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BEWAKING ZEEARENDEN IN OOST-HOLSTEIN 

Voor Zeearenden geldt ook, wat voor de meeste andere stootvoge1s geldt, dat 
ze in aantal steeds meer afnemen, vaak tot totale uitroeiing aan toe."De Mens" 
is hier meestal de schuldige door ze dood te schieten, klemmen te zetten, 
uithorsten (het uithalen van horsten door valkeniers), door de eieren te roven, 
ze direct of indirect te vergiftigen, zodat de roofvogels niet voldoende 
voedingsstoffen op kan brengen om een stevige schaal te produceren, waardoor 
het ei vroegtijdig breekt. 
Ook het overvliegen van sportvliegtuigen en nieuwsgierige fotografen die te 
dicht bij het nest komen, kunnen een broedsel verstoren. 

Vandaar dat enkele vogelbeschermers in Noord-Duitsland samen met het 
World Wildlife Fund een beschermingsactie op touw hebben gezet om de laatste 
5 Zeearendenhorsten van West-Duitsland de optimale bescherming te geven. 

Als de Zeearenden eind december-januari hun horst beginnen te repareren, 
die ze vaak tientallen jaren gebruiken, wordt er op ± 200 meter afstand een 
caravan geplaatst die weer goed gecamoufleerd moet zijn. In deze caravan verblij-  
ven gedurende de broedtijd 2 bewakers, waarvan er één de horst constant in het 
oog houdt. De andere bewaker patrouilleert in de omgeving. De bewakingsperiode 
is van begin maart tot begin juni. 

De Zeearenden leggen gewoonlijk half maart de eieren en dan duurt het ± 40 
dagen voordat het ei of eieren (zelden meer dan 2) uitgebroed zijn. Daarna 
duurt het ongeveer 70 dagen voordat de jonge arend kan vliegen. 

Het Zeearenden-paar waar ik bij waakte, begon pas op 23 maart met broeden 
en vóór die tijd werd er nog wat aan het nest gebouwd. Er werden nog wat takken 
in de horst verwerkt en er werden ook pollen gras aan toegevoegd. Deze horst 
was ongeveer 15 jaar oud en 1½  meter in doorsnede en gebouwd in een beuk op 
30 meter hoogte. De stam van de beuk was tot 5 meter hoogte omwikkeld met 
prikkeldraad en er was ook nog een elektrische beveiliging rond de boom aange-  
bracht die jammer genoeg niet werkte, omdat de Arenden tijdens de bouw een 
paar takken op de beveiliging hadden laten vallen. 

In de eerste week dat ik er was copuleerden de Zeearenden iedere ochtend 
een paar keer, wat gepaard ging met hun machtig stemgeluid. Het mannetje dat 
duidelijk kleiner is dan het wijfje, legt zijn kop tijdens het roepen op zijn 
rug en het wijfje begint dan een octaaf lager mee te roepen. Soms reageerde er 
zelfs een Zwarte specht op die een zelfde soort roep produceert, alleen veel 
hoger. Het mannetje Zeearend roept ook veel meer dan het wijfje vooral bij het 
aankomen op de horst. Als een van de Arenden op jacht is geweest en ze lossen 
elkaar met broeden af, dan gaat dat ook met veel beleid gepaard. Er wordt eerst 
een tak plechtig aan de broedende Arend gegeven, die hem dan aanneemt en de tak 
verwerkt in de horst, terwij1 de andere dan op de eieren gaat zitten. Het wijfje 
broedde meestal 's nachts terwijl het mannetje op de nestrand bleef zitten. 
Een enkele keer heb ik gezien, dat de Zeearenden een prooi meenamen naar de 
horst. Hun prooi bestaat vaak uit vogels waar onder veel watervogels zoals 
Meerkoeten, Eenden en Futen. Vorig jaar is zelfs gezien dat de Arenden, 
Ganzen, Reigers en zelfs een Zwaan naar de 30 meter hoge horst droegen en 
daarmee hun jongen voerden. 
Als ze een watervogel als prooi hebben uitgekozen, laten ze de prooi net zo 
lang onderduiken tot de vogel zo vermoeid is, dat de Arend hem grijpen kan. 
Ook vissen worden buitgemaakt en als er dode dieren worden gevonden, worden 
ook die aangevreten. De prooi die ze mee kunnen nemen moet niet zwaarder zijn 
dan hun eigen gewicht. 

De Arenden hebben vaak een radius van zo'n 15 km. Soms vliegen ze zelfs 30 
km. om in een goed jachtgebied te komen. Behalve bij meertjes en vennen jagen 
ze ook graag op zee en aan strand. Het zijn werkelijk machtige stootvogels 
met een spanwijdte van zo'n 2 meter tot 2.60 meter. 
De Arenden zijn dan ook heer en meester in hun jachtgebied. 

Ik heb een keer gezien dat een Havik overvloog, die gelijk met een ontzettend 
snelle vlucht weer weggejaagd werd. Op Buizerd en Rode wouw reageert de Arend 
nauwelijks; die zijn dan ook geen partij voor de Zeearend. 

Raven vlogen ook regelmatig over en er waren er die hun nest in hetzelfde 
bos hadden. Ze waren vaak erg brutaal door vlak boven de horst in de boom te 
gaan zitten schreeuwen. Ze werden snel verjaagd door het vleugelgeklapper van 
de broedende Arend. 
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's Nachts riepen de Arenden ook wel eens, maar daar zal dan wel een over- 
vliegende Bosuil de schuldige aan zijn geweest door laag over de horst te  
Vliegen. 
's Nachts waren de Bosuilen veel aan het baltsen vooral bij heldere nachten. 

Een van ons moest 's nachts wakker blijven om de eventuele eierdief te  
kunnen horen die misschien met stijgijzers de horstboom wilde beklimmen. Vaak 
hoorden we de wilde zwijnen rondscharrelen die misschien de prooiresten en 
braakballen opvraten. 

Het is een fantastisch mooi bos waar we waren. Vooral 's ochtends zongen er 
tientallen vogels, zoals de Grote lijster met hun luide zang. Ook Zanglijsters  
en Merels waren te horen. En constant klonk de roep van de Boomklever door het 
150-jarige beukenbos. Deze was wel het talrijkst. Ook waren er veel Grote  
bonte spechten en Kleine bonte spechten en ook het Boomkruipertje liet steeds  
maar zijn "tiet tiet tieteroitiet" horen, net zoals de Geelgors zijn zelfde 
deuntje laat horen van de vroege ochtend tot de late avond. Het fijnste voor-
jaarsteken was voor mij de Tjiftjaf die op 28 maart zijn stem weer onverwachts 
liet horen. Op één dag vier tegelijk. 

Behalve aan vogels was het bos ook erg interessant op botanisch gebied. De 
slanke sleutelbloem met zijn mooie gele trosjes stond er volop in bloei langs  
de moerassen en kleine watertjes. Zelfs de schubwortel kwam daar voor, parasi-
terend op hazelaar en haagbeuk. Deze plant is in Nederland al verdwenen.  
Ook bloeide hier bosgeelster, speenkruid, klein hoefblad, groot hoefblad, 
longkruid, holwortel, vroegeling, akkerereprijs, bosanemoontjes en nog vele 
andere. De bomen, vooral de al uitlopende meidoorn, werden door de Goudvinken van 
hun knoppen beroofd. Ook vlogen er nog grote groepen Vinken en Kepen rond,  
die gezamenlijk de pas geëgde akkers afzochten. Het gebeurde vaak dat de  
Sperwer er tussen dook en achter de Vinken aanjoeg. 
Ook baltsten er Roodhalsfuten in een nabij gelegen vennetje, gelukkig zo dicht  
bij de zeearendenhorst, dat ze daarom als prooi niet in aanmerking kwamen. 

Op een nacht trokken er Wilde zwanen over, hoog boven het bos in grote  
V-formaties, duidelijk zichtbaar tegen de heldere sterrenhemel. Het is 
fantastisch deze vogels met hun luid geroep naar het noorden te horen trekken. Op 
zulke momenten besef je dat de natuur iets ontzettend waardevols is, dat nooit 
mag verdwijnen. 

Willem van Duijn 
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ORCHIDEEEN LANGS DE DUINWEG 
 
Bij controle van de berm aan de Duinweg zijn half  

juni door Dick v.d. Oever 8 (acht!:) orchideeën  

geteld. 

In 1973 werden langs de berm 2 exemplaren van 

de gewone rietorchis (Orchis praetermissa) gevonden.  

Dit aantal is in 1974 verdubbeld. 

Nu komt niet alleen de gewone rietorchis voor  

maar ook de gevlekte rietorchis (Orchis praeter- 

missa var.junialis) 

Met recht een berm die alle bescherming nodig  

heeft. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




