Lagos (Portugal) 9 april 2021 (37.05.86 N 8.39.68 W)

Bom tarde Vrienden, Familie en Hardlopers,

Klepper de klep, klepper de klep, klap klap en een scherpe schaduw scheert door de kuip!
Aha, daar zal je er weer een hebben. Een joekel van een ooievaar komt al klepperend over
opzoek naar zijn vriendin. Zo te horen helemaal klaar voor de liefde !!
Hier wordt momenteel heel wat af geklepperd. Er zijn er hier in de buurt zeker een paar honderd!
Normaal overwinteren ze in de Sahel in Afrika maar door de klimaatveranderingen blijven ze heerlijk
aan de Algarve. En gelijk hebben ze!
Tijdens het wandelen zien we vaak hele kuddes foerageren in de rivierbedding en akkers, opzoek
naar delicatessen als aardwormen en kikkers.

Ooievaars zijn een beetje monogaam als het hun zo uitkomt. Het paar treft elkaar elk jaar weer
bij het zelfde nest om in april een gezin te stichten. Het is dus meer praktisch dan ware liefde!!
Echter, hun nesten zijn het leukst om te zien.
Het zijn vaak enorme staketsels, van soms wel 100 kilo, gebouwd op alles wat maar
beschikbaar is: schoorstenen, elektriciteit en lichtmasten, silo’s en kerktorens. Het maakt het
jonge stel niet uit als het maar een beetje lekker hoog is.
De ouderlijke woning heeft meestal twee tot vijf eieren. Pa en Ma doen samen de opvoeding en
na een dikke twee manden poepen de jongen op de rand van het nest en zeggen tot ziens en
vliegen uit.

Het is grappig om te zien hoeveel oude schoorstenen hier nog in de buurt staan met een nest er
bovenop. Zelfs midden in een nieuwbouw wijk, terwijl de fabriek allang weg is …..

In de 80e jaren dreigden de ooievaars in deze regio helemaal uit te sterven vanwege de
vervuiling, pesticide en drainage van de moerasgebieden. Het werd toen een beschermde vogel
en het werd toen ook bij wet verboden om hun nest kapot te maken.
Applaus … want, klapperde klap, daar gaat er weer een ooievaar.
Vrienden, jullie zijn weer helemaal bij.
Até a vista

Carla & Han
s/v Esperanza

