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Jaagt een Sperwer Accipiter nisus op waterwild?

Dirk Huitzing

Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus hunting waterbirds?

Deze liet zich mooi bekijken, maar ging er na een minuut of wat vandoor. De vogel
had een grote witte nekvlek. Ook waren de staartveren links iets korter dan rechts.

Kort daarna zag ik de Sperwer terug, op een hek wat verderop. Vanaf dit tweede hek

leek de Sperwer op waterwild te jagen. Zeer geconcentreerd, want toen een fietser pas-

seerdebleef de Sperwer gewoon zitten. Twee keer maakte de Sperwer een jachtvlucht

laag over de grond. Beide keren zag ik water hoog opspatten. Een bad van de Sperwer
zelf is het niet geweest, want ik zag op meerdere punten langs een lijn water opspatten.

Door de halfhoge begroeiing met vooral pitrus kon ik jammer genoeg niet zien welke

vogels onder water doken om aan de Sperwer te ontsnappen. Op een nabij stukje open

water waren flink wat Smienten, Wintertalingen en Meerkoeten aanwezig, plus enke-

le Krakeenden en een Dodaars. Mogelijk had de Sperwer het op Watersnippen voor-

zien. In de Benschopper Boezem schuilen die vaak in de vegetatie. Van tijd tot tijd zag

ik ook wat Watersnippen wegvliegen. Ook de Smienten en de Wintertalingen namen

het zekere voor het onzekere en gingen er van door. De pogingen van de Sperwer ble-

ven zonder succes. Na de tweede jachtvlucht streek deze langs de kant van een sloot

neer op een hoop uit de sloot gehaalde waterplanten. Even later was ook de Sperwer
verdwenen. Het geheel duurde ongeveer een half uur.
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On 26 September 2004, a female Eurasian Sparrowhawk was een hunting along the

border zone of open water (with Coot Fulica atra, several duck species and Snipe

Gallinago gallinago), repeatedly splashing into the water. The hunt took about half an

hour, but was not successful.

Adres: Anna van Hensbeeksingel 144, 2803 LK Gouda.

De Benschopper Boezem is een verlande boezem, die lang geleden diende om over-

tollig hemelwater op de Hollandse IJssel te lozen. Inmiddels is het terrein, dat ten

oosten van Haastrecht in de polder Groot Keulevaart ligt, bij Staatsbosbeheer in

beheer.

’s Morgens vroeg op 26 september 2004 trof ik er een sperwervrouw aan op een hek.


