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Een bijzondere Havik

Guus Proost

De Havik maakte niet veel hoogte, maar draaide een korte halve cirkel en

vloog terug naar de plek waar zij zojuist in het water had gegrepen. Zij bleef

daar enige seconden, ongeveer A meter boven het water, stil staan "bidden"

(klapwieken). Plotseling dook zij naar beneden en sloeg weer toe. Deze keer

kwam ze in het water terecht. Zy probeerde van het water op te vliegen,
tenminste daar leek het op. Zij lag daar gedurende een aantal minuten hevig
met haar vleugels op het water te slaan. Tevergeefs, ze kwam niet los van het

wateroppervlak.
Na deze vergeefse inspanning bleef ze stil op het water drijven. Na enige
minuten begon ze weer met haar vleugels te slaan. Deze keer niet om van het

wateroppervlak op te stijgen, maar om doelgericht met een soort fraaie

vlinderslag naar een op ongeveer 100 meter ver weg gelegen eilandje te

zwemmen!

Maar toen kwam de verrassing pas! Terwyl ze aan land waadde zagen wij dat

ze een eend in haar poot geklemd hield, die ze mee aan land sleurde! Ze

sleurde de eend een aantal meters van de waterlijn en ging met,twee poten

op de eend zitten uithijgen.

Wij waren met een groep van een man of zeven in de "Lepelaar" en er ontspon
zich een discussie of dit wel of niet een Havik was. Er werden allerlei

handboeken geraadpleegd en door de telescoop naar de roofvogel plus prooi

getuurd. De uitkomst van de discussie: het is een vrouwtje Havik, maar wel

een vreemde!

Na ongeveer een kwartier uitpuffen en zorgen voor de veren begon de Havik

de Kuifeend (een vrouwtje) te plukken en op te eten.

Ik vond dit zo'n ongewone waarneming, dat ik jullie hier deelgenoot van

wilde maken.

Tijdens een bezoek aan de observatiehut "De Lepelaar" op 16 oktober van het

vorig jaar waren wij. Johan van Galen Last en ondergetekende, getuigen van

een voor ons zeer opmerkelijke manier van jagen van een Havik (Accipiter

gentilis). Voorzover wij konden vaststellen betrof het hier een volwassen

wijfje.
De Havik kwam laag over het water aanvliegen en veroorzaakte grote paniek
onder de op de Lepelaarsplassen aanwezige eenden. Een aantal Kuifeenden

dook onder. De Havik dook naar de plek waar zojuist de Kuifeenden gelegen
hadden, greep met haar poten in het water en vloog op. "Mis poes", dacht ik.


