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Oprukkende z
Klimaatverandering reportage
De Wondere Vogelwereld van O.C. Hooymeijer

Spaanse badplaatsen zuchten
onder het coronavirus. Maar nog
groter is de worsteling met de
stijgende zeespiegel.

tekst Alex Tieleman, in Cala Millor
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confrontaties tussen kleine groepen worden
lgemeen voorkomende urbane zanregelmatig waargenomen.
ger. Habitat de wat armoedige buiMannetjes en wijfjes leven tot het broedseitenwijken van de grote Europese stezoen strikt gescheiden. Balts een eenvoudige,
den. Te vinden op pleinen, winkelkronkelige vlucht vanaf een hoge post door
centra en kleinschalige industriemannetje, terwijl wijfje zwijgzaam met licht
terreinen met een lichte voorkeur voor autosloneerwaarts gerichte snavel de uiteindelijke paperijen, maar mag ook graag voetbalvelden en
ring afwacht. Broedt in kolonies in hoge bomen
kleine stadsplantsoenen bezoeken. Veelal in
waar de mannelijke vogels zich niet laten zien
groepen van minstens vijf, maar op warme zototdat de jonge Vuilbekjes vliegvaardig zijn. De
meravonden kunnen er enorme vluchten van
zorg voor de nestbouw, het eierleggen en uittientallen vogels neerstrijken op vuilnisbakken,
broeden, alsmede het voederen van de jongen
stadsmeubilair, brugleuningen, gestalde fietsen
en zelfs op geparkeerde auto’s. Meest in de nabij- ligt dan ook geheel bij de wijfjesvogels.
Verenkleed mannetje, glimmend zwart met
heid van snackbars of cafetaria’s, waar de Kleine
bruinige accenten op rug. Zie korte rechtopVuilbek aast op achtergebleven maaltijdresten.
staande stekelige kopveren alsmede de kalende
Opvallend is dat de vogel geen stadsgenoten
als Puntklover, Kuifpink, Napolitaan en Zomers- rossige oorstreek. De donkere nekpluimen kuntekel in zijn nabijheid verdraagt en deze met een nen tijdens balts opgezet worden. Wijfje idenluid gesis en schorre keelklanken verjaagt. Is de
tiek op kop na. Karakteristieke tot op schouderbelaagde vogel hiervan niet onder de indruk, dan partij reikende kap. Meest in donkere tinten,
doch lichter gekleurde vormen komen vooral
kan er tot fysiek geweld worden overgegaan en
wordt de onschuldige voorbijvlieger met korte,
tijdens de broedperiode voor.
heftige stoten met de forse haaksnavel vaak tot
Roep mannetje, een repeterende serie sissers,
afgewisseld met schorre, koerende ‘GHörrr ...
bloedens toe groepsgewijs aangevallen. Met name de uiterst sierlijke, roodgevederde NapoliGhöerrrr ... Ghoegoerrrr’-klanken. Wijfje zwijgtaan is regelmatig het slachtoffer van deze zinlo- zaam, behalve in de nestkolonie. Een gezamenze woedeaanvallen van de Kleine Vuilbek.
lijk, vrolijk kakelend ‘Ghalalalalalallaa ...
Wordt wel gezien met
lallallaa ... la ... la ... la’.
Snaak, waarvan het manVolksvogelwijsheid:
netje hetzelfde agressieve
gedrag vertoont en waarHerkomst: Nederland
mee de Kleine Vuilbek in
(Middenstand).
de avondschemering
“Hij heeft Vuilbekken
eenvoudig verward kan
voor zijn deur.” Ofwel: Zijn
worden.
winkel loopt niet best.
Ook de veel kleinere
Engelse Jan wordt als
Iedere week beschrijft O.C.
doorkomer over het algeHooymeijer een vogel die aan
meen getolereerd, maar
Kleine Vuilbek
zijn brein is ontsproten.

oor een gapend gat
dwars in de
boulevard
zien dagjesmensen de
zee dreigend stukslaan op de
rotsen. Het
voetpad lijkt wel door een bom getroffen. Maar de ravage is in werkelijkheid veroorzaakt door Gloria, de
uitzonderlijk hevige storm die in januari vorig jaar over Spanje raasde en
onder meer op Mallorca een enorme
ravage achterliet.
In het noordoostelijk gelegen
strandoord Cala Ratjada was toen
nog een behoorlijke schare Duitse
toeristen aanwezig aan wie de lokale
horeca frühstück en wafels met kersen serveerde. Maar het stormgeweld had direct een afschrikkende
werking: bewoonster Cristina Garcia
die vlak na het natuurgeweld met
een zak brokjes rondzeult om een
lokale kattenkolonie te voeden, had
Gloria voorbij zien trekken en zag
ook direct de gevolgen: “Het was
verschrikkelijk. Vriendinnen van mij
zitten nu al zonder werk omdat er
minder toeristen komen. Voor hen
lijkt Mallorca op tv een rampgebied”, vertelde zij.
Op Mallorca en in andere delen
van Spanje was Gloria de ramp vóór
de ramp, want de coronapandemie
moest toen nog om zich heen grijpen. Het was dan ook de zwaarste
storm in decennia waarbij door de
gevolgen van zeer heftige regenval
en wind naast grote materiële schade ook dertien doden vielen.
Door haar ongekende hevigheid
en omvang was Gloria een duidelijk
gevolg van klimaatverandering, zegt
Isabel Cacho, geoloog aan de Universiteit van Barcelona. Dit soort stormen in combinatie met de zeespiegelstijging vormen op de lange termijn waarschijnlijk een groter gevaar voor het toerisme aan de Spaanse costa’s dan het wegblijven van bezoekers door de coronacrisis. “Een
groot deel van de stranden zal verdwijnen. Dat is een kwestie van decennia”, zegt Cacho.

Uithangbord
De ruim 8000 kilometer Spaanse
kust is een belangrijk uithangbord
waar vóór corona jaarlijks tientallen
miljoenen vakantiegangers op af
kwamen.
Maar vooral de lange Spaanse zanderige kuststranden, met een jaarlijkse zeespiegelstijging van 3 tot 4

millimeter rond het Iberisch Schiereiland, zijn volgens Cacho geen lang
leven meer beschoren. De Spaanse
regering gaat uit van een zeespiegelstijging van tussen de 17 en 25 centimeter tussen 2026 en 2045, in het
ergste geval kan dit volgens experts
zelfs oplopen tot 1,1 meter.
Het natuurgeweld dat een storm
als Gloria veroorzaakt, draagt bij aan
de verzwakking van de kust en het
wegspoelen van stranden, zoals in
Cala Millor. Een badplaats ten zuiden van Cala Ratjada waar de hotels
tot aan de hemel rijzen. Met 37.000
hotelbedden is het een strandoord
van gemiddelde omvang: een klassieke trekpleister voor de massa
waar Spanje als vakantiebestemming groot mee werd, vooral gericht
op families die met een touroperator
afreizen.

Kip met de gouden eieren
“Die willen zon, zee en strand. Zo
simpel is het”, vertelt José Marcial
Rodríguez, voorzitter van de lokale
hotelvereniging als hij grote vellen
papier op zijn tafel uitrolt waarop de
kustlijn van de baai gedetailleerd is
uitgetekend, want dat is de kip met
de gouden eieren. “Zonder strand
komt hier niemand meer”, zegt Rodríguez beslist. Dan zal het een beetje
zijn zoals dit jaar. Of zoals zestig jaar
geleden toen er in Cala Millor hele-

‘Een groot deel
van de stranden
zal verdwijnen.
Dat is een
kwestie van
decennia.’

maal niks was, weet Rodríguez. Toen
kwam reisorganisatie TUI die lokale
landeigenaren overhaalde hotels te
laten bouwen. De Duitse touroperator zou de toeristen wel brengen. En
zo geschiedde. Maar de nieuwe toerist moest wel zo dicht mogelijk bij
het strand worden gehuisvest. Maar
ook dat was geen enkel probleem
door gebrek aan strenge bouweisen.
Vorig jaar bleef vanwege de coronacrisis meer dan 90 procent van de
toeristen weg uit Cala Millor, een
aderlating van ongekende omvang:
want maar liefst een derde van de
economie op de Balearen leunt op
het toerisme. En in 2019 ging ook al
de belangrijke touroperator Thomas
Cook failliet. Maar al gloort er nu
ook in Spanje hoop door de vaccinatiecampagne en is de stukgeslagen

