Een fokkoppel waarbij de eend al een legbuik toont en de woerd zijn gefluit laat horen.

De Bronsvleugeleend

(Anas specularis)
De Bronsvleugeleend heeft vele namen en wordt o.a.
ook wel Goudspiegeleend genoemd en in Duitsland
noemt men ze Koperspiegeleend. Hierbij wordt
telkens de naam verbonden aan de vleugelspiegel.
Tekst: Toon Selten
Foto’s: Nico van Wijk

De vleugelspiegel is prachtig glanzend en
afhankelijk hoe het zonlicht er op valt kan die aan
de hierboven genoemde kleuren recht doen.
Ook de tweede naam specularis is afgeleid van het woord
speculum wat spiegel betekent. In Amerika worden ze ook
wel Brileend genoemd, dit heeft betrekking op de witte
vlekken aan weerszijden van de kop tussen snavel en
oog, zoals we dit ook kennen bij onze Brilduikers. Bij de
inlandse bevolking noemen ze hem ‘Pato perro’ wat hondeend betekent, naar aanleiding van het blaffende geluid
dat het eendje maakt. Het woerdje maakt een fluitend
geluid.

Hoe zien ze er verder uit?
Het zijn vrij forse eenden, het eendje is kleiner dan de
woerd, de grootte is ongeveer vergelijkbaar is met de wilde
eend en ze staan wat hoger op de poten. Behalve de witte
brilvormige vlekken is de hele kop en hals donkerbruin
met een fijne zwarte tekening. De kopkleur is scherp
begrensd door een witte driehoekige keelvlek, die vanonder de snavel, naar de zijkanten een halve cirkel vormt en
met de punt naar de borst wijst. De borst is bruingrijs met
lichte zoompjes. De flanken zijn eveneens bruingrijs en
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r een bruin gekleurde kop.

t mee
Kopstudie van het eendje, deze heef

hebben een zwarte onregelmatige vlektekening. De rug is
tot ongeveer het midden glanzend donkerbruin met lichtbruine eindzomen. De schouder- en vleugeldekveren zijn
glanzend zwart. De kleine slagpennen vormen de spiegel.
De grote slagpennen zijn zwart, stuit en staart zijn donkerbruin. De poten zijn oranjegeel met donker bewaasde
zwemvliezen. De snavel is donkerblauw. Eend en woerd
zijn hetzelfde gekleurd en getekend, alleen is het eendje
vaak minder glanzend.

Het natuurlijk leefgebied
Bronsvleugeleenden komen van oorsprong voor in
Zuid-Amerika, voornamelijk in zuid Chili en van west centraal Argentinië tot Vuurland. Dwaalgasten komen soms
voor op de Falkland eilanden. Ze leven hoofdzakelijk aan
de voet en de lagere hellingen van het Andesgebergte. De
voorkeur geven ze aan beboste gebieden met snel stromende rivieren. Ze komen echter ook voor langs langzaam
stromende rivieren en bergmeertjes tot op 1500 meter
boven zeeniveau en in moerassige gebieden. Als het daar
winter is vindt er op bescheiden schaal wat trek naar het
noorden plaats tot Buenos Aires en Mendoza in
Argentinië en Santiago in Chili.
De totale populatie wordt op minder dan
10.000 exemplaren geschat. Ze leven
veelal in goed beschermde nationale
parken, zowel in Chili als Argentinië. Ze voeden zich hoofdzakelijk
met plantaardig materiaal dat
bestaat uit zaden, wortels,
stengels en bladeren van
waterplanten. Ook wordt
er buiten het water
gegraasd. Bovendien worden er
ook wel

Prachtige glanzende vleugelspiegelkleur waarnaar ze vernoemd zijn.

waterinsecten en slakjes gegeten. Ze verblijven meestal in
paren of in kleine familiegroepen tot maximaal 18 vogels.
Ze worden pas op tweejarige leeftijd geslachtsrijp, maar ze
leggen normaal pas op driejarige leeftijd. De paarvorming
is langdurig. Het baltsseizoen begint daar in september/
oktober. Nesten worden dikwijls gemaakt op kleine eilandjes in lang gras. Daar zijn ze het best beschermd tegen
roofdieren. De eieren worden gelegd in oktober/november. De broedduur is 30 tot 31 dagen zodat de kuikens in
meestal december of januari geboren worden. De 4 tot 6
eieren zijn crèmekleurig tot lichtbruin. Ze worden alleen
door het eendje bebroed maar het woerdje helpt wel bij
het grootbrengen van de kuikens. Ze zijn meestal met een
leeftijd van ca. 10 weken vliegvlug.

Bronsvleugeleenden in onze liefhebberij
Het zijn prachtige vogels om in een collectie op te nemen.
Ze kennen geen eclipsrui en zijn daarom het hele jaar
prachtig op kleur. Er is echter een nadeel, ze kunnen
nogal agressief zijn ten opzichte van andere eenden,
vooral in de tijd dat het broedseizoen aanbreekt. Dit is
ook enigszins afhankelijk van de ruimte waar ze over
kunnen beschikken. Zeker als ze in gezelschap komen
met kleinere eenden is het verstandig om ze in een apart
perk te huisvesten. Met grotere eenden of ganzen lukt
het soms wel, maar tegen de tijd dat het broedseizoen
aanbreekt is het dikwijls toch noodzakelijk om ze apart
te zetten.
Ze zijn goed winterhard maar moeten ‘s winters wel over
open water kunnen beschikken. Bronsvleugeleenden
beginnen hier eind februari begin maart met baltsen,
waarna ze nestgelegenheid beginnen te zoeken. Vanaf
half maart wordt er meestal gelegd. Van nature zijn het
grondbroeders. Het liefst broeden ze in hoog gras tussen
zeggen of andere ruigte. Ook wordt wel gebruik gemaakt
van nestkastjes op de grond maar dan zonder bodem.
Natuurbroed lukt over het algemeen goed, evenals met
een pleegmoeder of kunstmatige opfok. Als de eieren
worden weggenomen volgt meestal nog een nalegsel.
De voeding van de kuikens hoeft geen probleem
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Kuikens van enkele weken oud, de kopvlek is al goed zichtbaar.

te vormen. Evenals voor de ouderdieren voldoen de
huidige voeders uitstekend. Omdat er van nature ook
veel plantaardig materiaal wordt gegeten moeten ze
voldoende groenvoer hebben, zeker in de opfokperiode.
De kuikens groeien meestal voorspoedig op en zitten na
ongeveer zeven weken volledig in de veren. Ze komen
het eerste jaar al op kleur maar de kleur is dan wel doffer
dan van de ouderdieren. Door het blaffende geluid kan
men na drie maanden de eendjes onderscheiden van de
woerdjes. De jonge kuikens moeten omstreeks drie weken
geringd worden met een 12 mm ring.

Mooi overjarig koppel, waarbij de vleugelspiegel nog net zichtbaar is.

Hoewel ze al in 1881 beschreven zijn, kwamen er pas in de
jaren 50 via de Wildfow trust, exemplaren in de dierentuin
van Keulen en werden er pas in 1964 de eerste kuikens in
gevangenschap geboren. Daarna hebben ze zich verspreid
over vogelparken en andere dierentuinen en vonden ze ook
de weg naar particulieren collecties. Toch komen ze bij particulieren nog niet massaal voor. Waarschijnlijk heeft dit te
maken met het agressieve karakter ten opzichte van andere
eenden. Niet iedereen heeft de ruimte om ze apart te huisvesten. Is men hiertoe wel in de gelegenheid dan is een paartje
van deze eenden zeker een verrijking van de collectie.

•

Niet alle kopvlekken zijn mooi van vorm.
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