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Paartje Zeearenden Haliaeetus albicilla overzomert in de

Oostvaardersplassen

Martijn de Jonge

Volgens Thomas Neumann van het Duitse WWF kan Anna in 2006 tot broeden

komen; er zijn immers meerdere gevallen bekend van 5 de kalenderjaars vogels die

jongen grootbrachten. Behalve Anna en haar man zijn er het afgelopenjaar regelmatig

Zeearenden in hun eerste en tweede kalenderjaar waargenomen in de Oostvaarders-

plassen. Vaak bleven deze een tijdje rondhangen. Mocht het zeearendenpaar besluiten

Het Duitse wijfje “Anna” in de Oostvaardersplassen, 3 November 2004 (Marlijn de Jonge). The

German female White-tailed Eagle "Anna" in the Oostvaardersplassen, 3 November 2004.

Voor het eerst in de recente Nederlandse vogelgeschiedenis verbleefer jaarrond een

paar Zeearenden in Nederland, en wel in 2005 in de Oostvaardersplassen. Het gaat

om het Duitse wijfje ‘Anna’, dat op 12 mei 2002 bij Garbek (rode ring S572) werd

geringd, en om een niet-geringde adulte mannetjesvogel. Beide arenden wordenal een

jaar lang in eikaars nabijheid gezien tijdens het jagen, baden en rusten. Het wijfje is

ook takkenslepend waargenomen,echter zonder dat dit tot nestbouw leidde. Dat laat-

ste zal ook niet eenvoudig worden, doordat er geen geschikte vitalenestbomen in het

gebied voorkomen. De lokale schietwilgen zijn aangevreten door grote grazers en in

sterk verval. De hoge wilgen die nog overeind staan, zijn deels dood en brokkelen af

waar je bij staat. Verjonging van bos treedt niet op vanwege de enorme graasdruk van

paarden, heckrunderen en edelherten.
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White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla pair summering in the

Oostvaardersplassen.

tot broeden over te gaan, dan moet er deze herfst nog wel een geschikte nestboom

in het gebied worden gevonden. Zeearenden starten de nestbouw en balts in oktober

waarna ze vanafhalfjanuari eierenkunnen leggen. Het is voor dearenden tehopen dat

ze een stevige boom uitzoeken en dat het geen schaatswinter wordt waarbij duizenden

mensen de Oostvaardersplassen binnendringen.

Summary

de Jonge M. 2005.

De Takkeling 13: 172-173.

The German female White-tailedEagle “Anna”, that stayed in the Oostvaardersplassen
in winter2004/05, remained in the area during summer 2005. She was accompanied

by an adult male, presumably the same as in winter 2004/05. This is the first record

of summering pair of White-tailed Eagles in The Netherlands. Although the female

was seen collecting sticks, nest building was not recorded yet. As large mature trees

are lacking in the Oostvaardersplassen, and regrowth is prevented by grazing of large
herbivores, nest building may prove impossible to realise in the area.
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