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HA.LIA.ETUS (CUNCUMA.) LEUCOGA.STER, DE SCHRIK 
DER BLAUWE REIGERS 

Reeds enkele malen had ik een hevige consternatie opgemerkt in de hooge 
hoornen waarin de blauwe reigers ( Ardea cinerea rectirostris) woonden, zonder 
dat ik daarvan onmiddellijk de oorzaak kon ontdekken, al vermoedde ik die wel. 
Zoo besloot ik,- mijn nieuwsgierigheid niet langer meester zijnde- maar èens 
op onderzoek uit te gaan en te ontdekken wie de rustverstoorder in dit heiligdom 
der reigers wel was. 

Ik klom daartoe op een goeden morgen, toen de zonnestralen nog nauwe
lijks de hoogste toppen der reigerhoornen belichtten, in één der hoogste hoornen, 
niet ver van de reigers verwijderd, en trachtte het mij gemakkelijk te maken in 
een "mik", van waaruit ik- zonder al te zeer door de bladeren te worden belem
merd - een groot deel van de kolonie kon overzien en de vogels in hun doen 
en laten kon bespieden. 

Er gebeurde langen tijd niets bijzonders doch na bijna twee uren gewacht 
te hebben, welke spanne tijds omvloog door de zeer interessante dingen, die de 
reigers mij te zien gaven, verried een luid gekrijsch van bijna alle vogels, dat 
gepaard ging met het overeind brengen der borst-, rug-, nek- en kopveeren, dat er 
gevaar op til was. Onmiddellijk daarna zag ik op nog geen 20 meter van me 
verwijderd een mooi, krachtig, doch nog jong exemplaar van de groote zeearend 
(Haliaëtus leucogaster) langs mij vliegen. Rustig vloog hij langs de nesten, lang
zaam, zonder de minste inspanning, wiekte hij met zijn geweldige vleugels tusschen 
de kruinen der hoornen door; spiedend met den kop naar links en rechts draaiend 
scheen hij zijn kans te zoeken, die hij wist dat zeker komen zou. Met uitstaande 
veeren op de nesten staand, stootten de oude reigers onder vervaarlijk gekrijsch 
voortdurend naar den belager, ook al vloog deze wel 5 meter van het nest ver
wijderd, voorbij. Deze trok zich echter van al dat lawaai niets aan: rustig ging 
hij zijn gang bij het zoeken naar een maaltijd, en het was duidelijk, dat hij het 
erop gezet had, dat deze - evenals waarschijnlijk reeds zoovele malen tevoren -
uit een reigerboutje zou bestaan! 

Eerst nadat hij enkele keeren een ronde door de kolonie had gemaakt, 
hetgeen overigens een werkje was van hoogstens eenige tientallen seconden, deed 
hij plotseling een aanval; het tempo versnelde en met groote kracht vloog hij op 
een nest af, waarin zich twee jonge reigers van ongeveer een maand oud be
vonden; op een afstand van ongeveer 1 meter van het nest, sloeg hij de machtige 
klauwen reeds uit en vloog in bijna verticalen stand, dus rechtopstaand en met de 
pooten horizontaal naar voren gestrekt, met groote kracht tegen het nest aan, 
zoodat de stevige tak waarop dit lag heen en weer schudde. De jonge reigers 
hadden zich plat op het nest gedrukt en verdedigden zich met heftige snavel-uit
vallen. De arend slaagde er niet in een jong te grijpen, hij liep met zijn geweldige 
pooten over het nest heen en stortte zich aan de andere zijde naar omlaag,
zonder prooi ... 

Wat de oorzaak van deze mislukking was, zou ik niet met zekerheid durven 
zeggen. Ik veronderstel echter, dat de roover er de voorkeur aan geeft zijn prooi
wanneer die uit vogels bestaat - in d e b o r s t te grijpen en vermoedelijk zag 
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hij daartoe, in dit eerste geval dat ik waarnam, geen kans. Het loopen over het 
nest had misschien ten doel te trachten een vogel ondersteboven te werpen en 
daarna mee te sleuren. In dit vermoeden werd ik later gesterkt toen ik den arend 
nog enkele keeren na een mislukking dezelfde manoeuvre zag uitvoeren. Telkens 
verliet het dier het nest aan de andere zijde vanwaar het gekomen was, na het 
geheele nest over geloopen te hebben, waarbij de vleugels vrijwel passief bleven. 

Wellicht speelt ook de puntige snavel, het geduchte ~erdedigingswapen, dat 
zelfs jonge reigers reeds bezitten, bij deze vruchtelooze pogingen om een prooi te 

bemachtigen wei een rol, maar ik geloof 
niet, dat dit wapen afdoende is: dat beseft 
men eerst wanneer men dezen geweldigen 
vogel op een nest met enkelejonge reigers 
bezig heeft gezien . Of de arend nu niet de 
kracht bezit zoo'n zich neerdrukkende 
reiger-die zich bovendien waarschijnlijk 
ook met de lange teenen stevig vast 
houdt- toch los te trekken, is een andere 
vraag. Ik zag hem daartoe echter geen 
enkele poging doen, hij scheen er niets 
voor te gevoelen zijn klauwen in den rug 
te slaan ofschoon dit, door de ineenge
drongen houding der reigers, toch vrijwel 
de eenige mogelijkheid geweest zou zijn. 

In de beide gevallen dat ik dezen 
arend een jongen reiger zag wegsleepen, 
geschiedde dit met de klauwen in de borst. 
Of de slachtoffers werden overrompeld 
vóórdat ze tijd hadden zich neer te druk
ken, of dat ze door de groote kracht 
waarmede de arend aanviel, de onderzijde 
bloot gaven, kon ik helaas niet vaststellen, 
daar beide nesten te ver van mij verwijderd 

Fig. 1 Broedende Indische blauwe reiger. lagen en bovendien door het gebladerte ge-
foto v. d. schr.J deeltelijk aan mijn oog waren onttrokken. 

Slechts eenmaal zag ik, dat de arend met zUn prooi het nest aan dezelfde 
zijde verliet als van waar de aan val plaats vond ; hij liep toen dus niet over het 
nest, doch keerde direct terug. Of hij zich op het nest eerst omdraaide of direct 
achterover terugviel, kon ik helaas evenmin zien. 

Toen Haliaëtus enkele seconden later langs mij heen vloog, gaf de jonge 
reiger geen teeken van leven meer: paoten en vleugels hingen slap naar omlaag. 
Heel laag vliegend, slechts ongeveer 6 tot 8 meter boven den grond, verdween 
hij tusschen het dichte geboomte. Met het tweede jong verdween hij in tegen
gestelde richting. Beide slachtoffers waren naar ruwe schatting 1 maand tot 5 
weken oud; het waren dus reeds flinke vogels. 

In het eerste geval zag ik Haliaëtus met zijn prooi naar een verafgelegen, 
do oden boom vliegen. Pogingen, die ik in 't werk stelde dien boom te vinden, teneinde 
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vast te stellen wat van den reiger was overgebleven en of deze boom misschien 
geregeld werd benut voor het "kroppen" van zijn prooi, mislukten helaas. 

Ik zag den roover nimmer een aanval doen op een nest waarop zich oude 
vogels bevonden; hij scheen voor de geweldige snavels dezer vogels toch wel 
een beetje respect te hebben. Ook liet hij jongen van ongeveer 6 weken, ofzulke, 
die reeds tegen het uitvliegen waren (dus ongeveer 8-9 weken oud) met rust, 
waarschijnlijk waren die hem te zwaar. Met het oog hierop, duurde het vaak 
geruimen tijd voordat de arend tot den aanval overging, waar nog bij komt, 
dat op de meeste nesten met jongen, die zich voor prooi uitstekend leenden, 
een oude vogel stond. 

Nog dient opgemerkt te worden, dat geen van de oude reigers tot den 
aanval overging. ook niet al attaqueerde Haliaëtus een nest, dat slechts enkele 
meters van een bewaakte horst verwijderd was. Wel bereikte het lawaai op 
zoo'n critiek moment het hoogtepunt en werd er door verschillende reigers hevig 
met schijn-snavelstooten gedreigd, maar geen van de re igers waagde het den 
strijd met den belager van hun buren aan te binden; waarschijnlijk was dat 
nog niet zoo dom gezien . . .. 

Een der volgende dagen op mijn uitkijkpost teruggekeerd, merkte ik 
's morgens eerst weer het jonge dier op, doch later op den dag constateerde ik, dat 
ook een tweede - ditmaal geheel volwassen- arend het den reigers danig lastig 
maakte. Ik zag dezen enkele aanvallen doen, die echter alle zonder resultaat 
bleven, waarna hij zich naar de rustplaats begaf van honderden ka 1 on g s, niet 
ver van de reigers verwijderd, waaruit hij in minder dan geen tijd met een half
volwassen kalong te voorschijn kwam. Zijn aanval, dien ik overigens niet precies 
kon volgen, verwekte ook hier groote opschudding en een groot aantal kalongs 
ging, luid schreeuwend, op de wiek. Of deze kalong gegrepen werd terwijl hij 
vloog, na eerst te zijn opgejaagd. of dat hij . door den arend van den tak werd 
afgerukt, is mij niet bekend. Wel zag ik, dat ook dit slachtoffer in de borst werd 
vastgehouden. 

. Ik ben ervan overtuigd, dat deze arenden (er waren er in totaal drie, t.w. 
twee volwassen en een jong exemplaar) voor de reigers een ware plaag waren; 
er ging geen dag voorbij of er werden een of meer jongen geroofd, een verlies, 
waartegen deze kolonie zeker niet bestand was. 

Zelfs wanneer een der arenden op grooten afstand voorbij vloog en niets 
kwaads in den zin scheen te hebben, reageerden de reigers hierop onmiddellijk. 
Eigenaardig was het, dat ze van Haliastur (de kleine schreeuw-zeearend) zoo goed 
als geen notitie namen, hoewel ik er toch getuige van was, dat twee dezer roof
vogels op het strand net zoo lang een blauwen reiger met een visch of een slijk
springer in den bek, attaqueerden totdat ze kans zagen hem de prooi uit den 
snavel te grissen! 

Ook van een voorbijvliegenden kraai werd geen notitie genomen, ofschoon 
ook die tot de vijanden der reigers gerekend kan worden. 

Haliaëtus scheen echter eerst met recht de schrik der reigers te zijn. 
Uit de wijze waarop deze arenden zich gedroegen, meende ik te kunnen 

opmaken, dat ze geen nest hadden. Het jong was waarschijnlijk een dier van het 
vorige jaar en werd nog voortdurend in gezelschap gezien van de beide oude 
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vogels: soms speelden ze alle drie vlak boven het modderige strandje langs de zee 
of stoeiden wat tusschen de hooge boomkruinen; dan weer schroefden ze zich 
omhoog in de lucht, totdat ze nog slechts kleine stipjes waren voor ons oog. 

Het luide, krachtige geroep, dat mij nu eens deed denken aan den roep der 
slanghalsvogels (maar dan veel krachtiger), dan weer aan het "gegak" van ganzen, 
hoorde ik zelden midden op den dag, echter zeer geregeld 's morgens vroeg, vóór 

en kort na zonsopgang, en in de late 
middaguren tot na zonsondergang. De 
beide oude vogels zaten dan vaak dicht 
bij elkaar in de hoogste hoornen en 
riepen met gerekten nek en schuin 
omhoog geheven kop en snavel. Ook 
het jonge dier hoorde ik roepen. 

Enkele weken voordat ik deze noti
ties maakte, vond ik op een andere 
plaats het nest van een ander paar 
dezer pracht-vogels. Het lag in een dun 
hebladerden boom, niet hooger dan 
ongeveer 15 m boven den begarren 
grond en was reeds op grooten afstand 
te zien, daar de omgeving zwaar kaal 
gekapt was. Toen ik het nest vond, zat 
een der arenden er op, doch na onder
zoek bleek het ledig te zijn. 

De horst had een middellijn van 
ongeveer 1 1/ 2 m en was ongeveer 75 cm 
hoog. De ondiepe nestkom, die niet in 
het midden van het nest lag, bevatte 
een groot aantal versche en reeds ver
dorde bladeren van verschillende 
hoornen, waarvan een groot deel van 
dezelfde boomsoort (Sterculia (oetida) 
als waarin het nest lag. 

De zijkanten van het nest bevatten 
ca JO nesten van g 1 at tik s (Padda 
oryzivora), waarvan sommige jongen, 

andere versche eitjes bevatten; hierbij was een nest met niet minder dan 13 eitjes, 
een aantal, dat wij voordien nog nimmer aantroffen bij deze soort. De rijst
vogels zaten voortdurend op de takken in de onmiddellijke nabijheid van het 
nest en schenen niet de minste vrees te koesteren voor de geduchte roovers in 
de woning waarvan ze hun nesten hadden gebouwd. Ook zilverreigers, koereigers 
en blek o k s trokken zich van deze arenden niets aan. Op de foto van het nest 
ziet men dan ook een vijftal dezer vogels in den nestboom zitten, enkele zelfs vlak 
naast het nest. 

Fig. 2. Het nest van Haliaëtus leucogaster. 
(oio v. d. schr.] 

Op een morgen nam ik enkele kraaien (Corvus macrorhynchus) waar, die van de 
afwezigheid der arenden gebruik hadden gemaakt om het nest aan een grondige 
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inspectie te onderwerpen. Nadat ze boven op het nest wat hadden rondgescharreld, 
besteedden ze speciale aandacht aan de zijkanten, waarin de g I at tik-nesten 
lagen. Ik heb niet kunnen vaststellen of ze eieren of jongen roofden, maar hun 
bedoelingen zullen zeker niet van vredelievenden aard geweest zijn! 

In het nest van Haliaëtus, dat meerdere malen door ons werd onderzocht, 
vond ik nimmer een ei; vermoedelijk werd dit er door inlanders uitgehaald, daar 
deze zich geregeld in de nabijheid van het nest ophielden en ter plaatse de viseh
vangst uitoefenden. Het nest werd voortdurend bewoond; ik zag de vogels vooral 

(oio v. d. schr./ Fig. 3. De rustplaats der kalongs, waar Haliaëtus op jacht ging. 

's morgens vroeg en tegen zonsondergang op en bij het nest, maar ook midden 
op den dag kwamen ze vrij geregeld een bezoek aan hun woning brengen. Enkele 
malen zag ik de arenden een dolle achtervolgingsvlucht door de lucht maken, 
die vaak met een fabelachtige snelheid gepaard ging. Tweemaal zag ik daarbij 
een der vogels een takje met bladeren van het nest halen, dat wapperend in de 
klauwen werd medegevoerd om dan ver van het nest weer losgelaten te worden, 
zonder dat er verder nog aandacht aan werd geschonken. 

Ook van deze arenden nam ik het geluid hoofdzakelijk waar in de vroege 
morgenuren en kort vóór en na zonsondergang, doch niet zelden ook midden op 
den dag, wanneer ze elkaar spelenderwijs achtervolgden of zich ophielden bij het 
nest of op de bamboestaken der vischfuiken. 

Buitenzorg, Mei 1936. A. HOOGERWERF 


