
De Koereigers van Algeciras

Een slaapzaal met drieduizend gasten.

De koe-reigers hebben ons hart gestolen. Wat een kostelijke dieren!

Ze balanceerden *.op' staande en liggende dieren, af en toe wat

pikkend, vermoedelijk horzels en andere hinderlijke insecten.

Het was te zien: de koereigers werden geaccepteerd door de kudden.

Er was geen koe, die zich in het hoofd haalde de vogels op zijn

rug of kop (!) als een lastig insect weg te jagen. Want de koerei-

gers namen ook plaats op de kooiekoppen en presenteerden zich tus-

sen de horens als een vorst op een troon.

In Algeciras wees onze reisleider ons op oen aantal hoge maar

kale bomen in een tuin, vlakbij de haven. Do eigenares van het

huis, een gravin, wil dat de dode bomen blijven staan. De koe-

reigers hebben hier altijd geslapen en dat moet zo blijven.
De koereigers in de slaapbomen behoren bij de havenstad zoals de

blauwe reigers bij de Amsterdamse Middenweg. Niemand kijkt er meer

van op. De Spaanse gravin verdient de lof van de gehele Europese

vogelbescherming. Wie wil zo’n stinktroop in zijn tuin? Want ook

koereigers zitten niet stil

Tijdens ons verblijf in Zuid-Spanje hebben we ons best met deze

vogels vermaakt, die soms als oude, grijze mannetjes met ronde

ruggetjes, bedachtzaam rondstapten tussen de kudden vee.

De kleine witte vogels, zo groot misschien als een kip, waren

niet kieskeurig in de keuze van hun "melkkoetje". Ze hielden zich,

oven rustig op bij de jonge fokstieren als bij enkele kleine

kudden paarden.

Bijna elke koe, stier of paard bleek haar of zijn eigen reiger te

hebben. Als een koe zich langzaam grazend over de dorre vlakte

voortbewoog, stapte de koereiger met zijn uitverkoren gezelschaps-
heer of -dame mee. Soms vlak voor de voorpoten, onder de kop, of

-als de grote reus stilstond- even pauzerend tussen de vier poten.
Je zag ze nooit met elkaar kibbelen of elkaar vliegen afvangen.
De koereigers gedroegen zich steeds waardig, vooral als ze als

een archaïsche vorst op een kameel, op de rug van het vee hadden

plaats genomen en meesjokten .....
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Een slaapzaal voor meer dan drieduizend gasten!

Wij zijn er een avond gaan kijken. Eerst op een afstand toen de

kale bomen hier en daar begonnen te "bloeien". Om half zeven

?
s avonds gingen de eerste vogels naar bed. In kleine groepjes

betraden zij het slaapvertrek. Er volgden steeds meer en de groe-

pen werden steeds groter. Bij honderden kwamen nu de witte reigers

aangevlogon. Wij probeerden zo te tellen en kwamen tot een totaal

van tussen de drie- en vierduizend exemplaren:

Steeds dichterbij komend stonden we tenslotte naast de tuin,

bijna onder de bomen en konden de reigers horen babbelen.

Geen gekrijs, maar ook hier een beheerst gesnater, een soort

gekokkel en gelet op het massale gekwebbel viel er over en weer

heel wat te vertellen. Er word ook geen ruzie gemaakt over de

zitplaatsen. Do reigers met de gelige vegen over het witte veren-

pak streken neer zonder in verzet te behoeven te komen tegen een

opdringerige buurman of buurvrouw.

Wij waren verrast plotseling een kleine zilverreiger met een groep

mee te zien vliegen en verwachtten nog wel enkele andere surprises.

Die kwamen na ongeveer drie kwartier kijken en luisteren en het

dichtknijpen van de neus, want de stank die de haven van Algcciras

hier produceert is bijna ondragelijk.

Plotseling doemden drie lepelaars op, in formatie,
die ook wel even een plaatsje meenden te mogen innemen temidden

van de inmiddels meer dan drieduizend koereigers. Er ontstond nu

een merkwaardig spel, dat wij een half uur lang, totdat de duis-

ternis het verder bijna onmogelijk maakte, konden volgen.

De lepelaars werden niet geaccepteerd! Ze kregen geen kans neer te

strijken tussen de witte plukken veer in de steeds maar voller

wordende bomen. Soms alleen en soms in formatie, poogden de lepe-

laars de barrière te doorbreken. Helaas was het niet mogelijk om

waar te nemen wat zich achter de takken afspeelde, maar na elke

"stormloop* 1 kwamen de lepelaars vrij snel elk afzonderlijk achter

de bomen te voorschijn. Ze kregen dan ieder een koereiger als be-

waking mee. De garde-officier vloog net zolang mee tot de lepelaars

in de verte waren verdwenen. Een poosje later keerde het hardnek-

kig volhoudende trio dan weer terug om wederom een vergeefse po-

ging te doen om een plaatsje te verwerven op het matras van het

koereigersbed. Door tussen een nieuwe groep koereigers in te gaan

vliegen poogden zo alsnog binnen te glippen; zonder succes, want

de koereigers herkenden de lepelaars uit duizenden.

Vlak voordat we zouden vertrekken, zagen wij al van heel ver een

grotere reiger verschijnen temidden van de zoveelste vlucht

"Hèrons garde-boeuf" zoals do Fransman wat moeilijk zegt tegen de

reiger die de os "bewaakt* 1

.
Twee grote bengelpoten stak hij naar

voren om pardoes in te vallen tussen de koereigers. In een flits

zagen wij de kleur: een purperreiger. De reiger, die hoe verschil-

lend ook van grootte en kleur, door zijn familie werd "binnengc-
haald"; Ardea (purperreiger), Ardeola (koereiger). Een lepelaar is

immers, per slot van rekening maar een lepelaar

Jl.B.
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