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Rode Wouwen Milvus Milvus in Zweden, zomer 2005

Harold van der Meer

Gedurende de daarop volgende dagen was het een komen en gaan van Rode Wouwen.

Zowel boven het meer als boven de vele weilandenkonden we de vogels goed bekij-

ken. Op een weilandwaarhet gras machinaal werd gekeerd, zagenwe vijfexemplaren

tegelijk. Twee vogels storten zich op muizen die nu duidelijk zichtbaar waren. Na het

vangen van een prooi vlogen de vogels naar de bosrand om daar de vangst op te eten.

Uiteraard werd daarbij de vogel met prooi lastig gevallen door de andere vogels, die

op die maniereenvoudig aan een maaltje dachten te komen. Een prachtig gezicht en de

scherpe geluiden die de vogels daarbij maakten waren tot ver in de omtrek te horen.

De waarnemer waargenomen door adulte Rode Wouw in rui, Zuid-Zweden, zomer 2005 (Harold

van der Meer). Adult Red Kile moulting, southern Sweden, summer 2005.

Na enig beraadslagen besloten we deze zomer eens door te brengen in Zuid-Zweden.

Eigenlijk ben ik een echte Noorwegen-freak die het liefst in de bergen op zoek is naar

Zee- en Steenarenden. Met een dochter van 7 is het echter een beetje aanpassen. Na

een rit van zo’n 900 km belanden we op een camping aan Ringsjö, een meer gelegen
iets ten zuiden van Höör.

Tijdens het inrichten van onze heerlijke plek direct aan het meer, werden we al begroet
door een enthousiast “hiah-hi-hi-hiii”van een Rode Wouw. De vogel vloog laag over

onze camper en kon eenvoudig met een 200 mm lens op foto worden vastgelegd.
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Zeer opwindend was het toen bleek dat de Rode Wouw ook een goede visser is.

Zwemmend in het meer werd door mij waargenomen dat een Rode Wouw over het

water scheerde en met zijn poten een relatief grote vis uit het water haalde. “Als ik

zoiets toch eens op foto kon vastleggen” dacht ik toen. Wel, diewens ging devolgende

dag in vervulling. Terwijl we bij de camper zaten te lunchen, vloog er weer een Rode

Wouw boven het meer. Het brood vergetende en de camera in aanslag zag ik tot mijn

verbazing dat de vogel steeds dichter naar ons toe kwam. Op circa 50 meter van de

camper ging de vogel in scheervlucht over het water en pats... mis! Geenvis. De Rode

Wouw gaf het echter niet op en ondernam een tweede poging, nu met succes. Een

mooie foto was het resultaat.

Naast de Rode Wouw werden ook Buizerd en Sperwer waargenomen. De Sperwer

vloog op een ochtend jagend achter een kwikstaartje aan voor de camper langs. De

jacht mislukte trouwens.

Boven het meer werden verder herhaaldelijk Visarenden waargenomen. Gezien de

vaste routes na het vangen van een vis was er waarschijnlijk sprake van drie paar met

nesten. Het mooie om te zien was het verschil in vangstmethoden tussen de Visarend

en de Rode Wouw. Terwijl de Rode Wouw sierlijk en beheerst over het water scheert

en met de poten de vis vangt, stort de Visarend zich volledig in het water, de poten

naar voren gericht. Na enkele slagen van de vleugels komt de Visarend weer boven,

blijft met de prooi laag boven hetwater vliegen en schudt vervolgens zijn veren droog.

Eerst daarna gaat de Visarend hevig slaand met de vleugels onder het gewicht van de

zware prooi, de lucht in om vervolgens af te glijden richting nest (?). Dat een Visarend

Vissende Rode Wouw, Zuid-Zweden, zomer 2005 (Harold van der Meer). Red Kite fishing, sou-

thern Sweden, summer 2005.
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niet altijd geluk heeft, bleek toen een exemplaar na zes pogingen nog steeds geen vis

had. Helaas was het niet mogelijk om de nesten te lokaliseren. Mijn dochter vindt

vogels leuk, maar uren zoeken naar een nest gaat haar te ver.

Zo zie je maar dat tijdens een vakantie waarbij je niet verwacht roofvogels te kunnen

observeren er toch iets moois kan ontstaan.

Adres: Roggeveld 51, 3902 ED Veenendaal.

Visarend na succesvolle vangst, Zuid-Zweden, zomer 2005 (Harold van der Meer). Osprey car-

rying fishjust captured in a lake in southern Sweden, summer 2005.


