Een dwaalgast onderweg
Jack Folkers is een actief lid van de VWU en, zoals hij zelf zegt: “natuurliefhebber in hart
en nieren, fotograaf, schilder, tekenaar en beeldhouwer, schrijver, soms niets, soms
alles en nu ... onbezoldigd reiziger”. In september 2005 heeft hij huis en haard verlaten
voor een reis rond de wereld. Op zijn website is de reis te volgen: www.dwaalgast.nl.

OEGANDA/RWANDA - deel 1
Het is 13 december en mijn vliegtuig is
net geland op Entebbe Airport. Entebbe!
Oeganda! Namen met een twijfelachtige
reputatie. Entebbe vanwege de kaping
die er jaren geleden plaatsvond en Oeganda vanwege het schrikbewind dat
dictator Idi Amin er voerde.
Gelukkig zijn er ook goede dingen over
Oeganda te melden: er leven berggorilla’s! En die wil ik zien en fotograferen.
Daarnaast zitten er ook nog heel veel
vogels. En mooie ook.
In de aankomsthal staat iemand met een
bordje waarop mijn naam staat: mijn
chauffeur voor de komende 5 weken.
Edward is zijn naam. Verder is er George, de eigenaar van Advantage safaris waar
ik de hele trip geboekt heb. Hij zal ook de gehele trip meereizen. Morgen komt
ook mijn zus Harmien met wie ik het laatste deel van mijn wereldreis ga afleggen.
Na een uur ben ik in het hotel. Ik heb een kamer met uitzicht op het Victoriameer.
Prachtig natuurlijk maar wat moet ik op een kamer als buiten de vogels zitten.
Dus gauw mijn camera en verrekijker om de nek en op pad. Langs het meer loopt
een paadje en de steltkluten zijn niet te tellen. In een weilandje verderop lopen
koereigers. Niet een paar maar wel 30 stuks. Ze lopen naast een groepje koeien
(wat een toeval) en telkens als er een insect voor de koeienhoeven wegspringt,
rennen ze er achteraan en pikken het op.
Allemaal leuk natuurlijk maar ik wil wel iets nieuws zien. En daar hoef ik niet lang
op te wachten. Een eindje verderop zit een grote roofvogel in de boom met een
dikke kop. Zo’n dikke kop is vaak kenmerk voor slangenarenden. Maar hier komen
er een aantal voor. Hoewel het een juveniele vogel is, is deze gemakkelijk te determineren: een zwartborstslangenarend. Ik zag hem een week eerder in Ethiopië
ook al. Gelukkig blijft de vogel lang zitten zodat ik er een paar mooie foto’s van
kan maken.
Edward had me verzekerd dat er hier in de buurt geen nijlpaarden of krokodillen
zitten. Als die er wel gezeten hadden, zou ik wat voorzichtiger zijn geweest. Nu
echter loop ik vol goede moed richting het meer en zie voor me in het struikgewas
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iets wits bewegen. Op een tak zit een grote ijsvogel met zijn vleugels wijd open:
een Senegalese ijsvogel krijst vanaf zijn tak naar me en wappert me met zijn
vleugels toe. Het gekrijs wordt steeds luider alsof hij zeggen wil: “Geen stap dichterbij, anders rijg ik je aan mijn puntsnavel”. Je zou er haast bang voor worden.
Dan klinkt opeens nog zo’n geluid, veel dichterbij nu. Vlak naast me zit er nog
eentje, ook met wijd open vleugels. De waarschuwing was dus niet voor mij bedoeld maar voor die andere ijsvogel. Ze blijven elkaar gelukkig even uitschelden
en ik kan rijkelijk gebruikmaken van de concurrentiestrijd. Van voren en van achteren zet ik ze op de plaat. Een droommoment voor een vogelfotograaf.
Een paar dagen later heb ik al heel wat vogels op mijn Oeganda-lijst staan maar
vandaag willen we er eentje bijschrijven die tot veler verbeelding spreekt. Ik had
het bij het regelen van de reis al aan George gevraagd. Hebben we een redelijke
mogelijkheid om ... te zien; en kost het veel moeite om er te komen? Het antwoord was duidelijk: het is niet ver om en de kansen zijn goed. De “shoebill” of
schoenbekooievaar, daar praten we over. Tijdens een eerdere reis naar Zimbabwe
had ik ook de kans om deze vogel te zien, maar toen heb ik hem gemist. Vandaar
dat ik deze soort op nummer 1 van mijn vogelwensenlijst heb gezet.

Afrikaanse zeearend - Jack Folkers

Mabama Bay
We rijden met het busje circa een uur en komen op een steeds slechtere weg die
eindigt bij een paar hutjes aan een moeras: Mabamba Bay. Hier gaat het gebeuren. Boten liggen klaar en er komt er zelfs al eentje terug met breed glimlachende
vogelaars. Ze hebben hem gezien. En niet eentje maar zelfs twee. Ze laten me
zelfs foto’s zien, nog geen half uur geleden gemaakt. Vers van de pers. Ik word
ongeduldig en stap vast in een bootje. Kom we gaan, roep ik naar de gids. Eigenlijk had hij dat moeten roepen maar Edward en George staan nog wat te praten
met een andere gids. Eindelijk lopen ze richting de boot en stappen in. Langzaam
varen we door het papyrus. Veel te langzaam naar mijn zin. Straks is ie weg!!
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Onderweg schieten vele kleine gekuifde ijsvogels voor ons weg uit het riet. Het is
verbazend hoe zo’n felblauw gekleurde vogel toch helemaal opgaat in de begroeiing. Pas als je vlakbij bent, zie je ze, maar dan is het vaak al te laat en vliegen ze
weg. We komen in een opener gedeelte. Er is wat open water waar witwangfluiteenden zwemmen en aan de kant staat een Goliathreiger te vissen. Boven me
vliegt een geelsnavelwouw en natuurlijk zijn er de Nijlganzen. Echte! Met bij wijze
van spreken Nijlwater in het bloed in plaats van Amsterdam-Rijnkanaalwater, waar
de Nederlandse vertegenwoordiger het mee doet.
Enfin… tijd voor het grotere werk. En lang hoeven we niet te zoeken. Midden in
het open stuk staat daar opeens de schoenbekooievaar.
Grijs, groot, zwaar, een joekel
van een snavel en strenge
ogen. Stokstijf staat hij daar
met de blik op iets schuin beneden hem gericht. Ik richt
mijn camera en maak gauw wat
foto’s voordat hij opvliegt. De
boot komt langzaam dichterbij
en ik kan de vogel goed observeren. Volgens de wetenschappers zijn er nog tussen de
11.000 en 15.000 van deze
vogels over en hun aantal gaat
achteruit omdat moerassen
worden drooggelegd ten behoeve van landbouwgrond. Een
ontwikkeling die wereldwijd
plaatsvindt en waardoor veel
dieren gaan uitsterven in de
nabije toekomst.
Schoenbekooievaar - Jack Folkers
We blijven een half uur bij de
vogel en zien hem op een gegeven moment zelfs een snoekduik maken om een
prooi te vangen. Hij heeft hem! Weliswaar geen longvis, zijn normale voedsel,
maar een kleine schildpad die hij eerst half inslikt maar later weer uitspuugt. Te
veel schild waarschijnlijk.
Budongo Forest
De volgende vogelbestemming is Budongo Forest. Dit bos, of eigenlijk moet ik
jungle zeggen, staat bekend om de chimpansees die er leven, maar ook om de
bijzondere vogelsoorten. De zogenaamde Royal Mile, een pad dat door deze jungle loopt, wordt beschouwd als een van de belangrijkste bosvogellocaties in Oeganda. We nemen een plaatselijke gids en al gauw hebben we een zeldzaamheid
te pakken. Een witkeelijsvogel. De gids maakt ons eerst attent op zijn geluid dat
van hoog uit de bomen komt. Om hem te zien te krijgen is veel moeilijker, maar
gelukkig krijg ik een paar glimpen te pakken. Helaas te ver voor een goede foto.
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Dan hoor ik opeens geritsel vanuit een boom komen. Ik kijk en zie wat takken
bewegen. Iets bruins zit daar en kijkt me aan. “Chimpansee” roep ik verrukt. Ik
had niet verwacht die al zo gauw te zien te krijgen. Die stond immers pas voor
later op het programma. De gids vindt het maar niks. “Stomme apen”, mompelt
hij, en loopt door op zoek naar vogels. Ik laat me echter de kans op een paar
mooie chimp-platen niet ontnemen en neem rustig de tijd om hem goed op de
foto te zetten. Later haal ik de gids weer in, maar die heeft het geloof ik gehad
met ons want hij vertelt niet veel meer. Qua vogels viel de Royal Mile tegen, ondanks de veelbelovende naam. Gelukkig hebben we nog veel meer voor de boeg
op deze reis.

Senegalese ijsvogel - Jack Folkers

Kazinga Channel
Eén van de ornithologische hoogtepunten in Oeganda is een boottocht op het
Kazinga Channel. Mijn zus wilde deze trip eerst laten vervallen in het hele programma. “Wat moet je nou op een kanaal”, zei ze. Maar ik had in reisverslagen
gelezen dat je deze tocht beslist niet moest missen vanwege het vele groot wild
en vanwege de vele watervogels die er zitten. Het Kazinga Channel is geen gegraven kanaal maar vormt de natuurlijke verbinding tussen twee meren, Lake Edward
en Lake George. En… onze twee reisbegeleiders heten Edward en George dus dat
moet wel een goede trip worden.
Het begint meteen al goed. Voordat ik op de boot stap, zie ik aan de overkant een
groep zwart-witte vogels zitten. Veraf, maar goed herkenbaar: Afrikaanse schaarbekken. Sternachtige vogels met een ondersnavel die langer is dan de bovensnavel. Ze gebruiken deze onregelmatigheid bij het jagen. De ondersnavel houden ze
net in het water terwijl ze daar overheen scheren. Als een prooi tegen de onder13

snavel aan komt, klapt de bovensnavel erop en de prooi is gevangen.
De boot gaat er gelukkig vlak langs en ik kan mooie vluchtbeelden maken.
De tocht is fantastisch! Onderweg zien we olifanten, buffels, grote krokodillen en
veel, heel veel vogels. Grappig om te zien is dat sommige steltlopers de nijlpaardruggen aanzien voor grote stenen. Ze landen erop, tippelen even rond, pikken wat
insecten weg en vliegen dan naar de volgende steen. Aan de kant hoor en zie je
overal watergrielen. Het geluid gaat van een snelle hoge naar een langzame lage
toon. Alsof de batterij leegloopt. Veel bijeneters en ijsvogels ook. Bij sommige
bijeneters zie ik hetzelfde gedrag als ik eerder bij de Senegalese ijsvogels zag:
met gespreide vleugels proberen concurrenten te imponeren.

Afrikaanse schaarbekken - Jack Folkers

Een boompje hangt vol met hangende nestjes. Wevers. Geel en zwart gekleurd.
Vanuit de boot kan ik niet zien welke soort het is. Het is te ver en veel weversoorten zijn geel-zwart, maar even later komt er een herkenbare rood-zwarte wever in
beeld: een grenadierwever. Hadden we die in Nederland ook maar. Als klap op de
vuurpijl komt er nog een grote vechtarend overvliegen. Niet de grootste maar wel
een hele grote arend. Blij dat we de “kanaaltocht” hebben gedaan, stappen we
tegen de avond weer van boord. Wat een tocht!
In de volgende Kruisbek verschijnt deel 2 van de Oeganda/Rwanda trip. Daarmee
sluit ik de Dwaalgast-verhalenreeks af.
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