamingo (Flamingo) 

32. Lesser flamingo (Kleine flamingo) 

33. Fulvous Whistling Duck 

34. White-faced Whistling Duck 

35. White-backed Duck 

36. Egyptian Goose (Nijlgans) 

37. Spur-winged Goose (Spoorwiekgans) 

38. Knob-billed Duck 

39. Cape Teal 

40. Red-billed Teal 

41. Hottentot Teal 

42. Northern Shoveler (Slobeend) 

43. Southern Pochard 

44. Maccoa Duck 

45. European Honey Buzzard (Wespendief) 

46. Black-shouldered Kite (Grijze wouw) 

47. Black Kite (Zwarte wouw) 

48. African Fish Eagle (Afrikaanse zeearend) 

49. Palm-nut Vulture (Palmgier) 

50. Hooded Vulture (Kapgier) 

51. White-backed Vulture (Witruggier) 

52. Rüppell’s Griffon Vulture (Rüppells gier) 

53. Lappet-faced Vulture (Oorgier)  

54. White-headed Vulture 

55. Black-chested Snake Eagle 

56. Brown Snake Eagle 

57. Bateleur 

58. African Harrier Hawk 

59. Pallid Harrier (Steppekiekendief) 

60. Montagu’s Harrier (Grauwe kiekendief) 

61. Western Marsh Harrier (Bruine kiekendief) 

62. Gabar Goshawk 

63. Eastern (Pale) Chanting Goshawk (Bleke 

zanghavik) 

64. African Goshawk 

65. Little Sparrowhawk 

66. Rufous-chested Sparrowhawk 

67. Lizard Buzzard 

68. Common Buzzard (Steppebuizerd) 

69. Augur Buzzard 

70. Lesser Spotted Eagle (Schreeuwarend) 

71. Tawny Eagle (Savannearend) 

72. Steppe Eagle (Steppearend) 

73. Verreaux’s Eagle (Zwarte arend) 

74. Wahlberg’s Eagle 

75. African Hawk Eagle  

76. Booted Eagle (Dwergarend) 

77. Ayres’s Hawk Eagle 

78. Long-crested Eagle (Kuifarend) 

79. Crowned Eagle (Afrikaanse kroonarend) 

80. Martial Eagle (Vechtarend) 

81. Secretary Bird (Secretarisvogel) 

82. Pygmy Falcon 

83. Lesser Kestrel (Kleine torenvalk) 

84. Common Kestrel (Torenvalk) 

85. Grey Kestrel 

86. Eurasian Hobby (Boomvalk) 

87. Lanner Falcon (Lannervalk) 

88. Peregrine Falcon (Slechtvalk) 

89. Helmeted Guineafowl (Helmparelhoen) 

90. Common Quail (Kwartel) 

91. Coqui Francolin 

92. Crested Francolin 

93. Scaly Francolin 

94. Red-necked Spurfowl 

95. Grey-breasted Spurfowl 

96. Yellow-necked Spurfowl 

97. African Water Rail 

98. Black Crake 

99. Common Moorhen (Waterhoen) 

100. Red-knobbed Coot (Knobbelmeerkoet) 

101. Grey Crowned Crane (Grijze kroonkraanvogel) 

102. Kori Bustard (Reuzentrap) 

103. White-bellied Bustard 

104. Black-bellied Bustard 

105. African Jacana (Afrikaanse lelieloper) 

106. Lesser Jacana 

107. Crab-plover (Krabplevier) 

108. Black-winged Stilt (Steltkluut) 

109. Pied Avocet (Kluut) 

110. Water Thick-knee 

111. Spotted Thick-knee 



112. Temminck’s Courser 

113. Double-banded Courser 

114. Bronze-winged Courser 

115. Collared Pratincole (Vorkstaartplevier) 

116. Little Ringed Plover (Kleine plevier) 

117. Common Ringed Plover (Bontbekplevier) 

118. Kittlitz’s Plover (Kittlitz plevier) 

119. Three-banded Plover 

120. White-fronted Plover 

121. Lesser Sand Plover (Mongoolse plevier) 

122. Greater Sand Plover (Woestijnplevier) 

123. Grey Plover (Zilverplevier) 

124. Blacksmith Lapwing (Smidsplevier) 

125. Spur-winged Lapwing (Sporenkievit) 

126. Senegal Lapwing 

127. Black-winged Lapwing 

128. Crowned Lapwing (Diadeemkievit) 

129. Long-toed Lapwing 

130. Sanderling (Drieteenstrandloper) 

131. Little Stint (Kleine strandloper) 

132. Curlew Sandpiper (Krombekstrandloper) 

133. Ruff (Kemphaan) 

134. Common Snipe (Watersnip) 

135. Black-tailed Godwit (Grutto) 

136. Whimbrel (Regenwulp) 

137. Eurasian Curlew (Wulp) 

138. Spotted Redshank (Zwarte ruiter) 

139. Common Redshank (Tureluur) 

140. Marsh Sandpiper (Poelruiter) 

141. Common Greenshank (Groenpootruiter) 

142. Green Sandpiper (Witgatje) 

143. Wood Sandpiper (Bosruiter) 

144. Terek Sandpiper (Terekruiter) 

145. Common Sandpiper (Oeverloper) 

146. Ruddy Turnstone (Steenloper) 

147. Sooty Gull (Hemprichs meeuw) 

148. Grey-headed Gull (Grijskopmeeuw) 

149. Common Black-headed Gull (Kokmeeuw) 

150. Lesser Black-backed Gull (Baltische 

mantelmeeuw) 

151. Heuglin’s Gull (Heuglins meeuw) 

152. Gull-billed Tern (Lachstern) 

153. Greater Crested Tern (Grote kuifstern) 

154. Lesser Crested Tern (Bengaalse stern) 

155. Roseate Tern (Dougalls stern) 

156. White-cheeked Tern (Arabische stern) 

157. Saunder’s Tern (Saunders’ dwergstern) 

158. Whiskered Tern (Witwangstern) 

159. White-winged Tern (Witvleugelstern) 

160. African Skimmer (Afrikaanse schaarbek) 

161. Chestnut-bellied Sandgrouse 

(Roodbuikzandhoen) 

162. Black-faces Sandgrouse 

163. Yellow-throated Sandgrouse 

164. African Green Pigeon 

165. Tambourine Dove 

166. Emerald-spotted Wood Dove  

167. Namaqua Dove (Maskerduif) 

168. African Olive Pigeon 

169. Speckled Pigeon 

170. Red-eyed Dove 

171. African Mourning Dove 

172. Ring-necked Dove 

173. Dusky Turtle Dove 

174. Laughing Dove (Palmtortel) 

175. Brown (= Meyer’s) Parrot 

176. African Orange-bellied Parrot 

177. Yellow-collared Lovebird 

178. Fischer’s Lovebird 

179. Schalow’s Turaco 

180. Purple-crested Turaco 

181. Bare-faced Go-away Bird 

182. White-bellied Go-away Bird 

183. Black-and-white (= Jacobin) Cuckoo 

184. Great Spotted Cuckoo (Kuifkoekoek) 

185. Red-chested Cuckoo 

186. African Cuckoo 

187. African Emerald Cuckoo 

188. Klaas’s Cuckoo 

189. Didric Cuckoo 

190. White-browed Coucal 

191. African Scops Owl 

192. Spotted Eagle Owl 

193. Verreaux’s Eagle Owl 

194. African Wood Owl 

195. Slender-tailed Nightjar 

196. Scarce Swift 

197. African Palm Swift 

198. Common Swift (Gierzwaluw) 

199. White-rumped Swift (Kaffergierzwaluw) 

200. Horus Swift 

201. Little Swift (Huisgierzwaluw) 

202. Mottled Swift 

203. Blue-naped Mousebird 

204. Speckled Mousebird 

205. White-headed Mousebird 

206. Brown-hooded Kingfisher 

207. Grey-headed Kingfisher 

208. Mangrove Kingfisher 

209. Striped Kingfisher 

210. African Pygmy Kingfisher 

211. Malachite Kingfisher 

212. Giant Kingfisher 

213. Pied Kingfisher 

214. Little Bee-eater 

215. Cinnamon-chested Bee-eater 

216. White-fronted Bee-eater 

217. White-throated Bee-eater 

218. Blue-cheeked Bee-eater (Groene bijeneter) 

219. Madagascar Bee-eater 

220. European Bee-eater (Bijeneter) 

221. Northern Carmine Bee-eater 

222. Rufous-crowned Roller 

223. European Roller 

224. Lilac-breasted Roller 

225. Broad-billed Roller 

226. Green Wood-hoopoe 

227. Abyssinian Scimitarbill 

228. African Hoopoe 

229. Southern Ground Hornbill 

230. Red-billed Hornbill 

231. Von der Decken’s Hornbill 

232. Crowned Hornbill 

233. African Grey Hornbill 

234. Trumpeter Hornbill 

235. Silvery-cheeked Hornbill 



236. White-eared Barbet 

237. Yellow-rumped Tinkerbird 

238. Red-fronted Tinkerbird 

239. Red-fronted Barbet 

240. Black-throated Barbet 

241. Brown-breasted Barbet 

242. Red-and-yellow Barbet 

243. D’Arnaud’s Barbet 

244. Greater Honeyguide 

245. Lesser Honeyguide 

246. Pallid Honeyguide 

247. Nubian Woodpecker 

248. Cardinal Woodpecker 

249. Bearded Woodpecker 

250. Grey Woodpecker 

251. Singing Bush Lark 

252. White-tailed Lark 

253. Rufous-naped Lark 

254. Flappet Lark 

255. Beesley’s Lark 

256. Red-capped Lark 

257. Somali Short-toed Lark 

258. Fischer’s Sparrow Lark 

259. Black Saw-wing 

260. Plain Martin (Vale oeverzwaluw) 

261. Banded Martin 

262. Mosque Swallow 

263. Lesser Striped Swallow 

264. Red-rumped Swallow (Roodstuitzwaluw) 

265. Rock Martin (Vale Rotszwaluw) 

266. Wire-tailed Swallow 

267. Barn Swallow (Boerenzwaluw) 

268. Common House Martin (Huiszwaluw) 

269. Yellow Wagtail (Gele kwikstaart) 

270. Mountain Wagtail 

271. African Pied Wagtail 

272. Grassland Pipit 

273. Long-billed Pipit (Langsnavelpieper) 

274. Tree Pipit (Boompieper) 

275. Red-throated Pipit (Roodkeelpieper) 

276. Yellow-throated Longclaw 

277. Pangani Longclaw 

278. Rosy-breasted Longclaw 

279. Black Cuckoo-Shrike 

280. Sombre Greenbul 

281. Northern Brownbul 

282. Common Bulbul (Grauwe buulbuul) 

283. White-throated Robin (= Irania) (Perzische 

roodborst) 

284. Cape Robin-Chat 

285. Rüppel’s Robin-Chat 

286. White-browed Robin-Chat 

287. Spotted Palm-Thrush 

288. White-browed Scrub-Robin 

289. African Stonechat 

290. Whinchat (Paapje) 

291. Northern Wheatear (Tapuit) 

292. Pied Wheatear (Bonte Tapuit) 

293. Capped Wheatear 

294. Isabelline Wheatear (Isabeltapuit) 

295. Northern Anteater-Chat 

296. Rufous-tailed Rock-Thrush (Rode rotslijster) 

297. Kurrichane Thrush 

298. African Moustached Warbler 

299. Eurasian Reed Warbler (Kleine karekiet) 

300. African Reed Warbler 

301. Olivaceous Warbler (Vale spotvogel) 

302. Buff-bellied Warbler 

303. Northern Crombec 

304. Red-faced Crombec 

305. Willow Warbler (Fitis) 

306. Garden Warbler (Tuinfluiter) 

307. Blackcap (Zwartkop) 

308. Banded Parisoma 

309. Singing Cisticola 

310. Trilling Cisticola 

311. Hunter’s Cisticola 

312. Rattling Cisticola 

313. Croaking Cisticola 

314. Zitting Cisticola (Graszanger) 

315. Pectoral-patch Cisticola 

316. Tawny-flanked Prinia 

317. Bar-throated Apalis 

318. Yellow-breasted Apalis 

319. Green-backed Camaroptera 

320. Grey-backed Camaroptera 

321. Grey Wren-Warbler 

322. White-eyed Slaty-Flycatcher 

323. Southern Black Flycatcher 

324. African Grey Flycatcher 

325. Silverbird 

326. Spotted Flycatcher (Grauwe vliegenvanger) 

327. Ashy Flycatcher 

328. African Paradise-Flycatcher 

329. Black-throated Wattle-eye 

330. Chinspot Batis 

331. Pygmy Batis 

332. Arrow-marked Babbler 

333. Black-lored Babbler 

334. Northern Pied Babbler 

335. Rufous Chatterer 

336. Mouse-coloured Penduline Tit 

337. Eastern Violet-backed Sunbird 

338. Eastern Olive Sunbird 

339. Mouse-coloured Sunbird 

340. Amethyst Sunbird 

341. Scarlet-chested Sunbird 

342. Golden-winged Sunbird 

343. Tacazze Sunbird 

344. Malachite Sunbird 

345. Collared Sunbird 

346. Beautiful Sunbird 

347. Marico Sunbird 

348. Variable Sunbird 

349. Common Fiscal 

350. Taita Fiscal 

351. Long-tailed Fiscal 

352. Grey-backed Fiscal 

353. Lesser Grey Shrike (Kleine klapekster) 

354. Isabelline Shrike (Turkestan Shrike) 

phoenicuroides  

355. Isabelline Shrike (Daurian Shrike) isabellinus 

356. Red-backed Shrike (Grauwe klauwier) 

357. Magpie Shrike 

358. Northern White-crowned Shrike 

359. Rosy-patched Bush-Shrike 



360. Brown-crowned Tchagra 

361. Black-backed Puffback 

362. Slate-coloured Boubou 

363. Tropical Boubou 

364. Brubru 

365. Eastern Black-headed Oriole 

366. African Golden Oriole 

367. Eurasian Golden Oriole 

368. Square-tailed Drongo 

369. Fork-tailed Drongo 

370. Cape Rook 

371. Pied Crow 

372. White-necked Raven 

373. House Crow 

374. Red-winged Starling 

375. Greater Blue-eared Starling 

376. Rüppel’s Long-tailed Starling 

377. Ashy Starling 

378. Hildebrandt’s Starling 

379. Superb Starling 

380. Violet-backed Starling 

381. Wattled Starling 

382. Yellow-billed Oxpecker 

383. Red-billed Oxpecker 

384. Northern Grey-headed Sparrow 

385. Swahili Sparrow 

386. Kenya Rufous Sparrow 

387. House Sparrow 

388. Chestnut Sparrow 

389. Yellow-spotted Petronia 

390. Red-billed Buffalo-Weaver 

391. White-headed Buffalo-Weaver 

392. White-browed Sparrow-Weaver 

393. Rufous-tailed Weaver 

394. Speckle-fronted Weaver 

395. Grey-headed Social Weaver 

396. Red-headed Weaver 

397. Baglafecht Weaver 

398. Black-necked Weaver 

399. Spectacled Weaver 

400. Yellow Weaver 

401. Taveta Golden Weaver 

402. Lesser Masked Weaver 

403. Vitelline Weaver 

404. Speke’s Weaver 

405. Village Weaver 

406. Thick-billed Weaver 

407. Red-headed Quelea 

408. Red-billed Quelea 

409. Southern Red Bishop 

410. Zanzibar Bishop 

411. Black-winged Bishop 

412. Yellow Bishop 

413. White-winged Widowbird 

414. Red-collared Widowbird 

415. Fan-tailed Widowbird 

416. Jackson’s Widowbird 

417. Common Waxbill 

418. Black-faced Waxbill 

419. Red-cheeked Cordon-Bleu 

420. Blue-capped Cordon-Bleu 

421. Purple Grenadier 

422. Green-winged Pytilia 

423. Red-billed Firefinch 

424. African Firefinch 

425. Cut-throat Finch 

426. African Quailfinch 

427. Bronze Mannikin 

428. Rufous-backed Mannikin 

429. Java Sparrow 

430. Pin-tailed Whydah 

431. Eastern Paradise-Whydah 

432. Straw-tailed Whydah 

433. Village Indigobird 

434. African Citril 

435. Yellow-fronted Canary 

436. White-bellied Canary 

437. Somali Bunting 

 

Not sure: (onzeker): 

Possible species: 

Square-tailed Nightjar 

Pale Batis 

African Silverbill 
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1. Black Rhino 

2. Lion 

3. Leopard 

4. Serval 

5. Hippo 

6. African Elephant 

7. African Buffalo 

8. Masai Giraffe 

9. Masai Zebra 

10. Wildebeest 

11. Olive Baboon 

12. Blue Monkey 

13. Sykes’s Monkey 

14. Vervet Monkey 

15. Black-and-white Colobus 

Monkey 

16. Warthog 

17. Waterbuck 

18. Bushbuck 

19. Impala 

20. Grant’s Gazelle 

21. Thomson’s Gazelle 

22. Harvey’s Duiker 

23. Kirk’s Dikdik 

24. Dwarf Mongoose 

25. Striped Mongoose 

26. Topi 

27. Kongoni 

28. Eland 

29. Hartebeest 

30. Spotted Hyena 

31. Bat-eared Fox 

32. Golden Jackal 

33. Dark-backed Jackal 

34. Rock Hyrax 

35. Tree Hyrax 

36. Tanganyika Mountain 

Squirrel 

37. Unstriped Ground Squirrel 

38. Scrub Hare 

39. Greater Galago (bush-baby) 

40. Fruit-eating bats sp 


