SENEGAL EXPERIENCE november/december 2018

Skriezen (Grutto’s) zoeken en meer ……………..
Jan Kramer en Rennie Kramer – van den Akker

Leeuwarden, Fryslân
Januari 2019

27 november 2018
vlucht van Amsterdam Schiphol naar Dakar DSS
vertrek uit Amsterdam: 07.00 uur, aankomst op Dakar DSS: 13.00 uur

Een prachtig nieuw vliegveld tussen Dakar en Thiès, amper een jaar oud met volop parkeerruimte
vlak voor de aankomst- en vertrekhal. Helaas werken de geldautomaten in de hal van het vliegveld
niet. Ook na tussenkomst van enkele monteurs niet. Dus meteen maar euro’s wisselen voor CFA’s.
Zijn we meteen gewend aan het feit dat in Senegal niet altijd alles zo is, zoals je gedacht of gehoopt
had.
Onze gids Idrissa Ndiaye en de chauffeur Saliou Diop pikken ons bij het vliegveld op. Om 14.00 uur
gaan we op weg naar onze eerste ‘uitvalsbasis’, Auberge le Djembé in Joal Fadiouth. Van daaruit
willen we twee dagen Skriezen zoeken in de Delta bij Palmarin en in andere eerder kansrijk bewezen
gebieden met pleisterende Skriezen tussen Joal Fadiouth en Palmarin, zoals bij: Fatick, Diofor,
Mammangueth en Samba Dia. Hotel Djoudj in het NP Djoudj is daarna ons volgende verblijf. In de
omgeving van het Station Biologique, in het Tocc Tocc Reserve, bij het Lac de Guiers en in de
omringende rijstvelden verwachten en hopen we ‘op grond van resultaten uit het verleden’ Skriezen
te vinden. Om in het Guembeul Reserve en in het moerassige gebied tussen de N2 en de Senegal
rivier ten noorden van St-Louis Skriezen te kunnen zoeken, is Hotel de la Poste in St-Louis daarna
twee dagen ons ‘basisstation’. Onderweg naar Dakar gaan we tot slot in Technopole proberen
geringde Skriezen te vinden. In Dakar overnachten we in Hotel La Villa Blanche.

De zeer comfortabele Mitsubishi L200 voor onze trip

28 november 2018
0m 08.00 uur is het 23°C, om 12.00 uur 38°C en om 18.30 uur 28°C
Deze temperaturen hebben we tijdens onze hele Senegal trip

Het doel voor vandaag is de delta bij Palmarin. Bij vorige RUG-bezoeken aan Senegal was dat een
kansrijk gebied om Skriezen aan te treffen. Amper 15 kilometer na Joal Fadiouth hebben we al ‘beet’.
Ten oosten van de weg net boven Mbissel een prachtig plasdras gebied met ongeveer 2500 Skriezen,
enkele honderden Kemphanen en tientallen Spur-winged Lapwings en nog veel meer moois.

28 november 2018 bij Mbissel

de eerste Skriezen en Kemphaan die we in Senegal zien

We kunnen in ruim 2½ uur 25 kleurringen noteren, 20 van het RUG-schema en 5 anderen. En ook nog
2 gekleurringde Nederlandse Lepelaars. We vinden dat het een prachtig resultaat is voor de eerste
dag hier en gaan onderweg naar Palmarin. Als we rond de middag daar arriveren en kennis maken
met de manager en enkele medewerkers en lokale gidsen van het Palmarin reservaat, wordt net een
grote schaal rijst met groenten en vers gebakken vis gebracht. Wij krijgen ook een lepel aangereikt
en zo genieten we met z’n negenen uit de grote schaal etend, op bijzondere wijze van onze eerste
warme lunch in Senegal.
Onderweg naar het Palmarin Reserve hebben we maar een paar Skriezen gezien. Ook de toer door
het reservaat met de lokale gids levert maar een enkele Skries op. Om 16.00 uur vertrekken we uit
het Palmarin Reserve. Op de weg terug naar Joal Fadiouth kijken we nog even bij een kleine
zoutwinninglocatie. Ongelooflijk dat de bewoners hier handmatig het zout winnen. Uren tot over de
enkels in het zoute water staande het zout scheppen, in manden laden en op de eigen zoutbulten
opslaan, om het later na voldoende droging te kunnen verkopen. We stoppen nog even bij het
plasdrasgebied bij Mbissel. Vanaf 18.00 uur vertrekken de Skriezen in groepjes naar de slaapplaats.

29 november 2018
Vandaag weer naar de ‘hotspot’ bij Mbissel. De Skriezen zijn er nog.

We blijven hier de hele dag. Van 09.00 – 16.30 uur. Er komen 40 afgelezen kleurringcombinaties van
Skriezen op papier, 30 van het RUG-schema en 10 van buitenlandse projecten. Een deel er van zagen
we hier gisteren ook. Twee van de Skriezen ‘van Mbissel’ zijn tijdens de Guinea-Bissau Expeditie van
Jos Hooijmeijer c.s. van 8 - 19 december 2018 nota bene op locaties daar gezien. Een opmerkelijke
trekstrategie. Je zou in deze tijd van het jaar eerder een omgekeerde trekrichting verwachten. Zie de
life histories van B1YLYR en G5GGWW in de bijlage met het waarnemingen overzicht.

Naast het aflezen van de Skriezen genieten we volop van de hier rustende en foeragerende Pelikanen
en Lepelaars. Visarenden en Bruine Kiekendieven trakteren ons op hun jachtkunsten en bij het
kleinere grut laten bijvoorbeeld de Little Bee-eater en de Pied Kingfishers zich met de camera vangen.
Op de terugweg naar de Auberge gaan we nog langs bij de toeristische bezienswaardigheid van deze
omgeving: de brug tussen Joal en Fadiouth. We stellen de daar aanwezige ‘gidsen’ teleur door niet
tegen betaling met hun heen en terug over de brug te lopen.

Brug van Joal – Fadiouth

Een deel van de behoorlijk grote vissersvloot van Joal Fadiouth

Strand bij Joal

Dat de inwoners in de streek rond Joal Fadiouth overwegend christelijk georiënteerd zijn in het
verder islamitische (95%) Senegal, wordt heel duidelijk geïllustreerd door de varkens die we
vanmorgen over het strand voor de Auberge in Joal zien lopen. Al foeragerend op het aanspoelsel dat
de vloed net heeft aangeleverd. In de rest van het land zien we later (nagenoeg) geen varkens.

30 november 2018
Om 08.30 uur gaan we op weg van Joal Fadiouth via Mbour, Thiès, en St-Louis naar Djoudj NP. Een
afstand van 425 kilometer waar we, inclusief een lunchpauze, ongeveer 9 uur over doen. Overal langs
de weg watermeloenen te koop en steeds weer overvolle, zwaar beladen autobussen. En heel veel
loslopende ezels. Die hebben trouwens allemaal wel degelijk een eigenaar.

Vrij snel na onze aankomst in Djoudj valt de schemer in en vertrekken alle vogels uit de plas bij het
Biologisch Station naar de slaapplaatsen. Inclusief grote aantallen White-faced Whistling Ducks

We hopen hier de komende dagen Skriezen te zien en ringen te kunnen aflezen

1 december 2018

In de ochtend zijn de Flamingo’s, Lepelaars, White-faced Whistling Ducks en de Skriezen weer terug.
Van de 82 Skriezen bij het Biologisch Station is één dier gekleurringd (RUG-schema). De zoektocht
van kamp Djoudj tot en met Lac Khar levert geen aanwezige Skriezen op. Voor het eerst houden we
van 14.00 – 16.00 uur siësta. In de rest van de middag de plas bij het kamp gecheckt op Skriezen. In
de groep van 50 Skriezen zitten twee nieuwe gekleurringde RUG-vogels en de vogel van vanmorgen.

Twee van de geringde Skriezen laten zich in een record shot vangen. Behalve de drie Skriezen komen
één Frans geringde -, twee Nederlands geringde – en zeven Spaans geringde Lepelaars op papier.

2 december 2018
In de plas bij het Biologisch Station kunnen we in de ochtend bij de 100 Skriezen geen gekleurringde
exemplaren scoren. Tijdens de aansluitende rit door de rijstvelden oostelijk van het kamp Djoudj en
naar het Marigot du Khar zien we in de rijstvelden geen enkele Skries en maar 35 Skriezen in diep
water in het Marigot du Khar. Daarbij spotten we met veel moeite een Spaans geringde Skries.
De rijst is rijp en klaar voor de oogst en dat weten deze liefhebbers van rijpe rijstkorrels ook! De
Roodbekwevers zijn met duizenden tegelijk op de rijstpercelen. De hele dag door zie je dan ook bij
middagtemperaturen van 38°C mensen (vooral mannen) rond de rijstpercelen, die proberen de
wolken vogeltjes te verjagen met wilde armbewegingen en door op wisselende toon te schreeuwen.

Vanaf 14.00 uur houden we weer siësta bij het zwembad in kamp Djoudj. Bij de middagrit langs min
of meer waterrijke gebieden en naar het Lac Khar komen weer geen Skriezen in het boekje. Terug bij
de plas bij het Biologisch Station zien we daar in de beginnende schemer een groep van 150 Skriezen.
We kunnen voor het te donker is nog net 40 Skriezen checken en noteren de geringde vogel die we
daar gisteren ook zagen. Totaal van de dag: 175 van 285 Skriezen gecheckt met als resultaat één
Spaans geringde Skries en een herhaalde aflezing van een RUG-vogel. Als bonusje kunnen we nog de
aflezing van een in Andalusië geringde Greater Flamingo inboeken.

3 december 2018

Om 09.00 uur is een groep van 105 Skriezen aanwezig in de plas bij het Biologisch Station.
Vanaf het platte dak zien we twee geringde RUG-skriezen, een nieuwe en een herhaalde
aflezing. Dat brengt de score in Djoudj NP tot nu toe op slechts vier afgelezen kleurringcombinaties van Skriezen van het RUG schema. Daarbij vandaag één Nederlands geringde -,
twee Frans geringde - en vier Spaans geringde Lepelaars in het boekje.
Als extra bijzonder aangekondigd, gaan we met Idrissa naar een klein bosje bij het dorpje
naast het Biologisch Station om daar de Long-tailed Nightjar te spotten. De missie slaagt. We
zien de ongelooflijk goed gecamoufleerde vogel op z’n vaste slaapplaats in het bosje.
Vandaag zullen we geen Skriezen meer zien. De middag is gereserveerd voor een privé
vaarexcursie naar het broedeiland van de Witte Pelikanen.

Een deel van de 2.000 Pelikanen op het ene broedeiland in Djoudj NP.

Onderweg naar het broedeiland is het genieten van verscheidene Purperkoeten, Ralreigers,
Purperreigers, Visarenden, Slangenarenden, Afrikaanse Visarenden en ook wat kleiner grut zoals de
African Jacana’s, Little Green Bee-eater, Little Bee-eater, Blue-cheeked Bee-eater, enz.

4 december 2018
Vandaag via het gebied rond Rosso, Richard Toll en het Lac de Guiers en via het Tocc Tocc Reserve
naar ons ‘basisstation’ Hotel de la Poste in St-Louis. We zien tijdens deze rit in totaal 480 Skriezen,
maar bijna overal is het waterpeil te hoog om pootringen te zien, laat staan om ze af te kunnen
lezen. Het beste wat we er van kunnen maken is een half afgelezen Skries van het RUG-schema.
Vanaf de dijk bij het Lac de Guiers doen we voor het eerst op deze trip steekproeftellingen van de
frequentie van prooi-inname door de Skriezen. De vogels foerageren hier in ‘buikhoog’ diep water.
Coördinaten van de locatie: 16.21.986N en -15.48.652W. We volgen van zes Skriezen exact een
minuut de frequentie van hun prooi-inname in die minuut. Van vijf anderen checken we de prooiinname korter dan een minuut, omdat de vogels binnen de steekproefminuut eerder stoppen met
foerageren. De groep van zes verorbert samen 178 prooien in 360 seconden, herleid 29.7 prooien
per minuut. De groep van vijf werkt samen 93 prooien naar binnen in 183 seconden, herleid 30.5
prooien per minuut. Binnen de hele steekproefgroep dus per Skries gemiddeld 30 prooien per minuut.

Deze Long-tailed Nightjar is hoewel slachtoffer van een grotere roofvogel beslist beter te herkennen
dan het levende exemplaar dat we gisteren op de slaapplaats in Djoudj zagen. Tijdens de rest van de
rit naar St-Louis zien we geen Skriezen meer. Hopelijk zien we ze morgen in het Réserve Spéciale de
Faune de Guembeul wel en dan liefst ook nog wat geringde exemplaren.

5 december 2018
Vertrek om 08.30 uur uit het hotel in St-Louis op weg naar Guembeul Reserve en omgeving. Nog
maar net buiten St-Louis krijgen we de eerste groepjes Skriezen in beeld. Een groepje van 10 en een
groepje van 30 Skriezen, foeragerend in ‘kniehoog’ diep water. Goede afleescondities dus. Helaas is
de lime vlag van een 1L…B/. RUG-vogel in het groepje van 30 Skriezen absoluut onleesbaar.

Hier een deel van het groepje van 30 Skriezen, langs de weg tussen St-Louis en Guembeul Reserve.
Coördinaten: 15.57.636N en -16.28.649W. We nemen bij 11 Skriezen van dit groepje een steekproef
‘frequentie prooi-inname per minuut’. Bij acht vogels checken we gedurende een minuut de prooiinname. Bij drie vogels korter dan een minuut, omdat die binnen de steekproefminuut stoppen met
foerageren. De groep van acht eet gemiddeld per Skries per minuut 31.9 prooien. Bij de andere drie
is het gemiddelde per Skries per minuut 18.1 prooien. Gemiddelde van de 11 foeragerende Skriezen
in deze steekproef: 28.6 prooien per minuut per Skries.

In Guembeul Reserve is het om 11.30 uur qua aantal Skriezen ‘bingo’: ongeveer 1500 Skriezen, maar
de meesten foerageren in te hoog water en te veraf om ringen te kunnen aflezen. We nemen met de
gids van het Reserve alle tijd om te proberen van de Skriezen die even in iets minder diep water zijn,
de code te noteren. Dat lukt uiteindelijk bij 9 Skriezen, 8 vogels van het RUG-schema en 1 vogel van
een buitenlands project. Die ‘buitenlander’ zou volgens Böddi van icelandwader@gmail.com een
IJslandse Skries kunnen zijn. De door ons genoteerde ringcode YY/YL komt voor in de IJslandse
database, maar het zou ook een vogel met ‘lost flag’ van het RUG-schema kunnen zijn.

Omstreeks 16.00 uur scannen we nog een laatste keer, feitelijk tegen beter weten in, de groep die
inmiddels steeds verder van ons af foerageert. Zoals verwacht vinden we geen ringen meer. Tijd om
de gezenderde Skries ‘Seisbierrum’ (Y6YLLR) noordelijk van St-Louis te gaan zoeken.

De gezenderde female Skries (Y6YLLR) is op 13 mei 2010 als juveniel in de Kleine Wiskepolder bij
Hindeloopen geringd. Op 25 mei 2016 kreeg ze in haar broedgebied ‘de Haanmeer’ bij Koudum een
zender aangemeten. Volgens de zenderdata zou ze nu noordelijk van St-Louis zitten.
Na het verlaten van de N2 tussen Sanar en Makhane komen we na het passeren van het bruggetje,
met daarop vijf Pied Kingfishers, op de verhoogde gravelweg noordwaarts. Na 5 kilometer linksaf een
mooi hard zandweggetje op. We zien het waterrijke gebied zo’n 1.5 km verderop liggen. Helaas, daar
zouden wij niet komen! Na zo’n 500 meter verandert het harde zandweggetje plotsklaps in een dun
opgedroogd zandlaagje op een boterzachte ondergrond. Kantjeboord of de zware auto was er in
weggezakt. Dankzij de supersnelle reactie van chauffeur Saliou en gids Idrissa wordt nog net op tijd
gestopt. Heel voorzichtig, maar wel resoluut rijdt Diop de auto uit de blubber. Na 500 meter
achteruit rijden, met de blubber tot op het dak, halen we de gravelweg weer. Zonder aflezingen,
maar een ervaring rijker!
Overigens zat ‘Seisbierrum’ volgens het volgprogramma http://volg.keningfanegreide.nl/?cat_ID=25
op 29 december 2018 nog steeds op dezelfde locatie. De eventueel andere geringde Skriezen die
daar wellicht ook pleisteren, zullen net als ‘Seisbierrum’ zelf, op zijn vroegst in Spanje of Portugal via
aflezingen in de veldboekjes kunnen komen.

Wij zijn inmiddels aan een aanvulling van ons drinkwater toe en de auto aan een wasbeurt ………….

Omstreeks 19.00 uur zijn we terug in St-Louis. Het schemert daar dan al flink …………………..

vanuit ons hotel zien we uit op de Pont Faidherbe over de monding van de Senegalrivier. Morgen
gaan we naar Dakar, met het natuurgebiedje Technopole. Daar hopen we nog wat Skriezen te zien.

6 december 2018
Om 08.30 uur vertrek uit St-Louis naar hotel La Villa Blanche in Dakar. Via de N2 een afstand van
ongeveer 275 kilometer. Nog een uur of vier/vijf voor we bij de Skriezen van Technopole zullen zijn.

Om 13.00 uur zijn we bij Technopole. We zien daar in totaal 7 Skriezen in ‘buikhoog’ diep water. Van
één Skries kunnen we uiteindelijk de poten zien. Geen ringen. We houden het voor gezien en gaan
naar ons hotel aan de andere kant van Dakar. Nog ongeveer een uur te gaan. Morgen geen Skriezen
zoeken meer, maar naar het voor de kust van Dakar liggende eilandje Ile de Gorée.

7 december 2018
Een cultuurhistorische dag. Naar het ‘slaveneiland’ Ile de Gorée.
Dit eiland met het nog bestaande Maison des Enclaves staat symbool voor de plaatsen, waar
vandaan honderdduizenden Afrikanen als slaaf naar Amerika en elders zijn verscheept.

Aan de leegte en stilte in dit historische straatje is het niet te merken dat er elke dag honderden
bezoekers naar dit eiland komen. Om te ervaren en te herdenken.

Wachten op de veerboot die de bezoekers weer terug brengt naar Dakar aan de overkant. Voor ons
morgen de laatste dag van onze Senegal experience. We zagen en ervoeren veel van het land
Senegal. We zijn zeer content met het aantal Skriezen, dat we vooral in het begin van de trip bij
Mbissel zagen en bijna aan het eind van de trip bij Guembeul. Kortom: missie geslaagd.

Dank aan:
. Jos Hooijmeijer, RUG, voor zijn vele adviezen bij onze voorbereiding van de trip naar Senegal
. Idrissa Ndiaye, onze enthousiaste en deskundige gids in Senegal
. Saliou Diop, onze sympathieke en vakbekwame chauffeur in Senegal
. Mo Verhoeven, RUG, voor de info over de posities in Senegal van de in NL gezenderde Skriezen
. Tamar Lok, NIOZ, voor de info over de positie in Senegal van de in NL gezenderde Lepelaar
. Hannah Ward, RSPB, voor de info over de locaties in Senegal van in Engeland geringde Skriezen
. Christopher Marlow, Johannes Melter en Heinrich Belting, Duitse onderzoekers, voor de info over
de posities in Senegal van de in Duitsland gezenderde Skriezen
. De managers, stafleden en locale gidsen van het natuurreservaat Palmarin, nationaal park Djoudj en
het wildpark Guembeul voor de vriendelijke ontvangst en gastvrijheid
Foto’s, tekst, kaarten: Rennie Kramer - van den Akker en Jan Kramer
Bijlagen:
1. Kaart van het gebied tussen Joal Fadiouth en Palmarin, met de ‘hotspot’ Mbissel
(opgenomen na ‘Nog even dit’)
2. Afgelezen kleurringen RUG-schema, 44 stuks, van 28 nov. tot en met 5 dec. 2018 in Senegal
(een pdf overzicht als separate bijlage)

Nog even dit:

Gelukkig zien we aan het eind van ons bezoek aan Ile de Gorée deze soepganzen. Tot dusver hadden
we in Senegal alleen nog maar twee Nijlganzen gezien. En dat terwijl er december in Nederland
honderdduizenden ‘gakkers’ verblijven. De bij mij (jkr) opkomende ontwenningsverschijnselen zijn bij
het zien van deze ganzen op Ile de Gorée op slag verdwenen. Morgen via Gambia naar huis.

bijlage 1. Kaart van het gebied tussen Joal Fadiouth en Palmarin, met de ‘hotspot’ bij Mbissel

Bijlage 2. Een pdf overzicht als separate bijlage

