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ONZE TREKVOGELS IN RWANDA 
Ik ben al een tijd van plan geweest om eens een stukje te schrijven voor  

"De Strandloper". 
Ik zit nu al haast een jaar in Rwanda, een klein landje midden in Afrika. Ik  
ontvang "De Strandloper" hier regelmatig en ik vind het altijd weer een genoegen  
om iets over het Noordwijkse vogelleven te lezen, met natuurlijk een beetje  
heimwee naar onze duinen. 

Het toeval wil nu, dat een bekend duinvogeltje, het Roodborsttapuitje, hier in 
mijn eigen tuin in Rwanda in de top van een ficus zit te zingen. Het paartje  
broedt hier op dezelfde tijd als in Europa. Eind april zag ik nl. de jongen in  
een boompje zitten. 
Het voorjaar is hier ook voor de vogels de aantrekkelijkste tijd, want dan loopt  
het regenseizoen af en alles is op zijn groenst met veel insecten. 
Deze Rwandese Roodborsttapuit is wel niet precies dezelfde als degene die je in  
de duinen aantreft, maar deze ondersoort is in uiterlijk en gedrag haast niet  
van de Europese soort te onderscheiden. 

De Blauwe reiger is ook weer zo'n vogel die je doet vergeten dat je midden  
in Afrika zit. De Blauwe reiger staat hier, net als aan een poldersloot in Neder-  
land, bevroren op een kikker of op een visje te wachten en hij houdt de wacht  
bij menige viskwekerij. 

Dat veel Europese vogels zich hier in de wintermaanden thuis voelen is misschien  
te wijten aan het milde klimaat dat hier op ± 2000 meter hoogte te vergelijken  
is met een Europees zomerklimaat. Ik heb hier een stel Europese onkruidzaden uitge- 
zaaid en die doen het fantastisch. Dit zijn o.a.; de krulzuring, doornappel, kamille, 
pepermunt, knopjeskruid enz. 
Maar om weer op de vogels terug te komen, noem ik de Europese Bijeneter, die hier 
echt als (voor Afrika) wintergast eind september aankwam. Vanaf die tijd was hij 
dagelijks te zien tot begin april. Toen viel hij opeens weer op door zijn afwezig-
heid, want het zijn vogels die in groepen van + 30 stuks veel lawaai maken als  
zij op de insectenjacht zijn. 

Twee dagen later, na het arriveren van de Bijeneters op 20 september, hoorde  
en zag ik het eerste Oeverlopertje. Het deed met genoegen dit vogeltje te horen en 
met zijn typische korte vleugelslag in de moerassen te zien vliegen. 

Voor midden-december nam ik niet veel andere Europese gasten waar, totdat een 
geweldige regenbui zoveel slik langs de rivieren afzette, dat het hier net een  
wad leek. De vogels waren ook direct ter plaatse en ik zag opeens veel Oever- 
lopertjes en Bosruiters, die met hun slanke snavels in de prut woelden. Ook zag  
ik Witgatjes en zelfs diverse Poelsnippen, te midden van de inheemse vogelsoorten  
als Koereigers en Heilige Ibissen. 

Verder ben ik rond Kerstmis net over de grens van Rwanda in Zaïre geweest,  
waar een natuurgebied is gelegen op een wat lager niveau nl. 1000 meter hoogte.  
Hier waande ik me op de Posthuisdijk van Vlieland, want daar liepen tussen de 
Maraboes en Pelikanen vele Europese wadvogels zoals Bontbekpleviertjes, Witgatjes, 
Poelruiters, Steltkluten, Groenpootruiters, Oeverlopertjes, Bonte strandlopers, 
Drieteenstrandlopers, Kleine strandlopers en Gele kwikstaarten, met op de achter- 
grond buffels en olifanten. 

Weer terug in Rwanda heb ik in januari onze Koekoek zien vliegen, schuw zoals 
altijd en zonder zijn bekende roep. 

Ook de Grauwe klauwier zag ik in februari voor het eerst in een nieuw ontdekt 
moeras, dat ongeveer op 1500 meter hoogte ligt. Bij het zien van deze vogel, dacht 
ik, misschien is het de Grauwe klauwier wel die in Noordwijk langs het fietspad in 
het zgn. "Vrije vak" broedt. 
In ditzelfde moeras, waar men de papyrus aan het afbranden was, vlogen 2 Bruine 
kiekendieven (vrouwtjes) langs de vuurlijn om eventuele vluchtende dieren te  
kunnen grijpen, waarbij ze volop succes hadden. 
In dit moeras foerageerden nog zo'n 100 Bosruiters en ook vele gele kwikstaarten. 

De Boerenzwaluw heb ik hier alleen in het voor- en najaar gezien, op doortrek  
dus. Deze zwaluw zoekt zijn heil nog verder naar het zuiden. Eind maart zag ik een 
klein troepje weer noordwaarts trekken om in Europa een voorjaarsbode te kunnen  
zijn, hun nesten onder bruggen en in stallen te maken, hun jongen groot te brengen  
om dan weer gezamenlijk in de herfst terug te vliegen naar Afrika. Misschien zie 
ik ze dan wel weer!.  
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