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Adulte man Havik Accipiter gentilis als kortebaan- 
zwemmer
Joop van den Berg & Gerard Ouweneel

Nadat Joop van den Berg op 27 september 2018 in het Oude Land van Strijen met 
leden van de Hoekschewaardse vogelwerkgroep de net gearriveerde Dwergganzen 
op zich had laten inwerken, ging hij tien dagen later, op 8 oktober, weer ter plekke 
poolshoogte nemen. Langs de Waleweg speurend naar de Dwergganzen zag hij vanuit 
de grasoever van een de polder invoerende sloot heel even de vleugel van een flinke 
roofvogel omhoogsteken. Aannemende met een in het Oude Land bepaald gewone 
Buizerd van doen te hebben, nam hij recht vóór de bewuste sloot positie in. Het betrof 
geen Buizerd Buteo buteo maar een adulte man Havik, die tot zijn borst in het water 
troonde en af en toe ‘wiebelde’ als zat hij op een trampoline. Naar later zou blijken 
had de Havik een vrouw Smient te pakken, waarbij Joop veronderstelde dat de Havik 
bezig was zijn prooi te verdrinken. Na enige tijd ondernam de roofvogel, met de steeds 
zwakker protesterende Smient onder zich, zwemmend de overtocht naar de andere 
kant van de sloot, een afstand van tussen de tweeënhalf en drie meter. Hij deed dat met 
een soort vlinderslag, waarbij hij af en toe tot zijn hals in het water verdween en de 
buitgemaakte Smient achter zich aan sleepte. Aan de overkant aangekomen klauterde 
Joops Havik met Smient en al met gemak de wal op, waarna hij zich eerst even droog 
schudde en daarna zijn buit ’mantelde’. Daarna stoven de veerplukken in het rond. Er 
waren al gauw twee Zwarte Kraaien Corvus corone bij die eerbiedig afstand hielden. 
In zijn mail van 2 november 2018 schrijft Joop dat op zeker moment de kop, ogen en 
snavel van de Havik dusdanig onder de eendendons zaten, dat deze deed denken aan 
een kerstman. Tijdens de niet langer dan een kwartier durende schranspartij zag Joop 
de krop van de Havik zienderogen gevuld raken tot een omvang dat deze als een grote 
bult voor zijn borst hing. Na een minuut of twintig vloog de Havik weg, van de Smient 
niet meer achterlatend dan de vleugels, poten, een berg veren en een skeletje. Het 
spektakel speelde zich af op ongeveer 60 meter van Joops standplaats, tussen 11.15 
uur en 11.35 uur van de 8ste oktober.
De veronderstelling is dat de Havik zijn Smient buit maakte op de oever en dat deze, 
met de Havik op zijn rug, zich in paniek richting sloot sleepte, waardoor beide in de 
sloot terechtkwamen. Of de Havik moedwillig zijn prooi via verdrinking om het leven 
probeerde te brengen staat dus niet vast. Een paar jaar geleden zagen Adriaan Dijksen 
en Gerard Ouweneel in het Wagejot op Texel hoe een Havik een Kluut Recurvirostra 
avosetta te grazen namen. Ook daar troonde de Havik in het water nog niet eens zo 
kort een poosje op zijn prooi, die geheel kopje onder was geraakt. Na een poosje vloog 
de Havik weg, waarna de Kluut weer bovenkwam en ook zijns weegs ging.
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Foto 1. Havikman staand op Smient in sloot, Oude Land van Strijen, 8 oktober (Joop van den 
Berg). Adult male Goshawk standing on Widgeon in water-filled ditch, Oude Land van Strijen, 
8 October 2018.

Foto 2. Zelfde havikman ploeterend te water met Smient (Foto: Joop van den Berg). Same 
Goshawk struggling towards shore with Widgeon.
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Foto 3. Zelfde havikman heeft moeite met slepen van ondergedompelde Smient (Foto: Joop van 
den Berg). Same Goshawk having trouble with under-water transport of Widgeon.

Foto 4. Zelfde havikman heeft de Smient aangeland en is bezig met plukken, gadeslagen door 
kapers op de kust (Foto: Joop van den Berg). Same Goshawk having landed prey and plucking, 
closely observed by two Carrion Crows.
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Summary

Berg J. van den & Ouweneel G. 2019. Adult male Goshawk Accipiter gentilis 
drowns Widgeon Mareca penelope. De Takkeling 27: 77-80.
An adult male Goshawk was recorded whilst standing in a water-filled ditch, as it 
later turned out on top of a still moving Widgeon. It swam towards the opposite shore, 
some 2.5-3 m away, using a butterfly swimming mode, where it landed the Widgeon, 
shook itself free of water and immediately mantled its prey. It started plucking with 
two Carrion Crows Corvus corone nearby. After 15 min of plucking and tearing 
its crop was filled to capacity, and the bird flew away, leaving the carcass (wings, 
feet, feathers, skeleton). The entire episode took some 20 min. It remained unknown 
whether the Goshawk had dragged the prey into water with the purpose of drowning 
its prey, or whether predator and prey accidentally ended up in the water-filled ditch.
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