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Oproepen

Specht sloopt huiszwaluwnesten

RAK

Havik valt zwemmendeeend aan

Op 7 maart 2011 fietste ik over de Holland-

se Kade bij Kockengen, toen ik een Havik

ontdekte, die trachtte een vrouwtje Wilde

Eend te verschalken, die daar in een vrij
brede sloot zwom.

Kennelijk was deze eend niet in staat om

weg te vliegen, want telkens als de Havik

haar naderde dook ze onder.

De Havik vloog steeds laag over het water

van de ene oever van de sloot naar de

andere, waarbij ze met haar poten in het

water kwam. Soms bleef ze ‘bidden’ als een

Buizerd, maar dat hield ze niet lang vol. Op

een bepaald moment kwam de eend

ongeveer een halve meter van de slootkant

weer boven water aan de kant waar de

Havik zat. Toen liet de Havik zich in het

water vallen bovenop de eend en kreeg
haar te pakken. Zwemmend met de eend in

haar poten zwom ze naar de overzijde,

waarbij de eend verdronken werd. Op de

oever liet de Havik eerst een kwartiertje
haar verenpak drogen, waarna ze aan haar

maaltijd begon.

Ik vond dit een apart waarneming, dat ik

nooit eerder had gezien. Heeft iemand dit

vaker gezien?
Wim Klein, Lindenlaan 116, 3442 GK

Woerden, e-mail: w.kleinl3@kpnplanet.nl

http://
www.youtube.com/
watch?v=UQf6wh2LG5g.

Het is voor vogelaars altijd leuk spechten
te zien hakken. Zolang dat om het uithak-

ken van nestholten in oude bomen gaat is

dat prima. Soms gaan spechten ook wel

eens andere objecten te lijf. Spechten die

houten panelen op huizen te lijf gaan of die

bijvoorbeeld niet weg te krijgen zijn van

masten op de zeilboten in een jachthaven
maken zich al snel minderpopulair. Op de

website van YouTube is door een lid van

Flora en Fauna Werkgroep Gelderse Poort

een filmfragment geplaatst van een specht
die huiszwaluwnesten sloopt (http://

www.youtube.com/watch?v=

UQf6wh2LG5g). Dat stelt vogelaars voor

een dilemma. In rap temporuimde de

specht een flinke kolonie van Huiszwalu-

wen op. In 2011 waren er 41 nesten. Bart

Beekers die deze kolonie al jaren volgt

vraagt zich af of de Huiszwaluwen nog wel

een kans maken tegen het sloopwerk van

de specht. Wat kan de oorzaak zijn?
Misschien slechts hopen dat de specht na

enige tijd minder behoefte aan voedsel

heeft? Wilfried de Jong, die zch al langer
inzet voor het beschermen van Huiszwalu-

wen, meldde ons dat hij wel eens had

vernomen van predatie van huiszwaluw-

nesten door Gaaien, maar dat ook spechten
zich aan deze nesten vergrijpen kunnen

was nieuw voor hem.

Wie heeft hier ervaringen mee? Wij zijn
heel benieuwd of dit verschijnsel elders is

opgemerkt. U kunt uw reacties sturen naar

Wilfried de Jong, e-mail:

wwwdejong@hotmail.com of naar de

redactie.

Op YouTube is te zien hoe

een specht bezig is met het

slopen van een

huiszwaluwnest. In slechts

een paar dagen werd een

flinke huiszwaluwenkolonie

bedreigd. Kijk op:


