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Voorwoord van de vertaler. 
Verreweg de meeste toeristen, al of niet 
vogelliefhebbers, zullen na heelhuids Mar
seille gepasseerd te zijn aan de eindspurt 
beginnen om nu dan toch zo snel mogelijk 
het onvolprezen klimaat van de Cóte te 
bereiken. 
Op weg via de route naar Aubagne laten 
zii dan een kalkachtig gebergte letterlijk 
links liggen dat toch bij nadere kennis
making zeer de moeite waard blijkt te zijn. 
Het is het massief van de Garlaban, een 
zo onherbergzaam, hard en droog land. 
dat wij als Nederlanders hier pas goed 
kunnen beseffen wat water voor een land 
betekenen kan. Een goed idee hiervan hebt 
U wellicht gekregen bij het zien van de 
film „Manon de la Source" die hier opge
nomen is. evenals bijvoorbeeld „Lettres de 
mon Moulin". De studio van de maker 
van deze films, Marcel Pagnol, ligt trou
wens in dit gebied, dat voor Frankrijk het 
maximum aan uren zonneschijn heeft, ge
paard met een ongekende lichtintensiteit. 
Vertaler dezes verbleef enige tijd in het 
kleine bergnest dat La Treille heet, het 
dorp van Manon, waar de weg ophoudt en 
men alleen te voet verder kan, het massief 
in. Hij maakte hier kennis met een jeugdige 
Franse valkenier die in dit artikel zijn 
waarnemingen beschrijft van een broed-
geval van de Havikarend (Hieraëtus fas-
ciatus). een kleine zeldzame arendsoort die 
hier nog min of meer geregeld voorkomt. 

G. Wildeman. 

Havikarend, Bonelli's arend. Arend van 
St. Victoire zijn even zoveel namen voor 
een en dezelfde prachtige roofvogel, die 

jammer genoeg veel te zeldzaam is in ons 
land. Het is echter onder de naam „Tarta-
rasse" dat ik hem voor het eerst heb leren 
kennen. 
Nog slechts twee jaar geleden kon men 
geen tochten door het massief van de Gar
laban (fig. 1) maken zonder het grote 
vliegbeeld boven de rotsen te ontdekken. 
De vorm van de vleugels lijkt enigszins op 
die van de Buizerd; de staart is echter 
veel langer; van uit de verte doet het ele
gante silhouet denken aan een reusachtige 
Torenvalk. Men wordt bij de volwassen 
vogel getroffen door het contrast van de 
donkerbruine rug met de bijna witte onder
zijde; dit alles draagt er toe bij van deze 
arend een schitterende verschijning te 
maken. 

Zoals iedereen noemde ik deze vogel 
„Tartarasse"; toen ik me echter begon te 
interesseren voor de valkerij was mijn 
eerste zorg de ware naam van de soort te 
leren kennen. Het werk en de raadgevin
gen van de heer Boyer zijn mij hierbij tot 
waardevolle steun geweest, want zelf durf
de ik niet aan het geluk te geloven, dat een 
zo zeldzame vogel in mijn omgeving zou 
kunnen voorkomen. 

Toen de Tartarasse eenmaal herkend was, 
ging het erom de horst te vinden. Ik paalde 
een onderzoekingsterrein af, dat nauwge
zet doorzocht werd. ledere rots werd na-
gespeurd met behulp van de kijker, geen 
enkele opening ontsnapte aan mijn aan
dacht. Twee rotswanden bleven over, die 
ik er voor aanzag het nest te verbergen. 
Het was december 1953, ik moest wachten 
tot het voorjaar om het paartje te verras
sen bij het inrichten van het nest. 
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rocher du Garlaban". de hoogste top van het kalkmassief. 

Hier volgen de waarnemingen van het sei
zoen 1954, 
Maandag 1 maart: Met de kijker gereed 
trek ik de droge, met struikgewas begroei
de „Vallon des Piches" in. die aan beide 
zijden door kleine witte rotsen wordt om
zoomd. In de verte dansen twee donkere 
stippen in de lucht: mijn arenden! Ze 
zweven langzaam als Buizerden. Het man
netje, iets kleiner dan het wijfje, toont me 
beurtelings zijn zuiver witte kop en zijn 
donker grijze, zwart gezoomde staart. De 
kringen worden groter en de beide vogels 
verdwijnen in de verte. 
Gedurende de gehele maand maart zal ik 
ze weerzien, hetzij vliegend, hetzij zittend 
op de rotsen en wegvliegend als ik nader
bij kom. 

Zondag 4 april: De lucht begint te betrek
ken. Verleden zondag heb ik de arenden 
niet gezien. Ik neem plaats op een rots
punt. vanwaar ik de verdachte opening kan 

gadeslaan. Het is een grote holte met twee 
uitgangen naast elkaar. In een hoek een 
grote bos dode takken; aan de rand, naast 
de ingang, groeit wat gras. Een uur gaat 
voorbij, zonder dat zich iets vertoont; het 
wordt tijd terug te keren. Dan plotseling. 
als ik opkijk, zie ik het wijfje boven me 
zweven om dan met een scherpe duik het 
gat in te schieten. Ik kan haar op mijn ge
mak bewonderen. Ze hipt vooruit en in
stalleert zich op de takken. Het nest is ge
vonden! 

Maandag 12 april: Gisteren heeft het ge
regend en kon ik niet komen. Wanneer ik 
aankom, zit het wijfje ineen gedoken. Ze 
lijkt op een reusachtige hen en er is niets 
koninklijks aan haar voorkomen; ze reinigt 
zich. schikt haar veren, draait zich eens om 
en kijkt over de rand van de nestholte. Ge
durende de gehele middag bewonder ik 
haar doen en laten. Ik kan elk detail van 
verenkleed onderscheiden, haar grijze nek, 
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de enorme zwarte snavel, de witte borst en 
de grote zwarte vleugels, zilverkleurig van 
onderen, die ze uitspreidt in de zon, 
Donderdag 13 april: Ik wil niet alléén van 
het schouwspel genieten en neem dus ie
mand mee, die ik kan vertrouwen. W a n 
neer we aankomen is het nest leeg. Een 
half uur gaat voorbij zonder dat er iets 
voorvalt. Ik voel me slecht op mijn gemak. 
ga ik een opschepper lijken? Tenslotte ar
riveert het paartje; ze draaien tamelijk 
hoog rond boven de vallei. Het wijfje gaat 
dalen; met toegevouwen vleugels als bij 
een Slechtvalk duikt ze met buitengewone 
snelheid; wanneer ze op ongeveer 50 meter 
passeert horen we duidelijk het zware ge
druis langs de veren. Op enkele meters van 
de rots spreidt ze haar vleugels, waarvan 
de pennen ratelen. Het mannetje verwij
dert zich. 

Van 21 tot 25 april valt er niets bijzonders 
te melden. Vanaf 7 uur post ik op mijn 
rotspunt, waarvan ik niet eerder dan laat 
in de avond vertrek, omdat ik niet kan af
laten mijn arenden te bewonderen, 
Zondag 1 mei: Het adelaarsjong is gebo
ren. Het is een meesterwerk van een mis
baksel; een enorme wankelende kop, een 
lange dunne hals, kleine vleugelstompjes 
en geweldige poten, die het gewicht van 
het opgeblazen en grijsachtige lichaam niet 
kunnen dragen. 

Niettemin vervult de aanblik van deze 
jong-geborene mij met vreugde. Het jong 
beweegt weinig en schijnt alleen uit zijn 
verstijving te ontwaken om schrille kreten 
te uiten. Ik kan ze ondanks de afstand 
horen. E tn troep Kauwtjes, die in de om
geving nestelen, komen stoeien rond de 
horst. 

Zaterdag 8 mei: Als ik om 8 uur tegen
over de horst aankom, constateer ik met 
genoegen dat het jong in omvang verdub
beld is. 

Tegen 9 uur brengt het mannetje een on-
determineerbare prooi, die in weinige mi
nuten in stukken is gedeeld. De Kauwtjes 
storten er zich op, maar vluchten verschrikt 
bij het plotselinge opduiken van het wijfje. 
dat alles verjaagt inclusief haar eigen 
echtgenoot. 

Zondag 16 mei: Het weer is erg somber; 
ondanks de fijne motregen blijf ik kijken. 
De Kauwen hebben de horst bezet, het 
adelaarsjong schreeuwt klagelijk en ver
bergt zich onderin, bijna onzichtbaar. De 
Kauwtjes onderzoeken het aas. Tussen de 
resten onderscheid ik witte poten, die toe
behoord moeten hebben aan een kat. 
De Kauwtjes maken zich plotseling los van 
de rotswand; de troep balanceert in de 
lucht. Het mannetje is verschenen; van vo
ren gezien lijkt het een draadje gespannen 
tegen de hemel. De Kauwtjes blijven bij 
elkaar en proberen te vluchten. De arend 
achterhaalt ze, isoleert er eentje en dan 
begint de mooiste achtervolging die ik ooit 
gezien heb. De Kauw is een dwerg verge
leken bij zijn aanvaller; hij duikt naar de 
grond met een krankzinnige snelheid, „op 
de hielen" gezeten door de arend die, zijn 
grootte in aanmerking genomen, met een 
verbluffend gemak volgt. De afdaling gaat 
bliksemsnel. 

De geweldige vleugels slaan razend snel 
op en neer. Soms gaat de jacht vlak langs 
de grond, tussen de stenen door, dan weer 
scheren zij langs de rotswanden. De Kauw 
schijnt ieder ogenblik verloren, maar ont
snapt telkens op het beslissende moment, 
draaiend en vallend als een blad in een 
storm. Met een uiterste krachtsinspanning 
werpt hij zich in een reddend dennebosje, 
de arend stijgt omhoog, waar hij rustig 
rondcirkelt en waar het wijfje zich weldra 
bij hem voegt. 

De achtervolging heeft vijf minuten ge
duurd, waarin de roofvogel al zijn kunnen 
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heeft getoond; zijn wendbaarheid als van 
een Havik en zijn scherpe duiken als van 
een Slechtvalk, 
Juni: Het adelaarsjong heeft de volwassen 
omvang bereikt; het is bruin op de rug en 
beige aan de onderzijde; het lijkt op een 
geweldige Havik. Het zal het nest niet 
eerder dan in de loop van de maand juli 
verlaten. 
In september heb ik hem weergezien. In 
november is hij verdwenen. Af en toe zie 
ik de ouders weer. De myxomatose heeft 

In de tweede helft van 1955 bereikten ons 
herhaaldelijk berichten over een bijzonder 
grote zeehond, die nabij Texel gezien was. 
Het dier was wel 1 ^ meter langer dan een 
Gewone zeehond en was bovendien grover 
gevlekt, had een spitsere kop en hief zijn 
kop en borst verder omhoog dan een Ge
wone zeehond doet. De eerste, die het dier 
determineerde, was de heer J. G. de Haan. 
conservator van het Texelse Museum; hij 
meende dat het ongetwijfeld een Grijze 
zeehond ( = Kegelrob) moest zijn. 
Het zou stellig bij deze betrekkelijk 
vage meldingen gebleven zijn. als niet toe
vallig een filmpje van het dier gemaakt 
was. Op 16 september 1955 voer namelijk 
de reddingboot „Prins Hendrik" uit, onder 
leiding van de schipper Piet Bot, Het ging 
ditmaal niet om te redden; de directeur van 
de KNZHRM, de heer H. Th. de Booy. 
wilde met zijn 16 mm film-camera een 
propaganda-kleurenfilmpje van het red
dingswezen maken. De boot voer van Den 
Helder westwaarts, toen men een 40 a 50 

tenslotte het massief bereikt en de Konij
nen zijn zeldzaam geworden. 
De arenden komen niet vaak meer, soms 
meldt iemand mij nog hun verschijning. 
W a t zal er van ze worden? Voedsel is 
bijna overal schaars. 
Tenslotte moeten ze deze uithoek verlaten 
hebben. Ik geloof niet dat ze geschoten 
zijn; hun schuwheid beschermt hen tegen 
het dodend lood; alleen de honger heeft 
hen verdreven. Zullen ze weerkeren? 

robben zag liggen voorbij „de Razende 
Bol", op de Keizersruggen. Een vlet werd 
gestreken om dichtbij de robben te kunnen 
komen. Spoedig plonsden alle robben te 
water, behalve één zeer grote van wel drie 
meter lang. Zelfs toen de vlet op de droog
gevallen plaat landde en Piet Bot met op
geheven roeispaan op de rob afging, zette 
deze zich pas in beweging, toen de heer 
Bot al vrij dicht genaderd was en het lukte 
hem zelfs het dier met zijn roeispaan aan 
te raken. Inmiddels werd dit tafereel ge
filmd. De film is weliswaar niet erg scherp 
en de afstand was groot, maar het is toch 
aardig een bewijsstuk te hebben van het 

Fig. 1. Grijze zeehond op de Keizers-
ruggen. 16-9-1955. 

EEN GRI)ZE ZEEHOND (Hakhoeruspypus) Bl| TEXEL 
INGVAR KRISTENSEN. 

(Zoölogisch Station, Den Helder) 
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