Achttien Vale Gieren in Noordwijk.
Dick Pekelharing
Op woensdagavond 4 juli kijk ik naar het NOSjournaal van 8 uur en tot mijn grote verbazing
blijken er in Noordwijk maar liefst 18 Vale Gieren
te zijn neergestreken! In het 1e nummer van De
Strandloper van maart 2001 heb ik een artikel
geschreven over de in Noordwijk gesignaleerde
monniksgier en in dit artikel is ook de Vale Gier
ter sprake gekomen. En nu zeilen er zomaar 18
Vale Gieren in Noordwijk binnen. !!
Onmiddellijk
de
telefoon
gegrepen,
want hoewel ik niet
zo'n soortenjager ben,
was dit toch wel een
buitenkansje. De eerste
die ik belde was J. v.
D. Niet thuis. Dan maar
even geprobeerd bij
K.V. Ook niet thuis.
Wel allemachtig. Die
zitten natuurlijk allemaal te "likkebaarden"
bij de gieren, zoals een
krant dat later noemde.
Dan maar gebeld met
I.v.D. Ja, ze had die
gieren gezien. Heel
mooi. En waar zitten
ze dan wel, was mijn
vraag. Ja, helaas, ze waren die dag rond het
middaguur al in zuidelijke richting vertrokken. Ja,
dan wreekt zich het feit dat je als bewoner van
Lisserbroek (Haarlemmermeerpolder) toch wel een
beetje uit de wind zit.
In De Strandloper van september doet Hein
Verkade een poging om een verklaring te vinden
voor deze plotselinge verschijningen in Noordwijk. Op zichzelf is dit een zeer inventieve theorie,
maar er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden.
Een van de gieren blijkt een ring te dragen, die is
aangebracht in de omgeving van Logroño in het
noorden van Spanje en niet al te ver verwijderd
van de Pyreneeën.
Omdat de groep nergens is gesignaleerd, gaat Hein
Verkade er vanuit dat de hele groep deze afstand
misschien wel in één dag heeft afgelegd.
Ik schat dat de afstand van Logroño naar
Noordwijk een dikke 1500 km. bedraagt. Verder is
het zo, dat als die gieren uit Spanje komen zij

onderweg de Pyreneeën hebben gepasseerd, waar
in het "Parc National des Pyrénées" eveneens een
kolonie Vale Gieren huist en waar natuurlijk ook
voedsel te vinden is. Daarna zouden ze ook nog
eens de Cevennen voorbij gevlogen zijn, waar een
forse kolonie Vale Gieren aanwezig is, die in dat
gebied ook voldoende voedsel beschikbaar
hebben. Het lijkt niet helemaal voor de hand te
liggen, dat zo'n groep beide streken zomaar zou
voorbijvliegen zonder bij de soortgenoten te
landen.

De door Hein Verkade vermelde meteorologische gegevens blijven natuurlijk buiten
iedere discussie, maar sluiten niet uit, dat de
herkomst van de gieren ook zou kunnen liggen in
een groep Vale Gieren uit de Cevennen, waar een
zwervend jong uit Logroño terecht kan zijn
gekomen. Of komen ze misschien
uit de
Pyreneeën ?
Al dit getheoretiseer brengt mij bij het punt
waar ik naar toe wilde en dat is de aankondiging
van een artikel over de herintroductie van de Vale
Gier in de Cevennen, dat in 1987 in het tijdschrift
"Het Vogeljaar" is gepubliceerd.
N.B. In het Jan Verweij Centrum is een twintigtal
jaargangen van dit tijdschrift aanwezig, die door de
bibliotheekbeheersters keurig in mappen zijn
gedaan. Met tweejaarlijkse indexen kunnen
gemakkelijk artikelen over bepaalde vogels
worden opgezocht.
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