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Ontmoetingen in Zuid Afrika: de Wits Bird Club, Mr. Rudd en Mr. Botha 

 

Van 22-06-2015 tot 06-07-2015 bezochten we Lucie’s zus Susanne en haar familie in Jo’burg, Zuid 

Afrika (ZA). Tussendoor was er tijd om vogels te kijken. Zo ben ik op 27-06 met de Witwatersrand 

(Wits) Bird Club op stap geweest. Jeanne Thomas had me ingeschreven voor de “Vaal birding route - 

Devon grasslands: in search of Black Harrier – limited to 20 people.” De Zwarte Kiekendief is een 

zeldzame endeem die in de Kaapprovincie broedt en in de winter naar graslanden in het noorden van 

ZA trekt. Om 05:00 worden Jeanne en ik in Jo’burg opgepikt door Jasmin en Gisela Ortner. Ze kijken 

in ZA niet op een nachtelijke start of een kilometertje. Om 06:30 bereikten we het verzamelpunt, een 

Total garage aan de rand van de uitgestrekte Devon graslanden. Er huizen allerlei soorten die schaars 

zijn in ZA. Helaas was het zwaarbewolkt en erg guur door een ijzige wind met soms regen. Thermisch 

ondergoed, handschoenen, muts, 2 truien en jas met fleece-voering kwamen goed van pas. 

 

Het werd een gezellige auto-excursie met veel vogels. Wat overeenkomsten en verschillen met de 

VWG Bergen op Zoom. De Wits club is één van de oudste clubs (opgericht in 1947) en de grootste 

VWG (350 leden) in de Jo’burg area. Meer dan 50% van de leden is vrouw en vergrijzing is geen punt: 

30% is jonger dan 30 jaar! Elk weekend organiseren ze een excursie, bijna elke maand een 

meerdaagse weekenduitstap. Ze hebben flink wat “walkietalkies” aangeschaft en bij auto-excursies 

komt er in iedere auto zo’n boordradio. De excursieleider geeft aan de karavaan steeds door wat hij 

ziet en waarom er vertraagd of gestopt wordt. Als deelnemers iets ontdekken dan melden ze dat ook 

meteen via de boordradio. Heel leuk en erg efficiënt. Ook in ZA loopt een Atlasproject en bijzondere 

soorten werden meteen met een iObs/ObsMap applicatie in de GSM gezet, en ’s avonds opgeladen 

naar de centrale server.  

 
Als we aan het eind van de middag terugkeren bij de Total garage is het nog steeds “dikke-truien-

weer”. Derde van links is Dylan. 

 

Ondanks het matige weer kon de excursieleider (Dylan, een 24 jarige student die de streek op zijn 

duimpje kende) ons Wattled (1) en Blue Cranes (30), Blue Korhaan, Orange River Francolin en Pink-

billed Lark laten zien. Nog nooit zag ik zoveel Secretarisvogels bij elkaar (dagtotaal 25). Helaas ook 1 

vers draadslachtoffer, een reden waarom de stand van die soort, maar ook van kraanvogels en 

trappen kwakkelt. Een adulte Zwarte Kiek die net zo elegant als een Grauwe Kiek boven de 

grasvelden aan het jagen is, laat zich aan het eind van de ochtend prachtig zien. Op de terugweg naar 

Jo’burg kon Jasmin trouwens ternauwernood een 1e kj Zwarte Kiek ontwijken op de snelweg…. 
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De tweede week zijn we 5 dagen naar de oostelijke hoogvlaktes gegaan (1800-2000 m). We 

verbleven steeds 2 nachten in de uitvalsbases voor de “hoogland-endemen”: Wakkerstroom 

(Mapumalanga) en Memel (Free State). Het vroor er iedere nacht. In huizen, BBs en hotels is geen 

CV, vanaf 17 uur daalt de temperatuur in huis geleidelijk tot 4-7C. Gelukkig hadden onze bedden 

steeds elektrische dekens. Overdag steeg de temperatuur tot een aangename 15-19C en bleef de 

wind meestal beperkt. Door het harde klimaat, begrazing en natuurlijke branden blijven de 

graslanden open. De prairies beslaan een vrij klein oppervlak, maar bestaan wel al miljoenen jaren. 

Daardoor kwamen er planten en dieren tot ontwikkeling die nergens anders ter wereld leven, zoals 

de Zuidelijke Kaalkopibis. Het hoofddoel waren echter twee prachtige leeuwerikjes: Rudd’s en 

Botha’s Lark. Ze stellen elk hoge eisen aan hun habitat, bijv. kortgrazige vegetatie ten gevolge van 

(over)-begrazing of branden. HBW schat de populatie van Rudd’s Leeuwerik op 2500-5000 

exemplaren, het bestand van Botha’s Leeuwerik wordt op 1500–5000 individuen geschat, allemaal 

op “privately owned land, and assumed to be decreasing”.  

 

HBW meldt over Rudd’s Lark “a very shy bird that is extremely difficult to spot in the short grass”.  In 

de winter zijn ze helemaal lastig op te sporen omdat ze dan niet zingen. Om toch enige kans te 

maken had ik via Bird Life SA vooraf een gids aangevraagd. Zijn naam was Lucky, hij had arendsogen. 

Die kwamen van pas, want het was zoeken naar twee spelden in gigantische hooibergen. Lucky had 

bovendien een super handig geheim wapen: een groene “laser pointer”. Daarmee wijst hij half 

verscholen vogels snel aan, zonder dat de dieren het merken. De 1e middag flitst de laser naar 

Eastern Clapper, Eastern Long-billed, Spike-heeled, Red-capped en Pink-billed Lark. Als we tenslotte 

over de weidegronden van de Dagga Kraal wandelen ontdekt Lucie een Black Harrier en wat later 

vindt Lucky twee minieme Botha’s Larks. Ze scharrelen op 15 meter afstand over open stukjes tussen 

hoger gras en details als roze snavel, oogring, gespikkelde borst zijn met de telescoop schitterend te 

zien.  

 

De volgende ochtend bezoeken we eerst Witbuiktrappen en Zwartvleugelkieviten op graslanden bij 

Dirkiesdorp. In de loop van de ochtend doorkruisen we weidegronden bij de Fickland kraal. Na lang 

zoeken ontdekt Lucky een solitaire Rudd’s Lark. Die laat zich op 8-10 meter afstand bekijken. Wat een 

grappige vogel: extreem korte staart, forse poten, donker gevlekte rug, dikke kop, groot oog met 

opvallende ring en wenkbrauw en een lichte kruinstreep. Telkens staat hij even verticaal rechtop en 

gaat dan weer verder met voedsel zoeken. Als bonus zien we daar nog twee Yellow-breasted Pipits. 

Een prachtig goudgele pieper die ik in 1996 tevergeefs probeerde te vinden op alpenweiden in de 

Drakensbergen. ’s Winters dalen ze af naar wat lagere graslanden. Andere nieuwkomers zijn Grey-

winged Francolin en Sentinel Rock Thrush. 

 

Het lukte niet om contact te krijgen met Malcolm Wilson, de lokale gids in Memel, We volgen op 

eigen kracht de “Highland specials loop”, die is net berijdbaar zonder 4-WD. We zien flink wat 

Zuidelijke Kaalkopibissen en andere hoogland specialiteiten. Bij de spectaculaire Normandien pas 

ontdekt Lucie twee African Rock Pipits, de 7e piepersoort van deze trip.  

 

Voor vertrek wandelen we met Susanne over de Bryanston golfbaan. Een oase van rust midden in de 

metropool Jo’burg. Vogels op golfbanen zijn gewend aan publiek, niet mensenschuw en daardoor 

vaak schitterend te zien. Een Woudaap van de in Afrika broedende ondersoort (I. minutus payesi) 

vliegt over een vijver en Susanne wijst ons een roestplaats van twee Spottend Eagle Owls. Tot zover 

wat indrukken en kiekjes van ons eerste bezoek in de winter aan ZA. 

 

Hidde Bult 

Begoniastraat 31, 4645 CA Putte  
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Op zoek naar Botha’s Lark bij Dagga Kraal. Lucky met laser pointer in rechterhand, 29-06-2015. 

 

 
Bij de Normandien pas op de grens van de Free State ten zuiden van Memel eindigt de hoogvlakte 

abrupt en daalt af naar KwaZulu – Natal, 02-07-2015. 
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Bryanston Golf Course 

 

 
Afrikaanse Lepelaar en Heilige Ibis, Bryanston Golf Course. 

 

 
Spotted Eagle Owl in een eucalyptus, Bryanston Golf Course. 


