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VAN NATURE

Jacques van der Neut schrijft in Van Nature over opvallende
waarnemingen in de natuur. Hij werkt als boswachter in De
Biesbosch. Daarnaast is hij een verwoed natuurfotograaf.

De witte kwikstaart is een van de meest algemene broedvogels van Nederland.
Op erven lopen zij tussen de poten van koeien, paarden en schapen in de hoop dat die
insecten of larven omhoog duwen.
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Met een propvolle snavel wacht de witte kwikstaart op gezinshereniging. FOTO’S JACQUES VAN DER NEUT
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De jonge, uit het nest gegleden witte kwikstaart.

De ‘kwikken’ zijn terug!
oor het opvallende
zwart-witte kleurpatroon, zijn typische gedrag en de gewoonte om
in onze directe omgeving
te nestelen, is de witte kwikstaart
voor veel mensen geen onbekende.
Normaal gesproken is hij van maart
tot oktober in ons land te vinden,
maar in zachte winters blijft een
klein aantal hier vooral in de zuidelijke provincies overwinteren. In
strenge winters is de soort vrijwel afwezig.
De eigen broedvogels, die merendeels wegtrekken tot in NoordAfrika, komen vanaf eind februari of
begin maart terug. De broedtijd loopt
van eind april tot in juli, waarbij twee
broedsels kunnen worden grootgebracht.
De witte kwikstaart staat bekend
als een soort die van de vreemdste
holen en spleten gebruikmaakt. Zo
broedt deze soort vaak in schuren, in
kassen, in muurspleten, in hooi-en
stroschelven, onder dakpannen, in
stapels hout, tussen de basaltkeien
van een dijkglooiing of in een oud
zwaluwnest.
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Kano
Ik vond ook een keer zo’n bewoond
nest op een totaal onverwachte plek.
Na een vaartocht over de Nieuwe
Merwede stappen mijn collega Thomas van der Es en ik in de meegebrachte kano, om ondiepe locaties in
de Biesbosch te verkennen. Bij het
omdraaien van de kano glijdt er
inééns een pluizige, jonge vogel omlaag. Het is een jonge witte kwik-

staart. De veren zitten nog verpakt in
de schacht en op de kop prijken een
paar losse donsharen. Het is niet bepaald moeders mooiste.
We inspecteren de zitting van de
kano en zien daar een slordig in elkaar geflanst nestje, met enkele jonge
‘kwikken’. Wat nu te doen? We stoppen het weggegleden jong zo goed en
zo kwaad als het gaat weer terug in
het bouwvallige onderkomen en laten de voorgenomen kanotocht achterwege.
We varen terug naar de Oosthaven
en leggen de kano ondersteboven terug op de drijvende steiger. Een paar

minuten later horen we de karakteristieke, tweelettergrepige roep van
een overvliegende witte kwikstaart,
die snel op de steiger landt. De vogel
heeft een propvolle snavel en klapt
voortdurend met de staart op en
neer. Dan verdwijnt hij onder de
kano. Na een paar uur is het gezin
witte kwikstaarten dus weer herenigd.
Aangezien open terreinen, waar op
insecten kan worden gejaagd, nagenoeg overal voorkomen en de witte
kwikstaart vrijwel overal nestelt, is
het niet vreemd dat zo’n groot deel
van het land wordt bezet. Buiten Ne-

Op de kop
prijken een
paar losse
donsharen.
Het is niet
bepaald
moeders
mooiste.

TWEE GROEPEN

Er zijn kwikstaarten en er zijn piepers
De familie van de
kwikstaarten bestaat
uit twee groepen: de
echte kwikstaarten en
de piepers. De soorten
die tot deze familie behoren, leven vooral op
de grond, vaak dicht bij
het water. De vogels
rennen gewoonlijk over
de grond waarbij de
staart op en neer bewogen wordt. Kwikstaarten zijn vaak opvallend getekend, terwijl piepers een eenvoudiger verenkleed
hebben.
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De
graspieper heeft
een gestreept
verenkleed,
meestal
bruin gestreept
en gevlekt.

derland komt de witte kwikstaart
vrijwel in heel Europa voor, met uitzondering van Groot-Brittannië. Alle
vroegere avifaunistische overzichten
noemen de witte kwikstaart een algemene broedvogel die overal in ons
land te vinden is.

Strohopen
In kleinschalige landbouwgebieden
kan de witte kwikstaart talrijk zijn.
Zij zijn ook heel algemeen in sommige tuinbouwgebieden waar de vele
schuurtjes en strohopen voor veel
nestgelegenheid zorgen.
In grootschalige landbouwgebieden is de witte kwikstaart veel
schaarser. Vooral als de boerderijen
weinig gelegenheid tot nestelen bieden, is de dichtheid gering. Bij toenemende bebouwing is niet het ontbreken van nestgelegenheid de beperkende factor, maar het al of niet aanwezig zijn van voldoende open plekken om te kunnen foerageren. Uit
onderzoekgegevens blijkt dat er ook
wel in het stedelijk gebied wordt gebroed. Zeer waarschijnlijk zijn daar
spoorwegemplacementen, stadsparken met gazons of grinddaken van
flats en winkelcentra aanwezig, waar
deze vogel zijn kostje bij elkaar kan
scharrelen.
Als insecteneter doet de witte
kwikstaart zich vooral te goed aan
vliegen, muggen, kevers, mieren, libellen en vlinders. Gewoonlijk worden volwassen insecten rennend,
fladderend of in de vlucht gepakt,
terwijl modderige plekken en composthopen op larven en poppen worden onderzocht.

