De Afrikaanse vlekkeneend
De Afrikaanse vlekkeneend (Anas sparsa sparsa)
wordt ook wel Afrikaanse zwarte eend genoemd,
maar dikwijls wordt ook de Engelse naam
Afrikaanse Black Duck gebruikt.
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Mooi fokkoppel met een zeer goed

e tekening.

Hiermee wordt de nominaatvorm bedoeld

Het uiterlijk van deze eenden

Deze komt van oorsprong vooral voor in Zuid-Afrika, Zimbabwe, Zambia en Mozambique. We kennen daarnaast nog
twee ondersoorten die echter niet zoveel van de nominaatvorm afwijken; de Abessijnse vlekkeneend, ook wel Ethiopische vlekkeneend (Anas sparsa leucostigma) genoemd. Deze
ziet er vrijwel gelijk uit als de nominaatvorm, alleen heeft
de nominaatvorm een blauwe snavel met een zwarte vlek en
de Abessijnse heeft een geelachtige snavel met een zwarte
vlek. Deze komt voornamelijk voor in Ethiopië, Soedan,
Zimbabwe en Angola. De tweede ondersoort is de Gabon
vlekkeneend (Anas sparsa maclatchyi). Deze is qua uiterlijk
vrijwel hetzelfde als de Abessijnse alleen is ze kleiner en
komt voor in West centraal Afrika zoals Gabon en Kameroen.

Met uitzondering van de hierboven genoemde verschillen van snavel lijken ze wat kleur betreft veel op elkaar.
Qua grootte zijn ze vergelijkbaar met de wilde eend.
Ze zijn over het geheel zwartbruin met witte banden en
vlekken op de vleugeldekveren, in de flanken en op stuit
en staart. De ondervleugeldekveren zijn wit. De kleine
slagpennen vormen een prachtige vleugelspiegel welke
blauwgroen van kleur is. Deze spiegel is afgezet met een
witte en een zwarte band zowel boven als onder. De poten
zijn geeloranje met een bruine waas. Woerden en eenden
verschillen niet veel van kleur, de eendjes zijn soms wat
donkerder, ze zijn wel kleiner. Onvolwassen vogels zijn
bruiner van kleur.

Fraai stel met een prima conditie en tekening.
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Leefgebied en leefwijze
Dit bestaat uit bergachtige gebieden tot op 4.000 meter
hoogte. Het liefst langs riviertjes en beken, al dan niet
snelstromend, maar ook langs poelen en vijvers tussen
rotsen met dichte begroeiing. ‘s Avonds zoeken ze meestal
grotere wateroppervlaktes op, waar het veiliger is om te
overnachten om dan ‘s morgens weer terug te keren naar
hun verblijfplaats.
Ze behoren tot de groep grondel- of zwemeenden, net als
de wilde eend, waar ze nauw verwant aan zijn, dat wil
zeggen dat ze ook veelal grondelend het voedsel zoeken.
Een enkele keer zoeken ze duikend voedsel. Het zijn echte
alleseters die vrijwel alles wat plantaardig is eten maar ook
vruchten als bessen en gevallen eikels. Daarnaast dierlijk
voedsel als waterinsecten en de larven daarvan, kreeftjes,
amfibieën en zelfs kleine visjes. Eten zoeken gebeurt vooral
in de vroege ochtend en in de avonduren. Overdag rusten
ze meestal of verzorgen ze het verenpak, waarbij ze zich
verborgen houden onder overhangende takken, daarbij
geholpen door de schutkleuren van hun verenpak. Als ze
opgeschrikt worden, vliegen ze op, maar doen dat laag
over het water. Daarbij maken de eenden een luid kwakend geluid en de woerden een meer fluitend geluid. Ze
zijn erg plaats gebonden en over het algemeen monogaam.
Ze worden nooit in grote groepen gezien maar meestal
als paartje, soms met volwassen jongen. Ze zijn niet erg
sociaal. Alleen op de grotere wateren waar ze ’s nachts
gaan rusten verblijven ze in grotere groepen. Hoewel de
aantallen afnemen worden ze niet met uitsterven bedreigd.
De grootste bedreigingen bestaan uit het verlies van leefgebied door het plaatsen van dammen voor waterwinning
e.d., door ontbossing en vervuiling.
Het paarseizoen is erg afhankelijk van de droge tijd en
daarom van plaats tot plaats verschillend. Bijvoorbeeld
in Zuid-Afrika van juli tot december, in Zambia van mei
tot augustus en in Ethiopië van januari tot juli. De balts
bestaat uit rondom de eend zwemmen, nekbijten, duiken
enz. Het nest wordt door het eendje gemaakt, meestal
op de grond in hoge vegetatie, liefst een paar meter van
het water. Maar altijd boven het overstromingsniveau.
Holle bomen worden echter ook gebruikt. Nesten worden
rijkelijk met dons bekleed. Elke dag wordt er een ei gelegd
meestal ‘s ochtends. Er worden 4 tot 9 eieren gelegd die
romig wit tot crème van kleur zijn. Het eendje broedt alleen
en de broedduur bedraagt 28 tot 32 dagen.
Als de kuikens opgedroogd zijn gaan ze direct met de moeder naar het water, waar ze zelf voor het voedsel moeten
zorgen. Dit bestaat de eerste dagen vooral uit insecten.
Ook de woerd zorgt voor bescherming van de kuikens. Het
duurt ongeveer twee en een halve maand voordat ze volwassen zijn. Geslachtrijp zijn ze pas op tweejarige leeftijd.

In gevangenschap
Deze eenden worden al vele jaren in gevangenschap
gehouden. Toch treffen we ze niet in zeer veel collecties
aan. Dit heeft zeker te maken met de onverdraagzaamheid.
Men moet over voldoende ruimte beschikken, want men
zal genoodzaakt zijn ze apart te huisvesten. Ze kunnen
namelijk zeer agressief zijn ten opzichte van andere
eenden en zelfs ganzen laten ze niet met rust. Daarbij
komt nog dat ze vorstgevoelig zijn en ze ‘s winters zeker

Een mooie eend, waarbij de tekening regelmatiger kan.

over open water moeten kunnen beschikken. In de vijver
die voor hun bestemd is dient men een ondiep gedeelte te
creëren waar ze in kunnen staan. Op die manier kunnen
ze wel wat kou aan. Ze zijn niet schuw, daarom zien we ze
toch met enige regelmaat op de tentoonstellingen.
Het broedseizoen in ons land loopt van half februari
tot april. Hun nestgelegenheid hebben ze het liefst niet
ver van het water. Ze broeden zowel op de grond als in
nestkasten. De opening van de nestkast moet ca. 12 cm
zijn. Om ze op de grond te laten broeden kan men op niet
te grote afstand van de vijver wat ruigte laten groeien. Er
worden al vele jaren goede broedresultaten verkregen.
Zoals bij de meeste watervogels zijn er meerdere manieren
van broeden en opfokken: natuurbroed, met een pleegmoeder of geheel kunstmatig. Met alle manieren zijn goede
resultaten bereikt. Bij kunstmatige opfok kan men ook nog
nalegsels krijgen. De kuikens zijn niet moeilijk in de opfok.
Ze zijn met normale opfokvoeders goed groot te brengen.
Voor de ouderdieren is voedsel ook geen probleem. Omdat
het alleseters zijn, zijn ze niet kieskeurig en voldoet het
voedsel uit de handel uitstekend. Kuikens moeten met een
11 mm. ring geringd worden.
Deze eenden zijn pas medio vorige eeuw naar Europa
gekomen, hoewel ze al vele jaren met succes gefokt werden
in het Zuid-Afrikaanse fokstation Jonkershoek bij Stellenbosch. Omdat ze van het zuidelijk halfrond komen hebben
ze ook geen eclipsrui en zijn daardoor het hele jaar op
kleur, wat toch een voordeel is in een collectie. Omdat ze ‘s
winters wat extra voorzieningen nodig hebben en vanwege
hun asociale gedrag ten opzichte van andere watervogels
moet men ze apart huisvesten. Dat zal er samen voor
gezorgd hebben dat we ze maar op bescheiden schaal bij
onze hobbyfokkers aantreffen.
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