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Struggle for life

Al vluchtend en stotend zijn de beide rivalen tot

midden boven de Nieuwe Merwede gekomen. We
zien dat de slechtvalk na iedere aanval boven de

duif tracht te blijven. Op zeker ogenblik slaat de

slechtvalk echter zo hard toe, dat het slachtoffer

afgemat midden in de Merwede valt. Aarzelend

probeert de valk de wild met de vleugels slaande

duif uit het water op te vissen, doch voor hem dit

gelukt, naderen enige zilvermeeuwen het strijdto-

neel. Om beurten vallen zij de duif aan en jagen de

slechtvalk telkens weg. Nu en dan echter waagt ook

deze een aanval uit de lucht. De spanning stijgt met

het ogenblik en we vragen ons af wie als winnaar de

buit zal krijgen. Of zal het de duif nog gelukken
aan zijn vijanden te ontkomen?

Plotseling herwint de duif zijn krachten en vliegt uit

het water op. De meeuwen hebben het nakijken.

Opnieuw herhaalt de slechtvalk zijn aanvalspoging

en stoot met zulk een kracht op zijn slachtoffer, dat

deze andermaal, doch nu met zijn achtervolger

samen, in het water tuimelt.

De valk herstelt zich dadelijk en valt, om beurten

met de zilvermeeuwen, opnieuw aan op de duif, die
in het woelige water weerstand begint te verliezen.

We zien hem tenminste minder spartelen.

Dan eensklaps heeft de slechtvalk er genoeg van.

Hij grijpt de afgematte duif uit het water en vliegt
met zware vleugelslag, zijn prooi in de poten, terug
naar de polders. Even later vertellen rondvliegende
donsveren dat de strijd is geëindigd...
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We wandelen over een zomerkade langs de Nieuwe
Merwede. Links van ons een graspolder, rechts het

woelige brede water van de Merwede. Er is deze
middag nog niet veel waargenomen. Op eens echter
vliegt een kleine bosduif rakelings voor onze voeten
in de richting van het water, achtervolgd door een

grijze roofvogel.

Het blijkt een slechtvalk te zijn, die
een duik op zijn

slachtoffer neemt. De duif zoekt zijn heil in een

snelle vlucht, doch telkens stoot de slechtvalk op
zijn prooi.


