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gers, voor wie zelfs logeerkamertjes

zijn ingericht. Het Urdaibai Bird

Center gaat naar verwachting in ja-

nuari 2012 voor bezoek open.

Het is hypermodern ingericht en

beschikt over een weerstation. En

om de trekvogelzwermen die op

weg naar Afrika tijdelijk neerstrij-

ken aan de Baskische kust in de

gaten te houden, beschikken de

heren over veel meer waarnemings-

apparatuur dan hun eigen ogen. Op

grote videomuren worden de beel-

den geprojecteerd van de Google-

maps-camera’s die elders in Europa

permanent op nestplaatsen staan.

Ook onderhouden ze live contact

met collega-vogelcentra elders in

de wereld.

,,We proberen ze gedurende de

hele tocht in het vizier te houden,”

zegt José Mari, terwijl hij op de vi-

deowall een vogel aanwijst die als

een modepop is gehuld in ‘been-

warmers’ van diverse kleuren. Alle-

K
ijk, daar. Nee, daar, op die

tak. Daar zit een landge-

noot van je,’’ zegt José

Mari Unamuno. Hij stelt

zijn telescoop scherp op

een aalscholver die in karakteris-

tieke houding – de vleugels haaks

omhoog, zodat zijn verenpak kan

drogen – heeft plaatsgenomen op

een tak die rechtop middenin een

plas staat. Die tak heeft José Mari

onlangs samen met zijn collega

Edorta Unamuno (geen familie)

neergezet. ,,We proberen het de vo-

gels zoveel mogelijk naar de zin te

maken. Cormorantes, aalscholvers,

Spaans Baskenland kent veel
landschappen. Vogelaars kunnen er

hun hart ophalen, helemaal in het
nieuw te openen vogelcentrum.
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Zoek het vogeltje
Zeearend Dodaars Lepelaars

zoeken altijd bomen die in of vlak-

bij water staan. Ze eten vis. Deze

vogel is afkomstig uit de kolonie in

jullie Oostvaardersplassen.”

Behalve aalscholvers krijgen de

mannen van het binnenkort te ope-

nen vogelcentrum Urdaibai in

Spaans Baskenland nog meer be-

zoek uit Nederland. Lepelaars die

in de zomer op Terschelling en

Vlieland bivakkeren, en andere

waadvogels benen door het brakke

water waarin tientallen meerkoe-

ten dobberen. Er zwemmen futen,

dodaarzen en eendensoorten als de

taling en de wilde eend. Ook de

smient is een veelgeziene winter-

gast.

Het is de vraag of dat volgend

jaar ook nog zo is. In de nieuwe Na-

tuurwet van staatssecretaris van

Landbouw, Henk Bleker, verliezen

trekvogels hun beschermde status

en mogen ze dus worden bejaagd.

José Mari en Edorta wonen per-

manent in het Urdaibai Bird Cen-

ter, waar ze de trekvogelstand in de

gaten houden. De mannen zijn zeer

bevlogen en voeren allebei het

hoogste woord: het lijkt wel een

kippenhok. Allerlei weetjes, cijfers

en feiten over het landschap, de vo-

gels die er wonen of voorbijkomen,

het spiksplinternieuwe vogelcen-

trum en het leven als ‘vrijwillig

kluizenaar’ vliegen de bezoeker om

de oren. Edorta: ,,Trekvogels passe-

ren ook ’s nachts, dus in het najaar

en het voorjaar houden we 24 uur

per dag de wacht.”

Gelukkig hoeven ze het vangen,

ringen en tellen niet helemaal al-

leen te doen. Geregeld krijgen José

Mari en Edorta hulp van vrijwilli-

Nestboom: Binnen in
het vogelcentrum.

Droog: Kaplaarzen
voor onderzoekers.
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