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Dichtheid en nestsllcces van Kleine Karekiet Acrocephalus
scirpaceus en Rietzanger A. schoenobaenus in jong en
overjarig riet

Density and nest success of Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus and Sedge Warbler A. schoeno
baenus in cut and uncut reed

JAAP GRAVELAND

Met het gereedkomen van het Soortbeschermings
plan Moerasvogels (Vogelbescherming Nederland
in prep.) is de discussie tussen beheerders, rietsnij
ders en vogelbeschermers over het belang van
overjarig riet voor rietvogels weer opgelaaid
(Anonymus 1996). Vogelbeschermers en beheer
ders gaan ervan uit dat de aanwezigheid van over
jarig riet voor de meeste moerasvogels essentieel
is (Pravincie Noord-Holland 1990, Andrews &
Ward 1991, Ward 1992, Hawke & Jose 1996). In
grate lijnen klopt dat weI maar er zijn twee be
langrijke kanttekeningen bij te plaatsen. In de eer
ste plaats gaat die sterke binding zeker niet op
voor alle soorten. Voor Grate Karekieten is de
aanwezigheid van in het water staand riet van gra
ter belang, en berust de schijnbare voorkeur voor
overjarig riet in veel gevallen op het feit dat over
jarig riet in het water staat, omdat rietsnijders daar
moeilijk met hun machines kunnen komen (Gra
veland in press). In de tweede plaats kan het niet
maaien van riet weliswaar een positief effect heb
ben op rietvogels op de korte termijn, maar heeft
het een negatief effect op langere termijn. Het
maaien van riet vertraagt immers de successie van
riet naar bos en is in die zin gunstig voor rietvo
gels.

In het licht van de felheid van discussies rand
het belang van overjarig riet voor rietvogels is het
verbazend hoe weinig gegevens er zijn gepubli
ceerd over dichtheden en braedsucces van moe
rasvogels in jong en overjarig riet. De enige Ne
derlandse bran die ik kon vinden was het rapport
van Prap & Veldkamp (1987). Over het braedsuc
ces van rietvogels in jong en overjarig riet is in
Nederland naar mijn weten niets gepubliceerd. In
dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van
een onderzoek naar de dichtheid en het braedsuc
ces van Rietzangers en Kleine Karekieten in jong
en overjarig riet. Het onderzoek werd uitgevoerd
in De Weerribben in de periode 1993-95.

Studiegebied

Ret studiegebied lag in het westelijke deel van De Weer
ribben, tussen de vaarten het Meentegat en de Twaalf
Dagten (figUUf 1). Ret gebied bestaat uit verschillende
typen rietland, wat bosopslag en hooiland, en wordt
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doorsneden door een aantal vaarten. Kleine Karekieten
en Rietzangers zijn voornamelijk te vinden in een 1-3 m
brede zone langs deze vaarten. De vegetatie bestaat daar
uit riet in verschillende stadia van verlanding en verrui
ging. Naast riet dat jaarlijks wordt gemaaid zijn er ook
grote stukken die slechts eens in de twee tot vier jaar
worden gemaaid. Achter deze randzone wordt het land
schap gedomineerd door drie vegetatietypen waar veel
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FigUUf 1. Studiegebied (ouderbrokeu hjn aan weerszijden van
vaarten) in De Weerribben. Study area (broken line on both sides
ofchannels) in De Weerribben.

151



o ,

minder Kleine Karekieten en Rietzangers voorkomen. In
de lagere delen staat voornamelijk hoogproductief riet
dat wordt bevloeid en jaarlijks wordt gemaaid. Daar
naast is er veel veenmosrietland, met een zeer ijle op
gaande vegetatie die niet geschikt is als nestplaats. Het
derde type, hooiland, wordt eveneens jaarlijks gemaaid
en wordt aIleen gebruikt door wat Rietzangers. Het on
derzoek richtte zich op de vogels in de smalle zone langs
de vaarten.

Methoden

Opsporen van nesten Het gebied werd tussen 25 april
en half juli een- tot tweemaal per week bezocht. De
meeste bezoeken vonden plaats tussen 5u30 en lluOO,
en in mindere mate in de avonduren. In de eerste week
werd de verspreiding van het jonge en overjarige riet in
getekend.

Zangposten van mannetjes werden ingetekend op
1:5000 kaarten. Het gedrag van de vogels vormde een
belangrijk hulpmiddel bij het in een vroeg stadium loka
liseren van de nesten. Zodra het mannetje een vrouwtje
heeft, wordt de zang korter en eenvoudiger en vermin
dert de zangfrequentie. Paarvorming is verder te herken
nen doordat beide partners een ondiepe versnelde vleu
gelslag laten zien, met name bij het landen, zelfs als de
partner niet direct in de buurt is.

Zodra werd vastgesteld dat een mannetje was gepaard,
werd getracht uit het gedrag van het vrouwtje af te leiden
of er een nest was en waar dit zich beyond. Rietzanger
nesten bevonden zich dicht bij de grond in dichte vege
tatle en de afstand tot het water varieerde sterk. De nes
ten zaten in uiteenlopende vegetatietypen, met name in
verruigd riet, drijftillen en zeggevegetatie of Gele Lis
Iris pseudacorus vlak langs het water. Nesten van Klei
ne Karekieten daarentegen bevonden zich vrijwel uit
sluitend vlak langs het water en in riel. Nesten van Klei
ne Karekieten waren veel gemakkelijker te vinden dan
nesten van Rietzangers. Daar stond tegenover dat nest
bouwende vrouwtjes van Rietzangers zich beter lieten
volgen dan vrouwtjes van de Kleine Karekiet die zeer
heimelijk te werk gingen en zich weinig buiten de vege
tatie lieten zien. Mogelijk hangt dit verschil samen met
het feit dat Kleine Karekieten weI en Rietzangers niet
door Koekoeken Cuculus canorus werden geparasiteerd
(zie vervolg).

Als de aanwezigheid van een paar aangaf dat een nest
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Figuur 2. Frequentieverdeling van data van eerste ei (l mei = 1)
van Kleine Karekieten en Rietzangers in 1993-95. Frequency
distribution offirst egg dates ofReed Warblers and Sedge War
blers, 1993-95 (l=May 1).
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aanwezig was, maar de plaats van het nest niet uit het
gedrag van de vogels kon worden afgeleid, dan werd
systematisch naar het nest gezocht. Nesten werden pas
geeontroleerd zodra werd vermoed dat er eieren waren,
omdat een nestbezoek tijdens de nestbouwfase vrijwel
altijd tot gevolg heeft dat de nestpoging wordt verstoord
en dat het vrouwtje elders opnieuw begint.

Bepalen van broedsucces Nesten werden eenmaal per
week geeontroleerd om gegevens te verzamelen over
legdatum (datum van eerste ei), legselgrootte, uitkomst
sueees van de eieren, aantal uitgevlogen jongen en het
optreden van predatie. Voor het berekenen van de legda
tum werd uitgegaan van een legfrequentie van een ei per
dag, van een broedduur van 11 dagen voor de Kleine Ka
rekiet en 13 dagen voor de Rietzanger en van het gege
yen dat Kleine Karekieten al met broeden beginnen na
het leggen van het een na laatste ei (Cramp 1992). Als de
nesten pas tijdens de jongenfase werden gevonden werd
de leeftijd van de jongen gesehat aan de hand van de
kleur, de lengte van de veerspoelen en de ontwikkeling
van de veren en werd de legdatum bepaald door terugre
kenen. De jongen verlaten het nest als ze II dagen (Klei
ne Karekiet) of 14 dagen (Rietzanger) oud zijn (Cramp
1992). AIle nesten werden, nadat de jongen moesten zijn
uitgevlogen, nog eenmaal gecontroleerd om vast te stel
len of de jongen inderdaad waren uitgevlogen of dat het
nest was gepredeerd vlak voor de jongen het nest zouden
verlaten. Als bij een bezoek geen jongen meer werden
gevonden, maar er lagen weI veel sehilfers van de veer
spoelen op het nest, werd aangenomen dat het nest sue
cesvol was geweest.

Nagegaan werd in hoeverre een eventuele voorkeur
voor overjarig riet kon worden verklaard uit een hoger
broedsueees van de vogels in overjarig riet. Er werd naar
drie aspeeten van het broedsueces gekeken: de legdatum,
het uitvliegsueces van niet gepredeerde nesten en het
predatierisieo. Ten aanzien van het broedsueees van de
vogels in jong en overjarig riet werden drie hypothesen
geformuleerd. a) Vogels beginnen in overjarig riet vroe
ger met de leg dan in jong riet, met name omdat er snel
ler voldoende dekking is. Het is in het algemeen belang
rijk voor vogels om zo vroeg mogelijk met de eileg te
beginnen, omdat vroeg uitgevlogen jongen veelal een
hogere overlevingskans hebben dan laat geboren jongen
(Daan et al. 1989) en omdat er dan meer tijd is voor ver
volg- en tweede legsels. b) Het aantal uitgevlogen jon
gen bij niet gepredeerde nesten is in overjarig riet hoger
dan in jong riet. Deze hypothese werd gebaseerd op het
feit dat bij veel vogelsoorten de legselgrootte en de over
leving van de jongen in het nest afnemen naar mate de
legdatum later valt (Daan et al. 1989). e) Het predatie
risico is lager in overjarig riet dan in jong riet, omdat
overjarig riet meer dekking biedl.

Predatie PotentieIe predatoren waren Hermelijn Mus
tela erminia, Bunzing M. putorius, Bruine Rat Rattus
norvegicus, Dwergmuis Micromys minutus, Kraai Cor
vus corone, Koekoek, Bruine Kiekendief Circus aerugi
nosus, Roerdomp Botaurus stellaris en Waterral Rallus
aquaticus. Bunzing en Hermelijn worden regelmatig in
het gebied waargenomen (meded. Staatsbosbeheer).
Nesten van Dwergmuizen waren overal in de vegetatie te
vinden. Kraaien en Koekoeken zaten veelvuldig op de
uitkijk op molentjes of in bomen.

Er werden zoveel mogelijk bijzonderheden genoteerd
met betrekking tot predatie. Predatie door vogels was
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Kleine Karekiet Biesboschjuni 1989 (Hans Gebuis) Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus.

niet als zodanig te herkennen maar bij nesten in de on
middellijke nabijheid van bomen en bosjes verdwenen
vaker eieren dan bij nesten in open gebieden. Predatie
door zoogdieren was te herkennen aan kleine paarsge
wijze gaatjes in de eischalen of fijn afgeknaagde randjes
van eischalen die bij het nest waren achtergebleven. Ook
de aanwezigheid van scherp afgebeten vogelpoten, res
ten van ingewanden en vleugels wezen onmiskenbaar in
de richting van zoogdieren. Dwergmuizen lieten regel
matig keutels achter (klein, groen, bestaand uit gras) in
gepredeerde nesten. Ook de aard van eventuele nestbe
schadigingen werd genoteerd. Vaak was duidelijk zicht
baar dat het nest van onder af was gepredeerd omdat het
hele nest, of delen daarvan, naar beneden waren getrok
ken.

Bij de analyse van de predatiegegevens werd gebruik
gemaakt van de Mayfield-methode (Mayfield 1961,
Johnson 1979, Beintema 1992). Daarbij is de dagelijkse
overlevingskans p gelijk aan a/(a+b), met a het totaal
aantal dagen waarover actieve (bezette) nesten werden
gevolgd en b het totaal aantal gepredeerde nesten. Op ba
sis hiervan kan de totale overlevingskans van een nest
worden uitgerekend als H=p" waarbij x het aantal dagen
is tussen het leggen van het eerste ei en het uitvliegen
van de jongen. Voor de Kleine Karekiet is x 24 dagen,
voor de Rietzanger 32 dagen, bij een legselgrootte van 4
respectievelijk 5 eieren (Cramp 1992).

Vergelijking binnen deelgebieden Er waren aanzienlij-
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ke verschillen in de hoeveelheid overjarig riet tussen de
len van het studiegebied. Oorzaken waren verschillen in
bereikbaarheid (sommige gedeelten zijn aileen in stren
ge winters over ijs te maaien) en verschillen tussen pach
ters in wijze van oogsten. Daardoor zou het in principe
mogelijk zijn dat de geconstateerde verschillen in dicht
heid tussenjong en overjarig riet niet zozeer werden ver
oorzaakt door het al of niet maaien van het riet, maar
door andere factoren. Een voorbeeld kan dit illustreren.
Vogels die nestelden in de buurt van bosjes werden va
ker geparasiteerd en gepredeerd dan vogels die elders
nestelden (Graveland, ongepubl. gegevens). Dit zou een
reden kunnen vormen voor de vogels om gedeelten met
veel bomen te mijden, terwijl daar meer overjarig riet
zou kunnen staan dan elders.

Om aan dit bezwaar tegemoet te komen werd ook on
derzoek gedaan naar het effect van maaien binnen een
bepaald oevergedeelte. Daartoe werd een vergelijking
gemaakt in dichtheid van vogels in oevergedeelten tus
sen jaren waarin deze gedeelten weI en jaren waarin ze
niet werden gemaaid. Deze vergelijking beperkte zich
tot dejaren 1994 en 1995.

Resultaten

Algemeen Er werden 215 nesten van Kleine Ka
rekieten en 85 nesten van Rietzangers gevonden
(figUUf 2). Een vergelijking van het aantal aanwe-
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zige paren en het aantal nesten wees uit dat 90
95% van de nesten van Kleine Karekieten en on
geveer 80% van de nesten van Rietzangers werd
gevonden. Bij de Kleine Karekiet werd 86% van
de nesten gevonden (162/188) voor of binnen een
week na de start van de eileg, 3% daarna (maar
nog tijdens de eifase) en 11 % tijdens de jongenfa
se of na het uitvliegen van de jongen. Bij de Riet
zanger waren die percentages 84% (66/79), 5% en
11 %. Bij 27 nesten van de Kleine Karekiet en 6
nesten van de Rietzanger was het stadium niet
goed vast te stellen omdat het nest bij de eerste
controle leeg was en het leeg bleef.

Vervolglegsels en tweede legsels kunnen van
eerste legsels verschillen in aantal eieren, nestsuc
ces en de mate waarin vogels het nest verstoppen.
Om de dataset zo uniform mogelijk te maken wer
den vermoedelijke vervolglegsels en tweede
broedsels niet in de berekeningen betrokken. Het
ging daarbij om twee groepen nesten: legsels die
in juli werden gestart en legsels die werden gestart
vlak bij een nest dat kort tevoren was gepredeerd.
De juli-Iegsels betroffen waarschijnlijk hoofdza
kelijk tweede broedsels. Dat viel af te leiden uit
het feit dat er een lichte toename in het aantal nes
ten optrad in het begin van juli (figuur 2). Verder
stelde Bibby (1978) in Engeland aan de hand van
individueel gemerkte vogels vast dat legsels in ju
li bijna uitsluitend tweede broedsels waren. In to
taal werden 8 (4%) nesten van de Kleine Karekiet
en 12 nesten (14%) van de Rietzanger van de be
rekeningen uitgesloten.

In de eerste twee weken van juli werd even in
tensief naar nesten gezocht als in de periode daar
voor. Toch werden bijna geen nesten meer aange
troffen (figuur 2). Dit suggereert dat de meeste
nesten die in een jaar werden geproduceerd wer
den gevonden. De hier gepresenteerde gegevens
geven dus een goed beeld van hetjaarlijkse broed
succes van Rietzanger en Kleine Karekiet.

Dichtheid in jong en overjarig riet Figuur 3
toont de dichtheden (aantal nesten per 100 m oe
ver) van Kleine Karekiet en van Rietzanger in
jong en overjarig riet in 1993-95. In de deelgebie
den waar zowel jong en oud riet voorkwam was de
dichtheid van Kleine Karekieten in oud riet 1.50
(s.d. 1.16) nesten per 100 m, en in jong riet
0.34±0.34 nesten per 100 m (gemiddelden van 20
deelgebieden in drie jaar, Wilcoxon signed-rank
toets t19=3.83, P<O.OOl).

Bij Rietzangers was het beeld wat gecompli
ceerder omdat niet alle vogels in riet nestelden.
Van de 81 nesten waarbij de aard van de vegetatie
waarin ze zich bevonden goed kon worden vastge
steld, bevonden 47 zich in riet, en 34 in drijftillen,
zeggen en Gele Lis langs het water. De meeste
nesten die niet in het riet zaten, bevonden zich in
smalle randen met Oeverzegge Carex acutiformis
vlak langs het water. Oeverzegge is een van de
vroegst zich ontwikkelende planten in laagveen
moerassen en bloeit bijvoorbeeld tegelijkertijd
met de Dotterbloem Caltha palustris.

De dichtheid van rietzangernesten bedroeg
0.03±0.1O nesten per 100 m voor jong riet en
0.69±0.89 voor overjarig riet (t13=3.20, P= 0.001).
Buiten het riet waren de dichtheden 0.05±0.1O in
gemaaide vegetatie en 0.29±0.46 in ongemaaide
vegetatie (Wilcoxon signed-rank toets t13=2.66,
P<O.01). In niet gemaaide gedeelten was de dicht
heid in riet hoger dan in zeggen etc. (tI6=2.59,
P<O.OI). In gemaaide gedeelten leek de dichtheid
in zeggen hoger dan in riet maar het verschil was
niet significant (ts=1.48, P=0.14).

In het vervolg zullen de termen overjarige vege
tatie en jonge vegetatie worden gebruikt om de
nesten aan te duiden die zich bevonden in onge
maaide respectievelijk gemaaide oevergedeelten,
of het nu riet betrof of andere vegetatie. De term
zeggen wordt gemakshalve gebruikt om alle niet
riet vegetatie aan te duiden (naast Oeverzegge gaat
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Figuur 3. De dichtheid van nesten van Kleine Karekiet (kk) en van Rietzanger (rz) in jonge en overjarige vegetatie (bij Kleine Kare
kiet uitsluitend riet) in 15 (1993), 13 (1994) en 11 (1995) deelgebieden van De Weerribben (gemiddelde en standaardfont). Density of
nests ofReed Warblers (kk) and Sedge Warblers (rz) in cut and uncut vegetation (only reed in case ofReed Warblers) in 15 (1993), 13
(1994) en 11 (1995) subareas ofDe Weerribben (mean±se).
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Figuur 4. Het aantal nesten langs vier typen oevergedeelten in
1994 en 1995: oevergedeelten waar aileen gemaaid was in 1994
(c--J>u), aileen in 1995 (u--J>c), in 1994 en 1995 (c--J>c) of in geen
van biede jaren (u--J>u). Number ofbreeding pairs infour types of
areas in 1994 and 1995: vegetation cut only in 1994 (c--J>u), cut
only in 1995 (u--J>c), cut in both years (c--J>c) or uncut in both ye
ars (u~u).

factor twee) dan bij oevergedeelten die in 1994
weI en in 1995 niet waren gemaaid. De toename
van Rietzangers in oevergedeelten met een zelfde
maaibeheer in 1994 en 1995 viel samen met een
verdubbeling van het aantal Rietzangers in het stu
diegebied (zie discussie). Ook uit deze resultaten
bleek dus dat Kleine Karekieten en Rietzangers
een sterke voorkeur vertonen voor overjarige ve
getaties.
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Legdatum Rietzangers begonnen ongeveer twee
weken eerder met de eileg dan Kleine Karekieten
(figuur 5). Kleine Karekieten legden in overjarig
riet gemiddeld acht dagen eerder dan in jong riet
(t196=6.42, P<O.OOl; figuur 5a), Rietzangers vier
dagen (n.s.). Er waren overigens grate verschillen
tussenjaren in het verschil in legdatum tussenjon
ge en overjarige vegetatie. In het warme voorjaar
van 1993 legden Kleine Karekieten in overjarig
riet slechts zes dagen eerder, in 1994 en 1995 be
draeg het verschil twaalf dagen. Bij de Rietzan
gers was er in 1993 helemaal geen verschil in leg
begin (vrauwtjes legden in jonge vegetatie
gemiddeld zelfs een halve dag eerder), maar leg
den de vrauwtjes in 1995 zes dagen eerder in over
jarige vegetatie dan in jonge vegetatie. Dit ver
schil was echter niet significant. In 1994 werd
slechts een nest van de Rietzanger in jonge vege-

o

het om drijftillen en Gele Lis). De termen overja
rig riet en jong riet hebben uitsluitend betrekking
op nesten in het riet.

Er waren grate verschillen in de dichtheid tus
sen jaren. Bij de Kleine Karekieten gold dat met
name voor hetjonge riet. In 1995 was de dichtheid
bijvoorbeeld 0.19 nesten per 100 m, in 1993 0.83
nesten per 100 m (figuur 3). De dichtheid van riet
zangemesten in jong riet was in aIle jaren vrijwel
gelijk, namelijk bijna nul. Er waren echter grate
verschillen in de dichtheden in overjarig riet en
zeggevegetatie. De dichtheid in overjarig riet was
in 1994 en 1995 meer dan twee keer zo hoog als in
1993. Van 1994 naar 1995 nam de dichtheid in de
zeggevegetatie sterk toe, terwijl die in overjarig
riet nauwelijks veranderde. Mogelijke oorzaken
van deze verschillen tussenjaren worden in de dis
cussie bespraken.

Vergelijking binnen deelgebieden Het aantal
Kleine Karekieten langs oevers waar in 1994 weI
en in 1995 niet was gemaaid, nam met een factor
2.5 toe, het aantal Rietzangers met een factor 17
(figuur 4). Daarentegen nam langs oevers die in
1994 niet en in 1995 weI waren gemaaid het aan
tal Kleine Karekieten af met een factor zes en het
aantal Rietzangers met een factor vier. In de ge
bieden die in beide jaren weI of niet werden ge
maaid waren de veranderingen in aantallen veel
geringer. Rietzangers bleken ook toe te nemen in
oevergedeelten die beide jaren weI, of beide jaren
niet waren gemaaid, maar de toename was veel
kleiner (respectievelijk een factor zeven en een
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Figuur 5. Legdata (I' ei) van (a) Kleine Karekiet en van (b) Riet
zanger in gemaaide en ongemaaide vegetatie (bij Kleine Kare
kiet uitsluitend riet). Laying dates (1" egg) of(a) Reed Warbler
and (b) Sedge Warbler in cut and uncut vegetation (exclusively
reed in case ofReed Warbler).

jonge vegetatie als in overjarige vegetatie (tabel
2). De kans op predatie van rietzangernesten was
in jonge vegetatie 1.7 keer, en in overjarige vege
tatie 2.3 keer zo hoog als bij nesten van de Kleine
Karekiet. Voor jonge vegetatie was het verschil
niet significant (toets op verschil in dagelijkse
overlevingskans p; z=1.18, P=0.20), voornamelijk
door het geringe aantal nesten in jonge vegetatie
(5 in riet, 12 in zeggen). In overjarige vegetatie
was het verschil weI significant (z=2.61, P<O.OI).

De dagelijkse predatiekans van nesten van Klei
ne Karekieten was injong riet 2.2 (1.66/0.75, tabel
2) keer zo hoog als in overjarig riet (P=O.02). Bij
de Rietzanger was de predatiekans in jonge vege-
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tatie gevonden. Rietzangers nestelden wel signifi
cant eerder in riet (jong of overjarig) dan in zeg
gen (Mann-Whitney U-test, t42=2.04, P=0.04).

Een mogelijke verklaring voor het geringe ver
schil in legdatum tussenjonge en overjarige vege
tatie bij Rietzangers is dat een deel van de nesten
in de gemaaide vegetatie zich beyond in kleine
plukjes overjarige vegetatie die na het maaien wa
ren achtergebleven.

Predatie injonge en overjarige vegetatie Preda
tie vormde verreweg de belangrijkste oorzaak van
het mislukken van legsels (tabel 1). Nesten van
Kleine Karekiet mislukten viermaal, en nesten van
Rietzangers zevenmaal zo vaak door predatie als
door andere oorzaken. Naast predatie mislukten
nesten vooral als gevolg van de wind, als gevolg
van parasitering door de Koekoek en doordat leg
sels werden verlaten zonder dat de oorzaak duide
lijk was. Ret mislukken van legsels door voedsel
gebrek of slecht weer, te herkennen door het een
voor een verdwijnen van jongen in de loop van de
nestperiode of het achterblijven van dode jongen
in het nest, kwam bijna nooit VOOL

Bij rietzangernesten was het predatierisico ho
ger dan bij nesten van Kleine Karekieten, zowel in

Broedsucces van niet-gepredeerde nesten in jong
en overjarig riet Er werd verwacht dat het aantal
uitgevlogen jongen in niet gepredeerde nesten in
overjarige vegetatie hoger zou zijn dan in jonge
vegetatie omdat de vogels er vroeger met de eileg
begonnen en vroege broedsels veelal succesvoller
zijn dan late broedsels, of omdat de 'beste' vogels
(meest gezond, grootst etc.) een territorium zou
den veroveren in overjarige vegetatie en die vo
gels door hun betere kwaliteit meer jongen zouden
grootbrengen dan de 'kneuzen' in de jonge vege
tatie.

Er bleek echter geen verschil te bestaan in leg
selgrootte en aantal uitgevlogenjongen tussen vo
gels die in jong of overjarig riet nestelden (figuur
6). Zowel bij de Kleine Karekiet als bij de Riet
zanger werden injonge en overjarige vegetatie on
geveer evenveel eieren gelegd en vlogen er even
veel jongen uit.

Tabel I. Dagelijkse kans op legselverlies (I-overlevingskans p, gemiddelde ±standaardfout, als percentage van aantal broedsels) door
predatie, nestparasitering of andere ootzaken. Daily risk offailure ofnests (mean ± standard error, as percentage ofnests present) due
to predation, cuckoo parasitization and other causes.

Kleine Karekiet
Reed Warbler

Rietzanger
Sedge Warbler

Dagelijkse kans op mislukken Daily risk offailure (N nesten nests)

Predatie Predation
Koekoek Cuckoo
Anders Other causes

1.27±0.19 (44)
0.17±0.07 (6)

0.32±0.10 (II)

1.9S±0.35 (11)
a

030±0.14(5)

O.OS
0.02
0.90

Aantal nestdagen Nr. nest days 3430 1636

Iz-toets z-test
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Tabel 2. Dagelijkse predatiekans (gemiddelde ±standaarfout, in %) van nesten van Kleine Karekiet en Rietzanger in jonge en overja
rige vegetatie (bij Kleine Karekiet aIleen riet) in 1993-95 en het daaruit berekende percentage gepredeerde nesten. Daily risk ofpre
dation (mean ± standard error, in %) ofnests ofReed Warbler and Sedge Warbler in cut and uncut vegetation (reed only, in case of
Reed Warbler) in 1993-95 and the calculated percentage ofpredated nests.

long Cut

Dagelijkse predatiekans Daily predation rate

Overjarig Uncut

Kleine Karekiet Reed Warbler
Rietzanger Sedge Wl'1rbler

Berekend aandeel gepredeerde nesten (%)
Calculated proportion ofpredated nests (%)

Kleine Karekiet Reed Warbler
Rietzanger Sedge Warbler

'z-toets z-test

1.66±0.31
2.81±0.86

33
60

0.75±0.06
l.73±0.36

17
43

0.02
ns

tatie 1.7 keer zo hoog als in overjarige vegetatie.
Dit verschil in predatiekans van rietzangemesten
tussen overjarige en jonge vegetatie leek zowel te
gelden vom riet als voor zeggen. De dagelijkse
predatiekans van rietzangemesten was in jong riet
4.03% en in overjarig riet 1.83%, en in jonge en
overjarige zeggenvegetatie 2.25% respectievelijk
1.51%. Vanwege het kleine aantal nesten van
Rietzangers in jonge vegetatie was geen van deze
verschillen statistisch significant. Wei suggereren
de gegevens dat de predatiekans van rietzanger
nesten in jonge vegetatie, of het nu riet of zeggen
betrof, hoger was dan in overjarige vegetatie.

Uit de dagelijkse predatiekans werden overle
vingskansen berekend vom de gehele nestperiode.
Bij de Kleine Karekiet was de kans op succes van
een broedpoging 0.983424 = 0.67 of 67% in jong
riet en 0.9925'4= 83% in overjarig riet. De overle
vingskans van rietzangernesten gedurende die 24
dagen was 37% en 64%, dus veellager. In werke
lijkheid was de overlevingskans van rietzanger
nesten nog lager omdat hun broedcyc1us acht da
gen langer is dan die van de Kleine Karekiet. Dit
betekent dat injonge vegetatie slechts 40% van de
rietzangernesten succesvol was (in jong riet 27%),
en in overjarige vegetatie 57% (overjarig riet
55%).

Predatie en koekoekparasitering bij Kleine Kare
kiet en Rietzanger Bij Rietzangers was de dicht
heid in overjarige vegetatie 6-25 keer zo hoog, bij
Kleine Karekieten 1.5-10 keer zo hoog als in jon
ge vegetatie. Een belangrijke reden voor die ster
kere voorkeur van Rietzangers vom overjarig riet
is ongetwijfeld dat Rietzangers eerder met broe
den beginnen dan Kleine Karekieten. Gemaaide
vegetaties zijn zo vroeg in het seizoen nog niet ge
schikt om in te broeden. Een andere reden zou
kunnen zijn dat rietzangernesten een grotere kans
hebben gepredeerd te worden dan nesten van de
Kleine Karekiet (tabel 1 en 2). Rietzangernesten
bevinden zich lager in de vegetatie dan nesten van
Kleine Karekieten. De afstand van de grond tot de
bovenrand van het nest was bij Rietzangers 30 cm
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(s.d. 9 em, n=66) en bij Kleine Karekieten 58±16
(N=219, Mann-Whitney V-test, P<O.OOl). Riet
zangemesten zijn daardoor waarsehijnlijk kwets
baarder voor predatie door grondpredatoren (met
name zoogdieren) dan nesten van Kleine Karekie
ten.

Om na te gaan in hoeverre er inderdaad ver
sehillen waren tussen Rietzangers en Kleine Kare
kieten in de kans op predatie door grondpredato
ren werd een vergelijking gemaakt tussen beide
soorten in de aard van de predatie. Onder de ge
predeerde rietzangemesten kon driemaal zo vaak
worden vastgesteld dat ze waren gepredeerd door
zoogdieren als bij Kleine Karekieten (tabel 3). Bij
de gepredeerde rietzangemesten bleken er twee
maal zoveel gepredeerd te zijn door grondpredato
ren (getuige het feit dat het nest naar beneden was
getrokken) als bij de nesten van Kleine Karekie
ten.

Van de 215 nesten van Kleine Karekieten werd
6% geparasiteerd door Koekoeken (tabe13). Bij de
Rietzangers werd bij geen van de 85 nesten para
sitering vastgesteld.

Discussie

Voorkeur voor overjarig riet Kleine Karekieten
en Rietzangers bleken een sterke voorkeur te ver
tonen voor overjarig riet boven jong riet. Rietzan
gers bleken voorts gebruik te maken van Oever
zegge, een vroege saort, die al snel een altematief
biedt voor overjarig riet.

Rietzangers vertoonden een sterkere binding
aan overjarig riet dan Kleine Karekieten (figuur
3). Ten minste drie faetoren dragen daartoe waar
sehijnlijk bij. In de eerste plaats broeden Rietzan
gers twee tot drie weken eerder dan Kleine Kare-

kieten (figuur 5) en biedt het jonge riet dan minder
nestgelegenheid dan wanneer de Kleine Karekie-

. ten beginnen met broeden. In de tweede plaats
nestelen Rietzangers diehter bij de grond en zijn
de nesten daardoor waarsehijnlijk kwetsbaarder
voor predatie dan nesten van Kleine Karekieten.
In de derde plaats duurt de broedeyclus bij de
Rietzanger 33% langeI. Daardoor zijn de nesten
langer blootgesteld aan predatie en is er minder
tijd besehikbaar voor vervolglegsels dan bij de
Kleine Karekiet. Bij de Kleine Karekiet is deze
periode een van de kortste onder de zangvogels,
onder andere doordat de legselgrootte de kleinste
is onder de zangvogels in de gematigde streken.
Mogelijk is dat een aanpassing aan de grote kans
op parasitering door Koekoeken.

Kleine Karekieten legden 6-12 dagen eerder in
overjarig dan in jong riet. Door die vroege start is
er meer tijd besehikbaar voor mogelijke vervolg
legsels of tweede broedsels. Bij een soort waarbij
zoveel broedpogingen mislukken door predatie of
parasitering is dat een belangrijk voordeel.

Er waren bij de niet-gepredeerde nesten geen
versehillen in legselgrootte of uitvliegsueees tus
sen jong en overjarig riet. Dat is verrassend want
de vogels konden in overjarig riet vroeger leggen
en vroege legsels zijn bij de meeste soorten, inclu
sief de Kleine Karekiet, groter dan late legsels
(Bibby 1978). Mogelijk was het versehil in legda
tum tussen jong en overjarig riet te gering om een
versehil in legselgrootte te kunnen vaststellen.
Bibby stelde vast dat de legselgrootte over een pe
riode van twee maanden met sleehts 0.8 ei afnam.
In De Weerribben was de afname in dezelfde orde
van grootte (Graveland, ongepubl. gegevens).
Het grootste winstpunt, in termen van uitvliegsue
ees, van broeden in overjarig riet ligt in het redu-

Tabel 3. Aantallen en kenmerken van gepredeerde en geparasiteerde nesten. Numbers ofpredated and parasitized nests and their char
acteristics.

Kleine Karekiet
Reed Warbler

N %

Gepredeerd Predated

Eieren met tandafdrukken
Eggs with tooth marks

Resten van nestjongen
Remains ofnestlings

Totaal zoogdierpredatie
Total mammal predation

Nest naar beneden getrokken
Nest pulled down

Koekoek Cuckoo

Aanta! nesten Number ofnests

47'

4

5

9

13

215

100

9

2

11

19

6'

Rietzanger
Sedge Warbler
N % pi

34 100

6 18 0.22

6 18 0.01

12 35 om

13 38 0.06

0 0' 0.02

85

IX'I-test; 'drie nesten werden tevens geparasiteerd three nests had also been parasitized; 'percentage van aile nesten percentage ofall
nests

158 Limosa 70 (1997) 4



Rietzanger

,-",,,,,,,,,,,,,footte G~i!!cl1 size
,,'i' i';' Lii;\ !:L'~'--U\-,,:,>'-_ \;nl

Kk:jll~' K~H'('~ict ('!1 Ri\:l/:H'-

ogen Jongen !Vu/71beroll/8of7Fngs

3 38

Gverjar!ge vage [dIre

Ullcul vege!a!iO/7

\ c'·

haarhcid \;an net

nrc."i~~

,·\an de h;'lnd yan de7.E

cen factor tv;cc

11...: i i (Joor ;,.'t n tocnan1C

l)nur het

hcdcn die

/(;;-



heid in zeggen nam weI sterk toe. Dit wijst erap
dat met de hoge dichtheid aan Rietzangers in 1994
de maximale dichtheid in overjarig riet bereikt was.

De dichtheid in gemaaide vegetatie in een be
paald jaar wordt dus mede bepaald door het aantal
vogels in een gebied, de hoeveelheid beschikbare
overjarige vegetatie en door de temperatuur in het
voorjaar.

Rietzanger en Koekoek Het grate verschil in de
mate van parasitering tussen Kleine Karekieten en
Rietzangers is opmerkelijk genoeg om bij stil te
staan, ook al vormt het geen belangrijk punt in het
kader van deze studie. In tegenstelling tot Kleine
Karekieten werden Rietzangers niet geparasiteerd
(tabel 3), hoewel de nesten zich vaak slechts op
een paar meter van elkaar bevonden. Een studie in
Engeland liet het zelfde beeld zien: van de 389
rietzangernesten waren er slechts twee geparasi
teerd, tegen 80 van de 1029 kleine-karekietnesten
(Bibby 1978). Buitenlands onderzoek heeft her
haaldelijk laten zien dat Koekoeken niet alleen pa
rasiteren maar dat ze ook een van de belangrijkste,
of de belangrijkste, predator vormen van nesten
van de Kleine Karekiet (Wyllie 1981, Schulze-Ha
gen 1992). De koekoekvrauwtjes halen zwaar be
braede nesten uit, die niet geschikt zijn om te pa
rasiteren, en hebben zo een nieuwe kans als de
Kleine Karekiet een vervolglegsel maakt. In De
Weerribben waren Koekoeken veel talrijker dan
enige andere potentiele vogelpredator. Koekoeken
hielden zich veelvuldig bij bosjes op, terwijl
Kraaien meer gebruik maakten van molentjes die
verspreid in het gebied aanwezig waren. In de
buurt van bomen werden veel meer nesten van
Kleine Karekieten gepredeerd (zonder directe aan
wijzingen voor zoogdierpredatie) dan elders.
Waarschijnlijk was de Koekoek dus de belangrijk
ste predator bij de Kleine Karekiet en werden riet
zangernesten voornamelijk gepredeerd door zoog
dieren.

De eieren van Kleine Karekiet en Rietzanger lij
ken minder van elkaar te verschillen dan die van
Kleine Karekiet en Koekoek. De kans om een koe
koeksei tussen het eigen legsel te herkennen zou
dus voor Rietzanger en Kleine Karekiet gelijk
moeten zijn, tenzij Rietzangers beter in staat zijn
koekoekseieren te herkennen. Er is echter geen re
den om dat te veranderstellen gezien het kleine ri
sica dat Rietzangers kennelijk lopen om geparasi
teerd te worden.

Mogelijk kan het lage parasiterings- en preda
tiepercentage door Koekoeken bij de Rietzanger
worden verklaard door het feit dat de nesten van
Rietzangers veel moeilijker zijn te vinden, en door
het grate aantal beschikbare nesten van de Kleine
Karekiet. In De Weerribben werd slechts 6% van
de nesten van de Kleine Karekiet geparasiteerd.
Nesten die hoog in het riet waren gebouwd (>65
cm hoog) leken een wat gratere kans te hebben om
geparasiteerd te worden (dagelijkse parasiterings
kans = 1.6%) dan lage nesten «50 cm, parasite
ringskans 0.9%, z=1.48, P=0.14). Dit suggereert
dat Koekoeken er moeite mee hadden om lage
nesten te vinden, of deze nesten om een andere re
den niet wilden parasiteren. Rietzangers zouden
dus een lager predatierisico kunnen hebben omdat
ze hun nesten zo laag bouwen. Het is zelfs moge
lijk CIat Koekoeken Rietzangers niet parasiteerden
omdat lage nesten zo'n hoog risico liepen te wor
den gepredeerd door bodempredatoren. Een Her
melijn lust immers ook koekoeksjongen.

Rietvogels en het maaibeheer van riet De grate
aandacht die het maaien van riet krijgt in het be
heer van rietmoeras voor moerasvogels wekt mis
schien de indruk dat het duurzaam voortbestaan
van populaties van Kleine Karekiet, Rietzanger en
andere moerasvogels gewaarborgd kan worden
via een uitgekiend maaibeheer. Dat is echter een
illusie. De vegetatiesuccessie in een rietmoeras
wordt door frequent maaien vertraagd maar niet

a) Temperatuur (0G)
25 ,----'----'--------'----'--,

b) Aandeel overj. riet
80

199519941993

_Kleine Karekiet

~Rietzanger

c) Aantal vogels
90 ,--"--------'=------,

80

70

60

50

40

30

20

10

o
199519941993

_deelgebieden svbareas
~in totaal overall

30

20

10

o

70

60

50

april

mei 40

199519941993

iiOapril
E222jmei

o

5

15

20

10

Figuur 7. Gerniddelde (±s.d.) dagelijkse ternperatuur in april en rnei, relatieve beschikbaarheid van overjarig riet en het totaal aantal
broedparen in deelgebieden die in 1993-95 elk jaar werden onderzocht. De stippellijn geeft het langjarig gerniddelde aan. Mean (±s.d.)
daily temperature in April and May, relative availability ofuncut reed and total number ofbirds in subareas included in the study each
year, 1993-95 (stippled line refers to long-term-average).
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Arie Spaans op een eerdere versie van dit artikel was erg
waardevol. Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader
van het onderdeel Soortenbeleid van het Natuurbeleids
plan.

Summary

In discussions between conservationists, managers and
reed growers on the optimal management of reed beds
for the benefit of marsh birds, cutting of reed is a contro
versial issue.

This paper presents results of a study on nest density
and breeding success of Reed Warblers Acrocephalus
SClrpaceus and Sedge Warblers A. schoenobaenus in cut
and uncut reed, carried out in the Dutch National Park
"De Weerribben" in 1993-95. Results are based on data
from 215 Reed Warbler nests and 85 Sedge Warbler
nests: Both species showed a marked preference for nes
tmg m uncut vegetation (Reed Warbler nests in reed·
Sedge Warbl~rnests in reed and sedges). Nest density i~
uncut vegetatlOn was 1.5-10 (Reed Warbler) and 6-25 ti
mes ~Sedge Warbler) higher than in cut vegetation. Nest
densItIes m cut vegetation in comparison with uncut ve
getation differed markedly between years. These diffe
rences j¥ere related to the number of birds present, the
aVailabIlIty of uncut reed and spring temperature. Becau
se of the rapId growth of young shoots, cut reed provided
an alternatIve for uncut reed sooner in a warm spring
than in a cold spring.

Reed Warblers started nesting 6-12 days earlier in un
cut reed than in cut reed, the difference depending on
sprmg temperature. In Sedge Warblers, there was no
clear difference in laying date between cut and uncut ve
getation. Clutch size and fledging success in broods of
Reed Warbler and Sedge Warbler that were not predated
dId not dIffer between cut and uncut vegetation. Howe
ver, the nest predation rate was 1.7 (Sedge Warbler) and
2.2 (Reed Warbler) times higher in cut vegetation than in
uncut vegetation. The predation rate of Sedge Warbler
nests was 1.7 (cut vegetation) to 2.3 times (uncut) higher
than m Reed Warbler nests. Ground predators, in parti
cular mammals, were the main predators of Sedge War
bler nests. The Cuckoo appeared to be the main predator
of Reed Warbler nests. About 6% of Reed Warbler nests
were parasitized by Cuckoos, compared with none for
Sedge Warbler nests.

I~ conclusion, the presence of uncut vegetation, in
partIcular uncut reed, is important for Reed and Sedge
Warblers. It allows them to nest earlier, thus providing
them with more time for replacement or second broods
and it reduces the risk of predation in comparison with
cut vegetatlOn. However, leaving reed uncut accelerates
the process of natural succession to carr woodland and
~ill thus negatively affect the density of reed-dwelling
bIrds m the long term. To determine the optimal reed
cuttmg strategy for reed-dwelling birds, it is essential
that data on densities and nesting success of birds in cut
and uncut reed are integrated with data on the relations
hip between the frequency of reed-cutting and the rate of
succession of reed marshes.
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