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Kwak in het Westhoffbos

Chris van Deursen

Gekeken naar pootringen of vleugelmarkeringen, want de afstand was

met zo'n 50 meter niet extreem groot: Aan het bovenloopbeen waren

geen ringen te zien, evenmin aan het loopbeen, maar eerlijk gezegd ble-

ven de tenen meestentijds onzichtbaar tussen het gras. Toch heb ik bij

Dinsdagmiddag 26 augustus 2003, een middag zoals we er vele hebben

gehad. Zonnig en heet, ook omstreeks 16.00 uur nog. Ik had niets spe-

ciaals voor ogen
toen ik van de parkeerplaats van het Westhoffbos de

oostrand van het bos langswandelde. Een lichte sanitaire stop bracht

mij daar en toen ik toch al zover was liep ik een eindje door. Net voor ik

de doorsteekplaats van het meer vanaf de Ringweg naar het bos bereik-

te, zag ik een adulte Kwak lopen. Hij viel op in de dorre goudgele gras-

vlakte, hoewel ook weer niet overdreven, want het is tenslotte maar een

klein reigertje. ”It occurs most frequently on the margins of shallow

freshwater streams...It also uses dry grasslands, and sites such as res-

ervoirs and canals” (Hancock & Kuslan, 1984: The Herons Handbook).
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het lopen niets van een voetring kunnen zien. Hij stapte langzaam in

mijn richting met het lichaam vrijwel evenwijdig aan de grond en de

vogel zakte zeer diep door de poten bij het sluipen. Wat me verbaasde

was de jachtwijze, die je eerder bij een Koereiger verwacht. De vogel

stond doodstil en loerde naar prooi. Een paar keer maakte hij enkele

snelle sluipende passen. De kop verdween met een stootduik tussen het

gras. Wat hij bemachtigde was onduidelijk, maar volgens literatuur

heeft de Kwak een ruim scala aan kleine prooidieren. Omdat ik
geen

duidelijke slikbewegingen zag zullen het bepaald geen grote prooien ge-

weest zijn. De lange witte kopveren leken zowel in aantal als lengte ge-

reduceerd. Het verenkleed was overigens gaaf. Ik bekeek de vogel zeker

een kwartier. Hij maakte eenvitale indruk en gedroeg zich natuurlijk en

ook alert en schuw. Nadat ik een aantal plaatjes had gemaakt, draaide

de Kwak zich om en liep snel richting bosrand waarna hij verdween. Het

leek me dat de vogel, zo hij uit gevangenschap zou stammen, toch al

langer op vrije voeten was.
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