
Amerikaanse nerts Het is zaterdag 10 januari 2009. Het wintert weer eens een keer ouderwets in Nederland.
Stilstaande open wateren zijn dichtgevroren en dieren moeten extra moeite doen om aan voldoende voedsel te
komen. Vogels concentreren zich bij het spaarzame nog open water. Dit is bij ons in de buurt het water van de beek
de Aa tussen Erp en Keldonk. Bij de brug barst het nu van de vogels die hier een visje proberen te verschalken. Een
vijftigtal aalscholvers is prominent aanwezig, verder de nodige blauwe reigers, één grote zilverreiger, diverse een-
densoorten en onder de brug hebben twee ijsvogeltjes een beschutte plek gevonden. Ongeveer twintig meter van de
brug vandaan ligt de ijsbaan van Keldonk. Deze voorziet nu de gemeenschappen van Keldonk en Erp van een prach-
tige schaatsbaan waar volop gebruik van wordt gemaakt. Staande op de oever van de Aa zie ik aan de ene kant veel
vissende vogels in allerlei soorten en aan de andere kant veel mensen in allerlei leeftijden, die plezier hebben op
het ijs. Het is een vreemde gewaarwording zo vlak naast elkaar. En dan opeens komt er onder de brug, uit een gat
in de grond een razendsnel beestje tevoorschijn dat aan het natuurtafereel gaat bijdragen. Het is een Amerikaanse
nerts. Zonder enige aarzeling haalt hij het ene na het ander visje uit het water. Telkens wordt een blankvoorntje half
opgegeten waarna de volgende duik volgt. Een waterhoentje is er blij mee. Soepeltjes zien we de nerts zeker zes
visjes vangen. Wat is dit dier fantastisch aangepast aan zijn omgeving. 
Maar… Hij hoort hier niet thuis. De nerts kan concurreren met de bunzing, en flinke schade toebrengen aan kleine
zoogdieren, vissen, watervogels en grond broedende vogels. Voor mij echter heeft hij gezorgd voor een schitterend na-
tuurmoment.

Het moment van...
In deze rubriek presenteren fotografen hun meest geliefde foto en het bijbehorende verhaal. 
Uw inzending is welkom. Stuur deze naar redactie.zoogdier@zoogdiervereniging.nl of per post naar de
redactie op Oude Kraan 8, 6811 LJ Arnhem

Ton Hermans


