
14

en weer een ander houdt het op kobalt blauw. En ieder-
-

mentstructuur varieert het wonderschone blauw van de 
ijsvogel met de lichtval. Hoe ’t ook zij, velen voelen zich 
tot deze kleurrijke bewoner van helder en visrijk water 

Anders dan zijn naam doet vermoeden, moet de ijsvo-
gel niets van strenge winters hebben. Bij een langdurige 
ijsbedekking van minimaal 2-3 weken, waarbij er vrijwel 
geen open water meer is, hebben ze het als standvogel 
erg zwaar. Hun belangrijkste voedsel, vis, is dan geduren-

van het aantal ijsvogels na één winter komt soms voor.

de strenge winters van 1995/96, 1996/97, 2008/09 en 
2011/12. De soort kent dan ook van nature grote schom-
melingen. Maar gelukkig kan de broedvogelstand zich 
in 5-7 jaar weer herstellen tot een niveau van vóór een 
strenge winter.

Het is dan ook niet ver-
wonderlijk, dat veel ter-
reinbeheerders de ijsvogel 
hartelijk verwelkomen. 
IJsvogels zijn ook steeds 
meer aan de rand van de 
stad en in de stad te vin-
den. Zelfs voor gemeente-

dat tegenwoordig mooie 

kansen op broedende ijsvogels. Maar de ijsvogel komt 

(kleine) vissen en waterinsecten. Maar óók van geschikte 
broedplaatsen. Dat zijn steile, onbegroeide oevers of ste-
vige wortelkluiten van omgevallen bomen, waarin zij een 
nestgang graven.

In de broedperiode, van maart tot augustus, zien wij de 
volwassen ijsvogels bijna uitsluitend in de omgeving van 
hun nestplaatsen. Vanaf eind mei zwerven de eerste jon-
gen uit. Zij verlaten het broedgebied en zoeken elders 
grote en kleine wateren om er te foerageren. In de herfst 
en winter komen daar ook ijsvogels bij die de koude oos-
telijke en noordelijke streken ontvluchten. Meestal ver-
dwijnen deze vogels weer aan het begin van het volgende 
broedseizoen. De reden hiervoor is o.a. dat de natuurlijke 
nestgelegenheid op veel plaatsen ontbreekt. Kortom, er 

-
eel ijsvogelbiotoop dus, mits kans op broeden wordt ge-

te maken. En dat is wat we met NWG De Kerkuil gaan 
doen. De grote vaarten in de polders zijn een interessant 

gevonden hebben, kunnen we de oever bewerken zodat 
deze door de ijsvogel geschikt kan bevonden worden als 
mogelijke broedplaats. Dit houdt in dat de oever recht 
afgestoken dient te worden en dat eventuele begroeiing 
verwijderd wordt.

-
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Vervolgens dienen er een paar kale dikke takken in de oe-
ver gestoken te worden. IJsvogels maken hier gebruik van 
als rustplek bij het uitgraven van een nestgang, uitkijkpost 
en plaats om gevangen visjes op dood te slaan. Als dat 
laatste het geval is, kunnen sporen van schubben achter-
blijven. In plaats van het aanbrengen van takken kan er 
ook  een paal in het water worden gezet. Het interessante 
van het aanbrengen van zitplaatsen is dat je als waarne-

plaatsen.

Bovenstaande foto’s tonen een ijsvogel die jaagt vanaf zijn 
uitkijkpost. Na zijn vangst keert hij weer naar de uitkijk-
plek om daar het visje dood te slaan.

verbastering van de Germaanse naam Eisenvogel wat ‘ij-

glans van het blauwe verenkleed. Een andere verklaring 
voor de naam is dat de ijsvogel ‘s winters bij het ijs werd 
gezien om uit een wak vissen te vangen. Welke van de 
twee de juiste verklaring biedt is echter onderwerp van 
studie. In bepaalde dialecten wordt hij ook wel eens de 
waterspecht genoemd.

De ijsvogel wordt 17 tot 19,5 cm groot. Zijn vleugels heb-
ben een spanwijdte van 24 tot 26 cm en zijn lichaamsge-

echter een overwegend blauwe kleur, waarbij de veren 
van de kop en vleugels iriserend blauwgroen zijn maar op 

het midden van de rug lichter tot kobaltblauw. De staart-
veren zijn echter weer wat donkerder. De veren aan de 
borst en buikzijde zijn warm oranje gekleurd en steken 
hiermee duidelijk af. Van de snavel tot achter het oog is 
op de wang een oranje oogstreep aanwezig, die abrupt 

ijsvogel is wit. De poten zijn oranje tot rood van kleur. De 
mannetjes zijn enkel van de vrouwtjes te onderscheiden 
aan de kleur van de basis van de ondersnavel, die bij het 
vrouwtje dofrood is en bij het mannetje net zo zwart als 
de bovensnavel. Juvenielen onderscheiden zich van vol-

-
kergrijs gerande borstveren, gevlekte kruin, lichtere sna-
velpunt en donkerbruine poten.

Tijdens zijn vlucht kan de ijsvogel makkelijk 50 km/u 

vergeleken. Bij het jagen achter vis duikt de ijsvogel het 
water in vanaf zijn uitkijkpunt, ofwel kan hij even boven 
het water bidden zoals een torenvalk ook doet. Dan duikt 
de ijsvogel bijna loodrecht op zijn prooi, waardoor hij met 
hoge snelheid het wateroppervlak kan doorbreken. Om 

met zijn vleugels. Bij voldoende snelheid kan hij tot een 
diepte van een meter duiken, maar meestal duikt hij niet 
meer dan enkele decimeters. Om de ogen te beschermen 
tegen het water gebruikt de ijsvogel zijn knipvlies, dit is 
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