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Uit het notitieboekje gevist: Visarenden Pandion haliaetus

bij het Leekstermeer in 1978

Peter Venema

Bij het Leekslermeer werd in hel voorjaar van 1978 twee pleisterende Visarend

gedurende een uur gevolgd. Twee vangpogingen van één vogel bleven zonder succes.

13.17u: de visarend zit in het topje van een els aan de zuidoosthoek van het meer wat rond te

kijken.
13.23u: vliegt op en zweeft en bidt afwisselend boven het meer.

13,28u: een mislukte duik naar vis, vervolgt vliegen boven ’t meer.

13.32u: wordt achtervolgd door Kok- en Stormmeeuwen.

13,32u: bidt en zweeft verder.

13.33u: wordt achtervolgd door een mannetje Bruine Kiekendief.

13.34u: gaat weer in dezelfde els zitten, kijkt rond en zit zich wat op te schudden en te

poetsen.
13.45u: stopt met poetsen en vliegt weg, opgejaagd door twee zeilkano’s.

13.46u; vliegt, bidt en zweeft boven het meer met twee alarmerende Scholeksters om zich

heen.

13.47u: een mislukte duik naar vis, vervolgt vliegen boven het meer.

13.49u: wordt door twee Zwarte Kraaien aangevallen.

13.53u; vliegt vlak langs een andere Visarend die op een paaltje zat te rusten. Deze laatste

vliegt even op maar gaat snel weer op dezelfde paal zitten.

13.53u; vliegt boven het meer rond met verschillende tierende Scholeksters en Zwarte Kraaien

die hem voortdurend aanvallen.

13.55u: gaat weer in ’zijn’ els zitten, afwisselend rondkijkend enpoetsend.

14.17u: zit nog steeds in de els.

De inspanning van deze vogel lijkt bepaald geen succesverhaal maar een aaneenschakeling van

mislukking en frustraties. Je zult maar als Visarend uit het ei kruipen!
Na afloop van het protocol ging het deze arend beter af en zagen wij om 14.51u een duik met

vis beloond. Op de plukplaats werd later een ±40 cm lange Brasem gevonden waarvan de kop
en een gedeelte van de ingewanden waren opgegeten.

Visarenden broeden niet in Drenthe, maar een oplettend vogelaar kan toch van tijd tot tijd

genieten van een doortrekkend of pleisterend exemplaar. Zo was dat ook het geval in 1978,

toen van 20-29 mei twee Visarenden bij het Leekstermeer pleisterden. Beide vogels gebruikten

een plukje moerasbos aan de zuidoostkant van het meer als roestplaats en sloopten de

gevangen vis op afrasteringspaaltjes aan de oostkant van het meer.

Op 21 mei hebben David van der Spoel en Peter Venema één van de twee arenden een uurtje

gevolgd om aantekeningen van het gedrag te maken. Deze volgen hieronder;
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Taken from the notebook: Ospreys Pandion haliaetus at Leekstermeer in

1978.

Summary:

Two Ospreys stayed at a fresh water lake in northern Drenthe in spring 1978. One of these

birds was observed uninterruptedly for an hour, during which the bird attempted to catch a

fish twice, each time without success. It was harassed by gulls, Carrion Crows and Oystercat-

chers.

Adres: Peter Venema, Poelakkers I, 9321 EW Peize

Foto. Pleisterende Visarend, Taarlo, augustus/september 1993 (Lutie de Jong),


