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cl@ camargug~ 

Wanneer een vogelaar met zijn gezin ,per auto,met vacantie gaat naar 
de Camargue en het Noord"-Oo s t en van Spanje,lopen zijn medeinzittenden 
de hel~ dag het gevaar met het hoofd tegen de Voorruit t e bonzenJom
da t er gerege ld stevig wordt ge r emd,en uitgero epen:nwat vliegt daár 
nu wee r?n Niet dat wij nu zo ontzett·end vee l voge ls 'in bovengenoemde 
streken hebben g~zien.Daar was het gezelschap niet geschikt voor. 
Met k l eine kinderen is het moeilijk vogels t e observeren.Zonder kin
deren op stap gaan heeft ook zijn bezwaren,en dus hebben wij ons ze lf 
beloofd,alles nog eens over t e doen .Want het is de moe it e waard. 
Alleen a l het l andschap van de Rh8ne-delta met z'n grot e stukken 
woeste grond,doet ons Nederlanders onwezelijk aan .Enorme vlakten,die 
een beetje lijken op opgespoten l and , maar ·dan met mee r bomen en · 
struiken.Door de zon gebarsten grond afgew i sseld met plusminus een 
t mtr. diepe moe r as sen(waar we vaak half wilde paarden in hebben zien 
lopen) en in cutuur gebracht e grond .Waar 6.a.rijst word t verbouwd e 

De eamar gue is een van de be l angrij ks t e ove r winteringsp l aat'sen varr 
zwemeenden in Europa . Bovendien doortrekgebïed via het Rh8iie-dal naar 
Noord-Afrika . Vee l Ce tti's zan3ers,Put"t ers, en vinkachtgen, 
Kiekendieven vooral de bruine,Zwarte wo uw,Kerkuilen en Î3osuilen. 

Er is een natuurreservaa t waar wa t er wild ·wordt geringd.Verder wordt 
op sommige gedee lt en ten behoeve van de eenden de moe r as vegetatie 
mechanisch verwijder G.Er is e en Biologisch st a tion. 

Naast de half wilde paarden komen er wi lde zwijnen ·voor. 
Het gehele gebied was eens bedekt met dichte bossen,maar binnen

dringend zeewa ter velde in de loop van ee uwen a lle bomenoErosie vol 
tooide het werk , tot een woest enij van wa t er ,riet ,zout en kreupelhout , 
Alle en in het noor den bij Arles is 
rijstbouw. 

We r eden 's avonds om 7.30 uur 
van Les Stes.Maries naar Arles. 
Les Stes.Maries i s moei l ij k t e be
schrijven.Alles is attil ers dan wij 
hier gewend zijn, en daarom heel 
interessant.De huizen zijn wit en 
van de vreemdste vo r men ,me t vele 
torentjes en kantelen.Er is een 
prachtige ker k uit de I2e eeuw . Het 
strand is zeer smal,maar kilometers 
l ang.Eind mei zijn er bedevaarten, 
die vooral voor zigeuners van be
lang schijnen t e zijn.Er war en er 
t enminste hond erden.Vooral de vrouwenzijn prachtig gekl eed ,met grot e 
gouden ringen in de oren . Het bedelen.i~ nie t van de lucht,in tegen
stelling me t hun,soms overdadig ingerichte woonwagens,die niet meer 
ge tro kken worden door arme tierige p~ardjes,maar door grote Fords. 

De afstand naar Ar l es is 38 k .m. ,· Het l andschap is er ge heel vlak 
en men gaa t dw ars door het mondingsgebied van de Rhone .Geregeld 
passeerden we drassige stukken land,waar we plotseling enige witte 
vogels zagen.Door de ki jker ble ken het Kleine Zilverreigers t e zijn, 
die we oo k naderhanq. nog zeer dichtbij hebben gezien .Verderop stond 
een Purperre ig~ in wat water t e vissén:,en b'ieef rustig staan to en 
we stopten en hij nog maar 5. mt r. van ons ve r wijderd wa s .Een over
vliegende Ooiev~~E mae.kte ons ritj e hel emaa•l goed.Maar dat was nog 
niet alles.Als je in een voge lboekje lees t .over een vogel met de vol 
gend e kleuren;kastanjebruin,goudgeel,goudbruin,wit,blauw,groen,rood
bruin,zwart en helder gee l,da:n de_nk j e onwillekeurig,nou,nou,dat zal 
een mooi beestje zijn, en ook op ee:p. plaa,tje is a lle-s hee l mooi.Maar 
als de BijeneteE,want d ie bedoe l ik,plots e ling over de weg vliegt, 
en in een nabijstaande boom gaat zitten ,wordt a lles toch even anders. 



Hij is zo mooi,da t je . hem moet hebben· gez ien om het t e kunnen geloven. 
Op een bepaa ld moment vlogen er 5 t ege lijk voor de a uto . heèn en wee r" 
We stonden aan de kant van een wegge tj e in een schitterend t errein , 
kilometers in het rond gèen huizen of mens en .Een ruig landsc hap met 
een opgedroogd e rivier,me t ' zandige . s t e ile oevers,waar een soort rie t 
op groeide , maar dan veel dikker dan wij kennen en ongeveer 3 m. hoog . 

Een verscheidenlt.e id van b loemen ,zoa ls we nog nooit gezien hadden ; 
en jammer genoeg is onze plantenkennis van dien aard , dat we de meeste 
niet thuis konden br engen.Daarboven vlogen de vogels elkaar maar ach
terna . Van omhoog schuin naar de grond en dan bijna wee r steil omhoog, 
waar ze , hee l even maar , s til l e ken t e st aan in de lucht,om dan hun 
spel weer t e hervatten .Da t ging zb l ang door a ls wij daar hebben ge 
st aan~Een onverge t e lij k ge zicht ! 

Van de Camargue ·zijn we l angs de kust verder Zuidwaa~ts gegaan . 
De weg ging door de Pyreneëe n en vertoonde het ene mooie vergez icht 
na het andere .Onge t wijfe ld zijn ook daar vee l vo ge ls te vinden,die 
in he t geberg t e thuis ho~en,maar op de ze weg was het onmogelijk te 
stoppen.He t ging steeds vrij st e il omhoog;me t honde rden scherpe boch
t en, dan wee r naar beneden , tot het volgende dorpje . Allemaa l aan baa i en 
de een nog ,mooier dan de ande re. . . 

Boven de ze~ en aan het strand hebben we practisch geen vogel~ 
ge zien a lleen wat M~~!~~.Ie ts meer in het binnenland hadden we .ook 
nog e en ontmoeting met een Ho~ . Hij had zijn nest onder een dakpan van 
een boerderij,zodat we volop ae ge l egenhe id hadd en a lles rustig t e 
kunnen bekijken . 

Al me t al kunnen wij U een r e isj e naar da t gebied voor I00% aanbe
velen . Ga echte r n i et in de zome r.De t emp er at uren kunnen dan tuss en de 
40 en50 gr aden zijn,en dat is echt niet l e uk meer . Mei en sept emb er 
zijn de beste tijd. 

Het is een b ee tj e ve r van huis,maar da t hebben wi j e r de volgende 
keer wee r graag voor over . 
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