Paraglider Scott Mason
voert met een passagier
een tandemvlucht uit.
Kevin, de vijfjarige
Egyptische gier krijgt
een beloning voor het
wijzen van de weg naar
de beste thermiek.
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reizen

De roofvogel
achterna
Loop nu eens niet achter een sherpa aan naar hoger gelegen delen,
maar zweef samen met een Egyptische gier boven het prachtige
landschap van Centraal-Nepal. Door Linda van de Pavoordt

FOTO’S: SCOTT MASON

‘K

ijk naar de horizon en blijf
rennen tot we echt van de
grond zijn.’ Piloot Scott
Mason geeft zijn laatste instructies voor onze tandemvlucht, terwijl hij mijn
harnas nog eenmaal checkt. Niet veel later geeft
hij het startsein en rennen we samen de helling
af van de 1592 meter hoge heuvel Sarangkot. De
wind krijgt grip op het scherm dat achter ons ligt
uitgespreid en plotseling voel ik een ruk: het
scherm vangt wind en de lijnen waarmee het aan
onze harnassen is verbonden, komen onder
spanning te staan. Als een cartoonfiguurtje
maak ik nog een paar stappen in de lucht en voor
ik het weet zweven we hoog boven het prachtige
landschap van Centraal-Nepal met op de achtergrond de besneeuwde toppen van het Himalayagebergte.
Achter ons laat een collega van Mason de
Egyptische gier Kevin gaan, die ons de weg naar
de beste luchtstromen zal wijzen. Roofvogels
zijn meesters in het vinden van thermiek: het is
hun natuur om zo lang mogelijk te zweven met zo
min mogelijk energieverbruik. Kevin heeft zijn
vleugels wijd uitgespreid en zweeft inmiddels al
boven ons, Scott volgt cirkelend omhoog. Al snel
hebben we een fantastisch uitzicht op de heuvel
waarvan we net vertrokken zijn, op het lager gelegen dorpje Pokhara, het Phewa Tal-meer en de
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omliggende hellingen met terraslandbouw.
Soms zie ik onze eigen schaduw ver beneden ons
op de grond: een grote parachute met een bungelend pakketje eronder: dat zijn wij. Wat een geweldig gevoel, om zo te zweven tussen hemel en
aarde.

Getemd maar wild
Paragliden in Nepal is op zich al bijzonder, maar
om daarbij gegidst te worden door een indrukwekkende roofvogel helemaal. Het kan in Pokhara, waar veel trekkers en klimmers zich op hun
tocht door het Annapurnagebergte voorbereiden. In dit dorpje aan de voet van de Himalaya
verenigde de Engelsman Scott Mason (39) zijn
twee grote liefdes: valkerij en paragliding — en
noemde het parahawking. Als jongetje van acht
jaar raakte hij gefascineerd door vogels. Hij verslond alle boeken die hij te pakken kon krijgen
en begon op zijn elfde te trainen als valkenier.
























































































































































































































‘Uren kon ik kijken naar vogels die zweefden op
de thermiek. Kon ik maar deel uitmaken van die
wereld!’ Die droom komt uit als hij leert paragliden — ook wel parapenten of schermvliegen genoemd. Voor mensen is het de eenvoudigste en
natuurlijkste vorm van vliegen, een manier waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke luchtstromen. ‘Het blijft fascinerend om als een vogel
door het luchtruim te zweven.’
In 2001 introduceerde Mason Parahawking in
Nepal, waarbij hij met een paraglider (scherm)
dezelfde thermiek volgt als de door hem getrainde roofvogels. In Nepal vliegt hij met drie vogels:
de Egyptische gieren Kevin en Bob en de ‘black
kite’ (zwarte wouw) Brad. Hoewel de vogels getraind zijn, benadrukt Mason dat het onafhankelijke dieren zijn: ‘Roofvogels blijven wild, ook als
ze getemd zijn. Dat mogen mensen nooit vergeten. Het zijn geen huisdieren en je zult er nooit
zo’n band mee opbouwen als sommige mensen
met hun hond of kat.’
Mason geeft toe dat hij met Kevin toch wel een
bijzondere connectie heeft. ‘Kevin is inderdaad
een bijzonder geval. Egyptische gieren staan bekend om hun intelligentie. Hij is als kuiken uit
het nest gevallen en door de vinder naar ons opvangcentrum gebracht. Ik heb hem zelf opgevoed en getraind, dus zover er een band kan bestaan tussen valkenier en vogel, is dat bij Kevin
en mij misschien wel het geval.’
We zweven al even boven Pokhara als Mason
zegt: ‘Steek je arm uit’ en op een fluitje blaast. Kevin komt aanvliegen en landt op de valkeniershandschoen aan mijn uitgestrekte linkerarm.
Zijn klauwen grijpen stevig in het dikke leer van
de handschoen en hij pikt zijn beloning, een
stukje rauw vlees, tussen duim en wijsvinger weg.
Als ik denk dat hij vervolgens wegvliegt, heb ik
het mis. Kevin blijft rustig zitten en kijkt op zijn
gemak met zijn heldere kraaloogjes om zich
heen. Mason lacht: ‘Dat doet hij wel vaker, lekker
makkelijk, zo’n lift op twee kilometer hoogte.’
Een volwassen Egyptische gier weegt een kleine
twee kilo, dus dat hou ik niet lang vol. Even
schudden met de handschoen, raadt Mason aan,
en daar gaat Kevin weer. Hij maakt zich los en het
is prachtig om van zo dichtbij te zien hoe hij zijn
enorme vleugels spreidt en moeiteloos wegzweeft.

Reis en verblijf
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Vanaf Nepals hoofdstad Kathmandu is
het ruim zes uur per bus naar Pokhara.
Buddha Air doet er een halfuur over
(buddhaair.com). Wie overdag in het
droge seizoen vliegt, heeft kans op een
spectaculair uitzicht op de Himalaya.
Maya Devi Village is een kleine enclave
van traditionele ronde huisjes met rieten
daken net buiten Pokhara, dat onder meer
fungeert als guesthouse en restaurant. U
kunt er vanaf ¤32 per nacht overnachten
(mayadevivillage.com). De beste tijd voor
parahawking in Pokhara is van november
tot en met maart. Een tandemvlucht van
circa 30 minuten kost ¤125, waarvan een
deel ten goede komt aan het behoud van
roofvogels in Nepal (parahawking.com).

Opvangcentrum
Na ruim dertig minuten landen we op de grond
in de buurt van Maya Devi Village, thuisbasis van
het Parahawking-team en van Himalayan Raptor
Rescue. Sinds Mason hier in 2001 kwam, vangt

‘Roofvogels blijven wild, ook
als ze getemd zijn. Dat mogen
mensen nooit vergeten’

Van bovenaf:
Egyptische gieren
staan bekend om hun
intelligentie; Scott

Mason met een van de
opgevangen roofvogels;
Maya Devi Village met
het opvangcentrum.
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hij gewonde en zieke roofvogels op. Het koninkrijk Nepal is een van de landen met de meeste
roofvogels ter wereld, maar het aantal neemt
snel af. Ze verliezen hun habitat door ontbossing
en lokale bewoners doden of verwonden veel vogels door met stenen of katapulten op ze te jagen
(uit bijgeloof of tijdverdrijf). Bovendien worden
veel aaseters de laatste jaren ziek doordat boeren
hun vee met het ontstekingremmende medicijn
Diclofenac behandelen. Veel aasgieren die de kadavers van het vee opeten sterven binnen 24 tot
48 uur.
In het opvangcentrum zien we hoe de vrijwilligers de vogels verzorgen en voeren. Als de vogels
opgeknapt zijn, worden ze vrijgelaten in een nationaal park in een minder bewoond deel van Nepal. Roofvogels die niet meer in het wild kunnen
leven, blijven in het opvangcentrum. Een aantal
daarvan, zoals Kevin, Brad en Bob, zijn getraind
voor het parahawken. Ze brengen ongeveer evenveel uren in de lucht door als hun soortgenoten
in het wild, vertelt Mason.
Na de lunch in Maya Devi Village stappen we
opnieuw in een van de onmogelijk kleine Nepalese taxi’s die hier rondrijden. We gaan op weg naar
de top van de heuvel Sarangkot voor een tweede
Parahawking-vlucht. De lucht is blauw, er staat
een klein windje en Bob, de Egyptische gier die
nu met ons meegaat, lijkt goedgemutst. Dit
wordt weer een mooie vlucht.

