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De Kwak Nycticorax nycticorax als broedvogel in de uiterwaarden van de IJssel: territoria, nesten, habitat en gedrag
Breeding of Night Heron Nycticorax nycticorax in the forelands of the river IIssel: territories, nests,
habitat and behaviour

PAUL VOSKAMP

& DIRK ZOETEBIER

Broedgevallen van Kwakken in Nederland zijn
een bijzonderheid te noemen. Hoewel in vorige
eeuwen de Kwak waarschijnlijk met minstens enkele duizenden paren een redelijk talrijke broedvogel was (Vera 1988), is het huidige voorkomen
in Nederland beperkt tot hooguit een tiental territoria, waarbij een deel van de paren uit gevangenschap afkomstig is (Erhart & Kurstjens 2000).
Broedende Kwakken werden de laatste twintig
jaar vastgesteld in een aantal verschillende gebieden, waaronder de Brabantse Biesbosch, de
Nieuwkoopse Plassen, het Vechtplassengebied,
het Peelgebied, de Oostvaardersplassen en op verschillende plaatsen in het rivierengebied. In de uiterwaarden van deIIssel tussen Deventer en
Zwolle werden in de jaren zeventig en tachtig vrijweI jaarlijks broedverdachte Kwakken gemeld,
maar werden tot 1985 nooit nesten gevonden (o.a.
van den Bergh et al. 1979). In dit artikel wordt het
voorkomen van Kwakken langs de IIssel in het
broedseizoen besproken aan de hand van gegeyens vanaf 1975. In dat jaar werden voor het eerst
duidelijk aanwijzingen voor broedgevallen in het
IIsseldal verkregen. In dit artikel worden de waarnemingen behandeld die aanleiding geven voor de
vaststelling van territoria. Verder worden gegeyens gepresenteerd over nestvondsten, het door de
Kwakken gebruikte broed- en foerageerhabitat en
het gedrag van de vogels tijdens het foerageren, op
de nestplek en bij verstoring door mensen. Aangezien de Kwak een belangrijke rol is toebedeeld in
de ontwikkeling van rivierecosystemen (Bal et al.
1995) wordt tot slot getracht aan de hand van literatuurgegevens een schatting te geven van de
draagkracht van het hier bestudeerde gebied als
broedgebied voor de Kwak. Tevens wordt bediscussieerd welke potenties natuurontwikkeling
voor de populatie Kwakken in het gebied kan hebben.

Gebied en werkwijze
De voor dit artikel gebruikte waamemingen zijn voor
een belangrijk deel afkomstig uit de waamemingenarchieven van Vogelwerkgroep de IJsselstreek en Staatsbosbeheer (W. G. Gerritse). Verder is gebruik gemaakt
van de door Groenink (1984) beschreven waamemingen
welke deels uit dezelfde archieven komen, en deels uit
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andere bronnen zoals de archieven van het Instituut voor
Bos- en Natuuronderzoek (IBN-DLO, tegenwoordig AIterra) en de KNNV-afdelingen Deventer en Zwolle. Eigen observaties zijn gedaan in 1986, 1987 en in de periode 1996-98. In 1996 is een inventarisatie uitgevoerd
in opdracht van Staatsbosbeheer en in dienst van Bureau
Natuurbalans. Bij de interpretatie van de waamemingen
werd waar mogelijk gebruik gemaakt van de door SOVON
vastgestelde criteria waarbij twee waamemingen binnen
de datumgrenzen (15 mei - 15 juli) vereist zijn voor het
vaststellen van een territorium (SOVON broedcode 4 of
hoger; van Dijk & Hustings 1996). Om meer zekerheid
omtrent de precieze status van de waamemingen te krijgen, werden in 1986, 1987 en in mindere mate in 1996,
informatie verzameld over de broedbiologie, het habitat
en het gedrag van de Kwakken in het IJsseldal. Dit gebeurde door doelgericht naar nesten te zoeken en deze te
controleren, alsmede foeragerende Kwakken op te sporen en de vogels te volgen van en naar de broedplaatsen.
Om het habitatgebruik van voedselzoekende vogels te
beschrijven, werden alleen waamemingen van foeragerende Kwakken gebruikt waarvan de exacte locatie beschreven was. Bovendien werden hierbij alleen de waarnemingen uit het broedseizoen (mei, juni, juli)
geanalyseerd, omdat Kwakken buiten het broedseizoen
op de meest vreemde plaatsen kunnen opduiken (o.a.
meerdere malen bij tuinvijvers in Deventer). Om vliegafstanden te kunnen berekenen, is daamaast geselecteerd
op waamemingen waarbij het aannemelijk was dat het
ging om een broedvogel uit een van beide beschreven
broedgebieden. Dit lijkt ons in ieder geval juist voor de
overdag foeragerende Kwakken aangezien aIleen Kwakken die jongen verzorgen, genoodzaakt zijn overdag
voedsel te zoeken (Cramp & Simmons 1977). Van de
waamemingen van voedselzoekende Kwakken in de
avondschemering werden alleen die gevallen gebruikt
waarbij het vogels betrof die vanaf de broedplek naar de
foerageerplek gevolgd werden, of vogels die na voedsel
te hebben bemachtigd naar een van de beide broedgebieden vlogen (broedcode 6). De in dit artikel gebruikte gegevens over terreineigenschappen zijn deels aangeleverd
door Staatsbosbeheer en deels zelf verzameld. Aan de
hand van de resultaten van nestbezoeken kon het legbegin bij benadering berekend worden. Hiervoor werd een
broedduur van 22 dagen aangehouden (Cramp & Simmons 1977).
Het onderzochte gebied (c. 2200 ha) ligt in de uiterwaarden van de IJssel tussen Deventer en Windesheim
(figuur 1). Deze vorrnen hier een afwisselend geheel van
landbouwgronden, oude rivierlopen, moerasgebieden,
voorrnalige kleiwinningen en zandwinplassen. Het in de
uiterwaarden aanwezige bos bestaat voor het grootste
deel uit wilgenvloedbos. Deze zachthoutooibossen bevinden zich in voor het publiek gesloten natuurreserva-
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Figuur 1. Ligging van de in dit artikel
genoemde gebieden. Gebieden waar
broedende Kwakken werden vastgesteld, zijn weergegeven met een slip.
Location of the study area. Dots indicate sites with confirmed breeding.

ten die worden beheerd door Staatsbosbeheer. Drogere
bostypen zijn te vinden op rivierduinen zoa1s Fortmond.
Van het onderzochte gebied bestaat c. 60 ha uit zachthoutooibos. De be1augrijkste dee1gebieden zijn: de
Duursche waarden (35 ha ooibos), de Hengforderwaarden (14 ha ooibos), Katerstede (6 ha ooibos) en de Buitenwaarden (5 ha ooibos). In het studiegebied bedraagt
de opperv1akte moeras c. 37 ha en er is c. 213 ha open
water. Diepe zandwinp1assen zijn hierbij buiten beschouwing ge1aten.

Resultaten
Territoria, nesten en broedhabitat Vrijwel ieder
broedseizoen werden ergens in het beschreven gebied Kwakken waargenomen. In drie jaren werden
in totaal vier nesten gevonden (1986, 1987 en
1996). In de overige jaren werden in een aantal gevallen voldoende waarnemingen gedaan om een
territorium vast te stellen of waren er nestindicerende waarnemingen. Zo werden in 1975,1976 en
1979 in het broedseizoen uitgevlogen jongen
waargenomen, zonder dat er nesten werden gevonden. Het is aannemelijk dat dit lokaal geboren
jongen betreft. De territoria en broedgevallen zijn
steeds in dezelfde twee gebieden vastgesteld,
waarbij het nooit ging om meer dan twee gevallen
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per jaar. In bijlage 1 zijn de waarnemingen per
jaar opgesomd. In tabel 1 zijn voor de jaren waarin territoria of broedgevallen werden vastgesteld
de waarnemingen samengevat. Ookin 1978, 1981,
1982 en 1994 bestonden er verrnoedens over de
aanwezigheid van territoriumhoudende vogels
(waarnemingen van roepende Kwakken in het
broedseizoen), maar er ontbraken voldoende
waarnemingen om territoria vast te stellen. In
1997 werden in de Duursche Waarden op twee data ten minste twee Kwakken gehoord die tegen elkaar riepen. Mogelijk was er dat jaar meer dan een
paar in dit gebied aanwezig.
In totaal zijn vier nesten van Kwakken gevonden. Deze broedpogingen waren aIle succesvol. In
1986 werd in de Hengforderwaarden op 25 mei
een nest gevonden met een nog incompleet legsel
(twee eieren). Op 11 juni werden in hetzelfde nest
drie eieren geteld. Op 30 juni werden drie ongeveer twee weken oude pulli in het nest aangetroffen. Op 26 juli waren deze drie vogels nog aanwezig in de buurt van het nest. Eenjaar later, in 1987,
werden in de buurt van deze nestplaats twee nauwelijks vliegvlugge jongen aangetroffen. Na enig
zoekwerk werd op 28 juli een nest gevonden met
daarin een niet uitgekomen ei van een Kwak. In de
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De Hengforderwaarden langs de IJssel: optimaal broedhabitat voor de Kwak Night Heron Nycticorax nycticorax.

Juveniele Kwak aan de oever van een kolkje in de IJsseluiterwaarden, Bolwerksweiden Deventer december 1999 (Rob Versteeg) Night
Heron Nycticorax nycticorax.
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Tabel 1. Vastgestelde territoria per gebied, volgend uit verschillende typen waarnemingen, de bijbehorende broedcodes en aantallen
uitgevlogen jongen. Type waarnemingen: A = zichtwaarneming, B = roepende vogel, C = nestindicerende waarneming of nestvondst.
Established territories, according to different types ofobservations, corresponding breeding-codes and number offledglings. Types of
observations: A = sighting, B = calling bird, C = nest-indicating observation or nest found.
Duursche Waarden
Jaar Year

Hengforderwaarden
Jaar Year

Type waarneming
Type of observation

Broedcode
Breeding-code

Uitgevlogen jongen
No. offledglings

C
C
A,B
A,B
C
A
A,B
A,B,C
A,B,C
A,B,C
A,C
A,B
A,B,C

12
12
6
4
12
6
4
16
16
16
16
4
12

1+
2+

1975
1976
1977
1979
1979
1984
1985
1986
1987
1996
1996
1997
1998

Duursche Waarden werd op 18 ju1i 1996 een nest
gevonden nadat op 4 ju1i van dat jaar tijdens een
nachte1ijke inventarisatieronde de ge1uiden van
jonge Kwakken en de oudervoge1s waren gehoord. Op de nestrand zaten op dat moment twee
a1 vrij grote jongen. In hetzelfde jaar werd op 21
juli een nest in de Rengforderwaarden gevonden
met drie jongen, enke1e dagen voordat ze het nest
zouden verlaten. Aan de hand van de resultaten
van de nestcontro1es kon het 1egbegin bij benadering worden berekend. In 1986 werd vrij zeker aan
het begin van de derde decade van mei met de eileg begonnen. In 1987 yond dit plaats aan het begin van de tweede decade van mei. In 1996 werd
waarschijnlijk bij beide broedgevallen in de tweede decade van mei met de eileg gestart. Ret gemiddeld legbegin lag daarmee bij benadering rond
half mei (N=4). Vroegtijdig mislukte nesten hebben een enorm lage trefkans en komen in de hier
getoonde broedresultaten dus niet naar voren.
Daarnaast klimmen jonge Kwakken al voordat ze
een maand oud zijn uit het nest waama ze erg

3+
3
2
2+
3
2+

moeilijk te tellen zijn. Rierdoor is het goed mogelijk dat er jongen over het hoofd gezien zijn.
Desalniettemin kunnen we vaststellen dat de
Kwakken uit het IJsse1dal erin slaagden om per
succesvol verlopen broedgeval ten minste gemiddeld 2.5 uitgevlogenjongen te produceren (N=4).
Nesten van Kwakken werden gevonden in twee
gebieden die gemeen hebben dat het allebei zachthoutooibossen zijn (tabe12). Ret broedhabitat in de
Duursche Waarden bestaat uit wilgenbos met in de
boomlaag dominantie van Schietwilg Salix alba.
Dit bos is ontstaan in een oud tichelgatencomplex
met permanent waterhoudende sloten en daartussenenkele meters brede, beboste wallen. Er is een
rijke struiklaag met Vlier Sambucus nigra, Eenstijlige Meidooms Crataegus monogyna en Sleedooms Prunus spinosa. Doordat de aanwezige bomen aloud zijn en beginnen af te takelen, is er
sprake van een vrij open kroonlaag waardoor veel
licht de bodem kan bereiken. In combinatie met de
rijke bodem zorgt dit voor een wee1derige, manshoge kruidlaag met o.a. Kleefkruid Galium apari-
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Figuur 2. Afstanden
van
waarnemingen van foeragerende Kwakken tot de meest
waarschijnlijke broedplaatsen,
gescheiden naar waarnemingen overdag en's avonds. Distances between observations
offoraging Night Herons and
their most probable breeding
sites, divided in observations
during the day and observations during the evening.
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ne, Grote Brandnetel Urtica dioica en Riet Phragmites australis. Ret enige hier gevonden nest beyond zich in een broedkolonie van Blauwe Reigers
Ardea cinerea aan de rand van een kolonie Aalscholvers Phalacrocorax carbo. In de Rengforderwaarden bevonden de gevonden nesten zich in wilgenvloedbos met in de boomlaag o.a. Katwilg
Salix viminalis, Amandelwilg Salix triandra en
Schietwilg. Dit bos is aanmerkelijk jonger dan het
bos in de Duursche Waarden en bevat naast de wilgensoorten weinig andere boom- of strnikvormende soorten. In de kruidlaag zijn Bitterzoet Solanum
dulcamara, Gele Lis Iris pseudacorus en Moeraskruiskruid Senecio paludosus te vinden. Ret bos
heeft zich ook hier ontwikkeld in een oude kleiwinning, maar bevindt zich op tongvormige schiereilanden en eilandjes. De totale oppervlakte bos in
dit gebied bedraagt 24 ha. Ook hier bevonden de
nesten zich in een kolonie Blauwe Reigers, grenzend aan een aalscholverkolonie.
In tegenstelling tot in grote kolonies broedende
Kwakken in bijvoorbeeld de landen rond de Middellandse zee, bleken de solitair broedende vogels
uit het IJsseldal heel erg stil. AIleen wanneer er
jongen waren, alarmeerden de oudervogels bij het
betreden van het nestbos. Er werd spaarzaam geroepen (de roep waaraan het dier zijn naam dankt)
wanneer de Kwakken in de avond de broedplaats
verlieten om te gaan foerageren en wanneer ze terugkeerden op het nest.
Kwakken die overdag bij het nest of op een dagrustplaats benaderd werden, vertoonden een typische reactie op verstoring. De rustende Kwakken
vertrouwden in de meeste gevallen op hun onzichtbaarheid in het dichte gebladerte. Bij benadering reageerden ze dan ook door bewegingloos te
blijven zitten. Pas wanneer de afstand tussen de
waarnemer en de vogels kleiner dan 20 meter
werd, maakten ze zich -letterlijk- uit de voeten
door stilletjes van tak naar tak klimmend uit het
zicht te verdwijnen. Bij de twee gelegenheden
waarbij een nest met eieren werd gecontroleerd,
vloog de broedende vogel pas van het nest op het
moment dat er met klimmen werd begonnen.
Foeragerende vogels De meeste waarnemingen
die gebruikt werden om het foerageerhabitat te beschrijven (tabel 3) zijn afkomstig uit 1986 en
1987, toen gericht gezocht werd naar foeragerende
Kwakken. Aanvullend werden waarnemingen uit
1977, 1984 en 1996 gebruikt. In totaal werden er
in de beschreven onderzoeksjaren 41 waarnemingen van voedselzoekende adulte of tweedejaars
Kwakken gedaan. Wanneer de in het gebied voorkomende oevers worden opgedeeld naar de mate
van beslotenheid blijkt 32% van de oeverlengte in
de categorie "met dekking" en 68% in de categorie "zonder dekking" te vallen. Onder dekking
wordt verstaan een afscherming door tenminste
1.5m hoge vegetatie. Bij vergelijking van de verLimosa 72 (1999) 4

deling van foeragerende Kwakken over de verschillende habitattypen (zie tabe13, overdag en's
avonds samen) met een evemedige verdeling over
de beschikbare oeverlengtes "met dekking" en
"zonder dekking" blijkt dat de Kwakken een significante voorkeur hadden voor de besloten situaties (X\=24.15, P<O.OI, met continuHeitscorrectie). Deze voorkeur voor situaties met dekking is
minder prominent bij de waamemingen die's
avonds werden gedaan (zie tabe13). Verder bleek
de mediane afstand tussen de foerageerplekken en
de meest waarschijnlijke broedplaats in de schemering 1.7 km en overdag 0.9 km te zijn; een significant verschil (P<O.01, Mann-Whitney V-test,
figuur 2). In de praktijk kwam het er op neer dat
overdag foeragerende Kwakken de natuurgebieden waarin ze broedden niet of nauwelijks verlieten. Ze zochten dan voomamelijk naar voedsel in
de oeverzone van door bos omzoomde wateren. In
de schemering aangetroffen Kwakken waren duidelijk mobieler en zochten ook buiten deze gebieden naar voedsel. Foerageren gebeurde vrijwel
uitsluitend in de buitendijkse gebieden ofweI in
wateren die juist aan de andere kant van de dijk lagen.
Ret vinden van voedselzoekende Kwakken is
niet gemakkelijk. In een verstarde houding op de
onderste takken van een boven het water hangende wilg worden ze gemakkelijk over het hoofd gezien. Daamaast bleek het in de meeste gevallen
niet mogelijk te zijn de Kwakken te benaderen
zonder ze te verstoren. Aan de andere kant verlieten Kwakken in de schemering vaak nogal rumoerig de broedplaats waarbij ze goed te volgen waren
naar de foerageerplek. Dit gedrag kon het gehele
seizoen vanaf eind april worden waargenomen,
terwijl overdag voedselzoekende Kwakken vrijweI aIleen in juni en juli werden aangetroffen (figuur 3).
De meest waargenomen reactie op verstoring
door mensen van voedselzoekende Kwakken was
het stiekem wegsluipen van de Kwak tot hij in de
vegetatie was verdwenen. Dit gebeurde vooral in
het geval wanneer de verstoringsbron door de
Kwak op een afstand groter dan 300 meter kon
worden opgemerkt. In het geval van een meer directe verstoring (bijvoorbeeld wandelaars die
plots vanachter een dijkje opdoken, of een langsrazende motorboot op de rivier) was ook de reactie van de Kwakken heftiger. In dit geval vlogen
ze over het water weg om na enkele tientallen meters in het bos te verdwijnen. Slechts wanneer de
verstoringsbron meer dan 500 meter verwijderd
was werd die getolereerd, zij het dat ze ook dan de
verstoorder nauwlettend in het oog hielden.
Discussie
De Kwak als broedvogel in de Ilsseluiterwaarden
De status van de Kwak ~ls broedvogel in de IJssel-
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Tabel 2. Keuze van de nestplaats en nestboomsoort. Choice of nest-site and nest-tree species.
Jaar
Year

Gebied
Area

Boomsoort
Tree species

Hoogte
Height

Locatie
Site

Opp. nestbos
Woodlot area

1986
1987
1996
1996

Hengforderwaarden
Hengforderwaarden
Duursche Waarden
Hengforderwaarden

Salix viminalis
Salix alba
Salix alba
Salix viminalis

5m
9m
14m
2m

water
land
land
water

6 ha
6ha
28 ha
1 ha

uiterwaarden is niet altijd even duidelijk geweest.
Er is een lange reeks waarnemingen die er voor
pleit dat de Kwak in de periode 1975-87 ten minste een regelmatige, misschien jaarlijkse, broedvogel met een of enkele broedparen is geweest. In
de periode 1988-97 is de situatie moeilijker te interpreteren. In vijf jaren vonden gebiedsdekkende
inventarisaties plaats en alleen in 1996 en 1997,
mogelijk in 1994, werd de Kwak als broedvogel
vastgesteld. Het materiaal is echter waarschijnlijk
onvolledig. Hoewel inventarisaties hebben plaatsgevonden, zijn vooral de favoriete broedplaatsen
dusdanig ontoegankelijk dat broedgevallen gemakkelijk gemist kunnen worden. Kwakken leiden in de broedtijd een heimelijk bestaan en bouwen nesten op haast onvindbare plaatsen in
moeilijk toegankelijke moerasbossen. De inventarisatieproblemen worden nog versterkt doordat
het hier gaat om solitair broedende Kwakken die
weinig vocaal actief zijn door het ontbreken van
directe concurrentie door soortgenoten op de nestplaatsen (Leibl & Vidal 1991). Het lijkt dan ook
niet onmogelijk dat er weI degelijk Kwakken hebben gebroed in de tussenliggende jaren, maar dat
deze tijdens de inventarisaties niet zijn opgemerkt.
Illustratief in dit verband is het feit dat in 1996 na
vijf inventarisatierondes zonder waarnemingen
van Kwakken in de Hengforderwaarden, hier uiteindelijk tijdens de zesde ronde een nest met jongen werd gevonden. Een ander opmerkelijk feit is
dat nesten van Kwakken alleen werden gevonden
in jaren waarin de populatie Blauwe Reigers was
gedecimeerd als gevolg van een voorafgaande
strenge winter. Mogelijk is het zo dat in de tussenliggende goede jaren voor Blauwe Reigers de
Kwakken onvindbaar tussen de vele tientallen reigemesten broedden. Het feit dat Kwakken alleen

overdag foerageerden wanneer ze jongen te voeden hadden, doet vermoeden dat waarnemingen
van overdag foeragerende Kwakken een sterke indicatie voor een broedgeval vormen. Het lijkt er
sterk op dat solitair broedende Kwakken bij een
conventionele broedvogelinventarisatie gemakkelijk aan de aandacht ontsnappen. Zonder intensief
onderzoek in de schemering is er in feite weinig te
zeggen over de precieze status van deze soort.
In alle vier gevallen waarin een nest werd gevonden werd rond half mei met de eileg begonnen.
Dit is voor Europese Kwakken uitgesproken laat
in het seizoen, maar met vreemd als bedacht wordt
dat de Nederlandse Kwakken samen met de
Kwakken uit Duitsland de noordgrens van het
broedareaal bezetten. Ook in het Duitse Donaudal
beginnen de vogels met name in mei, en zelfs tot
in juni met broeden (Leibl & Vidal 1991). De gevonden legsel- en broedselgroottes zijn, voor zover bekend, normaal voor Europese Kwakken
(Cramp & Simmons 1977).
Habitatgebruik Het vastgestelde broedhabitat
van Kwakken in het Usseldal kan karakteristiek
voor de Kwak in West-Europa worden genoemd
(Voisin 1991). Voorkoming van verstoring lijkt
belangrijk voor de Kwakken. Er wordt graag gebroed in voor mensen (en andere predatoren) moeilijk doordringbare bossen met een dichte struiklaag
of manshoge ruigtekruiden, of in bossen die in het
water staan. Alieri & Fasola (1992) toonden aan
dat solitaire paren zich al kunnen vestigen in bosjes
van 2 ha, mits de voedselsituatie dat toestaat. Ook
is bekend dat kolonies van andere reigers aantrekkelijk zijn voor vestiging van Kwakken (Hafner
1980). In dit verband past ook het broeden tussen
Blauwe Reigers in het Usseldal.

Tabel3. Het aantal waarnemingen van foeragerende Kwakken per type foerageergedrag en type foerageerplek. Numbers of observations offoraging Night Herons according to type offoraging behaviour and type offoraging site.
Type waarneming Type of observation

Aantal Number
Overdag Daytime

Wadend in ondiep water zonder dekking
Wading in shallow water without cover
Wadend in ondiep water met dekking
Wading in shallow water with cover
Bij poel in ooibos
At pond in riverine forest
Vanaf tak zonder dekking
From branch without cover
Vanaf tak met dekking
From branch with cover
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Avond Evening

o

2

4

3

3

o

5

6

14

4
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Kwakken verzamelen het meeste voedsel binnen vijf kilometer van de broedplaats, maar kunnen soms grotere afstanden afteggen (Alieri & Fasola 1992, van den Bergh et al. 1979). De
maximale afstand tussen voedselgebieden en
broedgebieden was in deze studie rninder dan vijf
kilometer, de gevolgde onderzoeksmethode sluit
echter zeker niet uit dat Kwakken ook grotere afstanden aflegden om aan voedsel te komen. De gebleken binding met beschutting door oevervegetatie tijdens het foerageren kan wellicht worden
verklaard door de sterke verstoringsgevoeligheid
van Kwakken (van den Bergh 1983). Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat in de schemering deze binding minder sterk was en Kwakken
dus ook in open, onbeschutte situaties foerageerden. Kwakken foerageren bij voorkeur in water
niet dieper dan 20 centimeter zodat prooidieren
wadend of staand bemachtigd kunnen worden. Bij
afwezigheid van ondiep water foerageren Kwakken ook in dieper water maar doen dit dan vanaf
over het water hangende takken of oevervegetatie
(Duel & Specken 1995). Aangezien er bij normale
waterstand weinig water in de uiterwaarden ondieper is dan 20 centimeter, is het niet verwonderlijk
dat vooral het foerageren vanaf overhangende takken populair is bij de Kwakken langs de IJssel.
Kansen voor Kwakken De Kwakken blijken specifieke eisen aan hun omgeving te stellen. Gezien
het feit dat overdag foeragerende Kwakken de natuurgebieden waarin ze broeden niet verlaten en
de in de schemering foeragerende Kwakken dit
weI blijken te doen, lijkt het aannemelijk dat de
aanwezigheid van menselijke storingbronnen een
groot deel van het landschap rondom de broedplaats ongeschikt maakt om overdag voedsel te
zoeken. In dit verband is de sterke binding met
foerageerplekken met veel dekking eveneens illustratief. Saris & Sierdsema (1987) noemen een
verstoringsafstand van rninimaal 400 meter voor
voedselzoekende Kwakken. Deze komt goed
overeen met onze bevindingen. De verstoringsgevoeligheid beperkt in de huidige situatie de draagkracht van de IJsseluiterwaarden als foerageergebied voor Kwakken. Dit is opmerkelijk daar
Kwakken in Zuid-Europa bijvoorbeeld rninder
verstoringsgevoelig lijken te zijn; zij foerageren
vaak in de nabijheid van menselijke activiteit.
De aanwezigheid van voldoende geschikt foerageerhabitat blijkt in veel gevallen een beperkende
factor voor het voorkomen van Kwakken als
broedvogel (Hafner & Fasola 1992). De aanwezigheid van ondiep water en moerasgebieden zijn
in een riviersysteem direct afhankelijk van het
heersende waterpeil. Bij hoge waterstanden in het
voorjaar (zoals o.a. in 1994) zal het voedselaanbod voor Kwakken aanmerkelijk rninder zijn dan
in de normale situatie. Daarmee zal ook de draagkracht van een uiterwaardengebied jaarlijks varieLimosa 72 (1999) 4

reno Een ander aspect van de draagkracht is de
aanwezigheid van scholen jonge vis. In de Duursche Waarden is bijvoorbeeld gebleken dat na herinrichting in 1989, waarbij de geulen in het gebied
direct op de rivier werden aangesloten, de hoeveelheidjonge vis sterk toenam (B. Crombachs en
G. Hoogerwerf). De toename in aantallen broedparen en broedsucces van de Fuut Podiceps cristatus in dit gebied wordt als hypothetisch gevolg
hiervan aangevoerd (Cals 1994). Natuurontwikkeling in de uiterwaarden, waarbij het weer onder directe invloed van de rivier brengen van geulen als
een van de basisprincipes geldt, is daarmee mogelijk uit het oogpunt van foerageerhabitat en voedsel een positieve ontwikkeling voor de Kwak.
Er zijn in de literatuur twee habitatmodellen beschreven die op grond van biotische en abiotische
kenmerken van een gebied de draagkracht als
broedgebied voor de Kwak kunnen schatten. Normaliter worden deze modellen gebruikt om (natuur)ontwikkelingsscenario's door te rekenen en
te vergelijken. Duel et al. (1996) ontwikkelden
een model dat op grond van abiotische gebiedseigenschappen de draagkracht van de hier onderzochte IJsseluiterwaarden in de huidige situatie op
zes broedparen inschat. Reijnen et al. (1995) ontwikkelden een model met de oppervlaktes broeden foerageerhabitat als variabelen. Dit model berekent een draagkracht van 1-2 paar voor de Hengforderwaarden en 1-3 paar voor de Duursche
Waarden. In dit model is de oppervlakte foerageerhabitat de beperkende factor, nesthabitat lijkt
voldoende voorhanden. De huidige inrichting van
de IJsseluiterwaarden lijkt de Kwakken dus weinig mogelijkheden voor uitbreiding van de kleine
populatie te bieden. Weliswaar schat het eerstgenoemde model de potenties een fractie hoger in,
maar feit is dat in de huidige situatie maar een
klein deel van de rivieruiterwaarden de verstoringsgevoelige Kwakken mogelijkheden biedt. In
het hedendaags natuurbeleid wordt in de uiterwaarden grootschalige natuurontwikkeling voorgestaan, waarbij in combinatie met een grotere rivierinvloed, grote oppervlaktes moeras, ondiep
water en ooibos op het verlanglijstje staan. Als deze ontwikkelingen vaste voet krijgen lijkt de
draagkracht van het rivierengebied voor Kwakken
te kunnen toenemen. Daarmee is overigens nog
niet gezegd dat de populatie ook daadwerkelijk zal
toenemen; in hoeverre bijvoorbeeld waterkwaliteit of het klimaat nog een beperking vormen, is
immers niet bekend. Willen we de Kwak of andere verstoringsgevoelige soorten zoals de Zwarte
Ooievaar Ciconia nigra de ruimte geven in ons rivierengebied, dan geldt bovendien dat de nodige
rust gewaarborgd moet worden.
Dankwoord Dit artikel kon niet worden geschreven
zonder de waarnemingen en de hulp van velen. Zonder
de pretentie volledig te zijn, willen we hier enkele men-
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bably not much higher than the maximum of two pairs
found. It is discussed that modem ecological restoration
in the river area, in which extraction of minerals is combined with the creation of new wetlands, will generate
good quality habitat for Night Herons. This expected
growth in carrying capacity will probably only be beneficial for Night Herons when other preconditions such as
good water quality and minimal human disturbance are
also met.

Summary
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Bijlage 1. Waarnemingen aan de hand waarvan territoria
zijn vastgesteld. Broedcodes naar van Dijk & Hustings
(1996).

1975
Tijdens het zoeken naar botulismeslachtoffers in juli
werd in de Duursche Waarden een pas uitgevlogen jonge Kwak gevonden (broedcode 12).

1976
In ditjaar werd tijdens het zoeken naar botulisme slachtoffers op 30 juli in de Duursche Waarden een dood pas
uitgevlogen jong gevonden (vleugel niet geheel uitgegroeid, 252 mm), en op 3 augustus een tweede (broedcode 12).

1977
Roepende Kwakken op 21 mei, 18 juni en 21 juni en een
waarneming van een adulte Kwak in de Buitenwaard (3
kilometer). Verder een waarneming van een in de Roetwaard foeragerende en vervolgens naar de Duursche
Waarden vliegende Kwak op 18 juli (broedcode 6). Tijdens botulismeonderzoek door het toenmalige RlN werden ook een adulte en een juveniele Kwak waargenomen
in de Hengforderwaarden, maar deze waarneming is onvoldoende om tot een tweede territorium te kunnen besluiten (broedcode 1, geen territorium).

1979
Op 12 juni en op een onbekende datum in juli werd een
roepende Kwak gehoord in de Duursche Waarden. Op 3
juli werd een dagrustende Kwak in een wilg gezien. Dit
jaar hier geen aanwijzingen voor daadwerkelijk broeden
(broedcode 4). De waarneming van drie jonge Kwakken
in de Hengforderwaarden (8 kilometer zuidelijker) op 15
augustus wijst op een tweede territorium (broedcode 12).
Weliswaar is een snelle dispersie na het uitvliegen bekend (Cramp & Simmons 1977), maar "familiedispersie" is nooit beschreven.

1984
Gedurende dit broedseizoen werden diverse zichtwaarnemingen gedaan van foeragerende Kwakken in de
Duursche Waarden en enkele gebiedjes binnen 2 kilometer rondom dit gebied. Op 11 juli werd waargenomen
dat een Kwak prooi bemachtigde aan de Lange Kolk en
vervolgens naar de Duursche Waarden vloog (1 kilometer), op grond waarvan tot een territorium is besloten
(broedcode 6).

1985
In dit jaar werd het gehele gebied gelnventariseerd door
medewerkers van de Provinciale Planologische Dienst
van Overijssel. In de Duursche Waarden werden zicht-
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waarnemingen van adulte Kwakken gedaan en werd tijdens een nachtronde een roepende Kwak gehoord. Al
met al voldoende om een territorium aan te nemen
(broedcode 4). Gerritsen et al. (1987) volstaan met de
aanduiding 0-1 paar.

1986
In ditjaar werden de Hengforderwaarden uitgebreid onderzocht op de aanwezigheid van Kwakken. Dit resulteerde in de vondst van een nest in de eifase op 28 mei.
Het broedgeval was succesvol (broedcode 16). Het bijbehorende broedpaar was adult.

1987
Op 12 juli werd op c. 20 meter van de nestplaats van
1986 een nest gevonden met in de takken rondom het
nest bijna vliegvlugge jonge Kwakken. Een van de oudervogels was een tweede kalenderjaarvogel (broedcode
16). Aan de nestvondst gingen veelvuldige observaties
van de ouderdieren vooraf.

1996
Een uitgebreide zoekactie leverde zowel in de Duursche
Waarden als in de Hengforderwaarden een territorium
op. In de Duursche Waarden werd op 4 juli een voedselvlucht waargenomen waarbij de jongen op afstand op of
bij het nest werden gehoord. Het nest werd gevonden op
18 juli, nadat de jongen het nest hadden verlaten. Deze
bevonden zich nog in de omgeving van het nest maar
waren nog niet vliegvaardig (broedcode 16). In de Hengforderwaarden werden tijdens reguliere inventarisatierondes in april, mei en juni geen Kwakken waargenomen, tot op 21 juli min of meer toevallig een nest met
bijna vliegvlugge jongen werd gevonden (broedcode
16).

1997
In de Duursche Waarden werd een territorium vastgesteld aan de hand van een waarnemingen van een adult
paar op 18 mei, de waarneming van een roepende vogel
in mei enjuni en twee roepende vogels op 19 juli (broedcode 4). Op 22 juli waren er mogelijk zelfs drie roepende vogels, zodat er mogelijk meerdere paren aanwezig
waren. In de Hengforderwaarden werd op 6 mei een opvliegende adulte Kwak waargenomen, daarna werden
echter geen Kwakken meer gehoord of gezien (broedcode 1, geen territorium).

1998
In de Duursche Waarden werden op meerdere data in
april en mei roepende Kwakken gehoord, op 20 juli werden tenminste twee vliegvlugge jongen waargenomen
(broedcode 12). In de Hengforderwaarden werd eind mei
een eenmalige waarneming gedaan van een foeragerende adulte Kwak (broedcode 1, geen territorium).
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