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Over de broedbiologie van de Bosrietzanger

Rob+G. Bijlsma

Inleiding

Gebiedsbeschrijving

Rond Wageningen en Opheusden (verder ZW-Veluwe

genoemd) werden de Wageninger Benedenwaarden, de

Wolfswaard en de Maneswaard in het onderzoek be-

trokken. Tussen de winterdijk en de Rijn vormen

de uiterwaarden een afwisselend landschap met

afgetichelde percelen, ruderale terreinen rond

steenfabrieken, moerasbosjes, strangen en slo-

ten, dijkhellingen en gevarieerde graslanden. De

voor Bos-rietzangers gunstige broedterreinen be-

vinden zich met name op de ruderale, opgehoogde

terreinen rond de steenfabrieken (brandnetel-

velden met plaatselijk harig wilgeroosje, dis-

tels, raket, klissen en wilgen), in de sloot- en

moerasvegetaties bestaande uit riet- en liesgras

alsmede in de bermen en op dijkhellingen met een

kruidenrijke vegetatie.

In de omgeving van Coevorden en Erica (verder

OZO-Drenthe genoemd) werden vijf kleine gebieden

met oppervlaktes van 1 ë 3,8 ha (n=11,3 ha) on-

derzocht. Een uitvoerige beschrijving hiervan is

te vinden in Bijlsma & De Roder (1983). Drie van

de vijf gebieden bestonden uit jonge loofhout-

aanplantingen in hoogte variërend van 0,5 tot 15

m. Uitbundige opslag van brandnetels, rietgras,

zuring, distels en andere ruigtekruiden vormden

een vrijwel gesloten vegetatiedek. Een vierde

gebied bestond uit een dicht, homogeen brand-

netelveld rond een plasje, terwijl het laatste

terrein een wilgenbroekbosje betrof omgeven door

dichte opslag van riet, wilgeroosje en basterd-

wederik op een vrij vochtige ondergrond. In één

van de drie loofhoutbosjes werd de kruidlaag ge-

maaid in juni.

Methode

De uiterwaarden rond Wageningen en Opheusden

werden van half mei tot eind juli 1978 op 29

dagen bezocht (in totaal 102 waarnemingsuren).

De verdeling van de bezoeken was zodanig dat

minstens eenmaal per pentade grondig naar nesten

werd gezocht; eerder gevonden nesten werden te-

gelijk gecontroleerd. Rond de piek in de eileg

(eind mei tot half juni) werd 2 ë 3 maal per

pentade gecontroleerd.

In OZO-Drenthe werd op 32 dagen van begin mei

tot en met de eerste decade van juli gekeken

naar aankomst, nestbouw en broedsucces van Bos-

rietzangers (in totaal 75 waarnemingsuren). Per

pentade werden 1 ë 5 bezoeken gebracht.

De Bosrietzangers werden volgens de karte-

ringsmethode geïnventariseerd (Jensen 1972,

Tomialojc 1980). In tabel 1 wordt een overzicht

gegeven van het aantal door middel van territo-

riumkartering vastgestelde territoria en het

aantal gevonden nesten in een deel van OZO-Oren-

the. Op 33 territoria werden 27 nesten (=8255)

gevonden en gecontroleerd. Het is niet onmoge-

lijk dat de resterende zes territoria betrekking

hadden op ongepaarde mannetjes of op tweede ter-

ritoria van mannetjes die twee territoria ver-

dedigden maar slechts één wijfje hadden (Dow-

sett-Lemaire 1979, 1980).

De nesten zijn doorgaans gemakkelijk te vin-

den, Bosrietzangers bouwen hun nest bij voorkeur

op 30-80 cm hoogte in dichte, overblijvende ve-

getaties, waarbij het nest wordt opgehangen aan

stengels. Minstens één van deze steunpunten

dient een verhoute, dode stengel te zijn. Zo-

doende zijn de nesten bijna zonder uitzondering

geconstrueerd in die delen van de vegatatie waar

de dode stengels van de planten van het vorig

jaar nog overeind staan. Door deze plekken

systematisch af te zoeken op het moment dat de

jonge planten voldoende hoogte hebben gewonnen

(en Bosrietzangers dus verwacht kunnen worden),

kan het nest nauwelijks ontlopen worden. De

nestplaats kan verder bij benadering gelokali-

seerd worden door een handvol los zand over de

vegetatie te strooien. De Bosrietzangers schrik-

ken daarvan en schieten omhoog om vanuit de top-

pen van de planten polshoogte te nemen. Hetzelf-

de kan soms ook bereikt worden door in de handen

te klappen.

Over de biologie van in Nederland broedende

Bosrietzangers is weinig bekend. De soort is

daarentegen grondig onderzocht in België, West-

Duitsland, Tsjecho-Slowakijë en Zwitserland.

In dit artikel zullen enkele aspecten van de

broedbiologie behandeld worden, en wel gebaseerd

op onderzoekingen in de omgeving van Wageningen

en Opheusden in 1978 en in de omgeving van Coe-

vorden en Erica in 1983.
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De ervaring leert dat de broedende vogels

veelal omhoogklimmen in de planten waar het nest

aan hangt, zodat de vogels hun nestplaats ver-

raden als ze zich weer laten zakken.

In de dichte vegetatie moeten de nesten zo

voorzichtig mogelijk worden opgespoord. Loop-

paadjes ontstaan vrij snel en kunnen predatoren

naar het nest leiden. Van bovenaf zijn de nesten

niet te zien. Door op de knieën in de richting

van de vermoedelijke nestplaats te kruipen, kan

het nest in het betrekkelijk kale woud van sten-

gels op 1 ë 3 m afstand opgemerkt worden. De in-

houd kan dan gecontroleerd worden door de sten-

gels rond het nest voorzichtig opzij te buigen.

Bij het vertrek moeten de planten zo goed moge-

lijk in de oude toestand teruggebracht worden.

Verstoring is niet altijd te voorkomen, vooral

niet in de periode dat het nest wordt gebouwd of

tijdens de eileg. In OZO-Orenthe is slechts één

geval (op 27 regelmatig gecontroleerde nesten)

met redelijke zekerheid verstoord door controle-

aktiviteiten. Van de ZW-Veluwe is hieromtrent

geen informatie verkregen. Overigens vond ook

Schulze-Hagen (1984) een verwaarloosbare ver-

storingsfaktor als gevolg van controles. Uiter-

aard moet dit geen legitimatie zijn zonder ken-

nis van zaken in geschikt broedterrein te gaan

raggen.

De meeste nesten werden tijdens de bouwfase of

in de eilegperiode gevonden, De eerste eileg-

datum, indien al niet exact bekend, kon berekend

worden op grond van het feit dat één ei per dag

wordt gelegd, de broedduur 12-13 dagen bedraagt

en de nestjongperiode 10-12 dagen (Dowsett-

Lemaire 1981). Er werd zoveel mogelijk vanaf ge-

zien de nesten met jongen ouder dan acht dagen

te controleren; de ervaring leerde dat deze jon-

gen bijna altijd voortijdig het nest verlieten.

De vervolglegsels vormen een probleem apart. De

vogels werden in deze studie niet individueel

gemerkt, zodat een vervolglegsel nooit met

zekerheid benoemd kon worden. Het afficheren van

een legsei als vervolglegsel werd vooral gebas-
eerd op kenis van het wedervaren van alle nesten

ter plaatse.

Ook het onderkennen van predatie was niet een-

voudig. De wel benoemde predatiegevallen hadden

gemeen dat het nest scheef hing of naar beneden

getrokken was, soms gepaard gaande met vraatspo-

ren aan eieren en/of jongen. In geen enkel geval

kon de predator op naam worden gebracht.

Resultaten

In OZO-Drenthe werd in 1983 op 26 april de

eerste en op 30 april de tweede Bosrietzanger

waargenomen. Tussen het bezetten van de broed-

plaatsen en het begin van de nestbouw verstreek

ongeveer een week, en soms zelfs langer (figuur
1). Volgens Dowsett-Lemaire (1981) beginnen de

vrouwtjes meestal op de dag van aankomst of de

dag erna met nestbouw. De redenen van het uit-

stel in OZO-Drenthe kunnen teruggevoerd worden

op (a) het feit dat vrouwtjes gewoonlijk enkele

dagen later arriveren dan de mannetjes en (b)
het uitermate sombere en koude weer in mei.

De eileg startte in de laatste pentade van mei

en bereikte in de eerste decade van juni een

piek (figuur 2). Daarna werden slechts weinig

legsels meer geproduceerd en de meeste hiervan

hadden vermoedelijk betrekking op vervolgleg-

sels. Noch op de ZW-Veluwe, noch in OZO-Drenthe

werden in juli nieuwe legsels gestart.

Op de ZW-Veluwe werden 43 voltallige legsels

gevonden (één legsei met 2 eieren werd verstoord

voordat het gecompleteerd kon worden), en wel 5x

3, 17x 4, 19x 5 en 2x 6 eieren per legsei (ge-
middeld 4,4). In OZO-Drenthe was de verdeling
van 27 voltallige legsels als volgt: lx 3, 15x

4, lOx 5 en lx 6 eieren per legsei (gemiddeld

4,4). De legselgroote nam af vorderend seizoen

(figuur 3).

Tabel 1. Aantal territoria, vastgesteld door middel van

territoriumkartering en het aantal bezette nesten in

een deel van OZO-Drenthe.

Number of terriotories, as found by means of the

mapping method and the number of occupied nests in a

part of ESE-Orenthe.

gebied

plot

oppervlakte (ha)

area (ha)

territoria

territories

nesten

nests

1 3.8 13 9

2 1.0 3 3

3 3.0 6 5

lx 2.0 12 10
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Figuur 1. Cumulatieve bezetting van de broedplaatsen en dito nestbouw van Bosrietzangera in

OZO-Drenthe in 1983.

Occupation of the breeding places (filled circles) and nestbuilding (open circles) of

Marsh Warblers in ESE-Drenthe in 1983, shown cumulatively.

Figuur 2. Start van de eileg op de ZW-Veluwe in 1970 en in OZO-Orenthe in 1983. Vervolglegsels zijn

gearceerd.

Start of egg-laying on the SW-Veluwe in 1978 and in ESE-Drenthe in 1983. Hatching denotes

repeat-layings.
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Figuur 3. Legselgrootte op de ZW-Veluwe in 1978 (gevulde rondjes) en in OZO-Orenthe in 1983 (open

rondjes). De cijfers geven aan om hoeveel legsels het gaat.

Clutch size on the SW-Veluwe in 1978 (Filled circles) and in ESE-Orenthe in 1983 (open

circles). The minerals indicate the number of clutches per pentade.

Tabel 2. Broedsucces van Bosrietzangers op de ZW-Veluwe in 1978 en in

OZO-Drenthe in 1983. De cijfers tussen haakjes hebben

betrekking op alle deelgebieden exclusief het ene waar alle

broedsels werden uitgemaaid.
Breeding succes of Marsh Warblers on the SW-Veluwe in 1978 and

in ESE-Orenthe in 1983. The numerals in brackets under

ESE-Drenthe denote all nests except those which were destructed

by mowing in one plot.

ZW-Veluwe OZO-Orenthe

aantal paren
number of pairs

43 27 (18)

aantal gelegde eieren

niriber of eggs laid

190 119 (79)

aantal uitgekomen eieren

number of eggs hatched

142 72 (30)

aantal uitgevlogen jongen
number of fledglings

126 52 (48)

aantal uitgevlogen jonger/paar
number of fledglings/pair

2.9 1.6 (2.7)

aantal uitgevlogen jongen/succesvol paar

number of fledglings/succesful pair
4.3 3.5 (3.7)

broedsucces (55)

breeding succes (55)
66,3 43.7 (60.8)



69

Het broedsucces is nader uitgewerkt in tabel

2. De gegevens van de ZW-Veluwe lijken een be-

duidend hoger broedsucces aan te geven, maar dat

is geflatteerd doordat één deelgebied in OZO-

Drenthe in juni gemaaid werd zodat daar alle

broedsels op één na werden vernietigd. Van de 44

broedsels op de ZW-Veluwe leverden 32 broedsels

één of meer uitgekomen eieren op, terwijl in 29

gevallen één of meer jongen uitvlogen. In OZO-

Drenthe waren deze cijfers respectievelijk 27,

23 en 14. De oorzaken van mislukking worden in

tabel 3 gespecificeerd. Predatie, verstoring en

maai-aktiviteiten konden als zekere oorzaken van

mislukking aangegeven worden. Het was lang niet

altijd duidelijk waardoor verstoring optrad en

het is niet uitgesloten dat een deel van de ver-

storing op grondpredatoren betrekking had (mui-

zen en wezels).

Discussie

Uit vele delen van het broedgebied van de Bos-

rietzanger is inmiddels bekend geworden dat de

soort een groot broedsucces heeft, onder andere

in België (Dowsett-Lemaire 1981), West-Duitsland

(Franz 1982, Schulze-Hagen 1983, 1984), Zwitser-

land (Wiprachtiger 1976) en Tsjecho-Slowakijë

(Petrik 1983). Ook in Nederland lijkt dat het

geval te zijn; wanneer voor OZO-Drenthe de uit-

gemaaide broedsels buiten beschouwing worden ge-

laten, varieerde het broedsucces van 61% tot 67%

in beide regio's. Het nestsucces, dat wil zeggen

het aantal nesten dat succesvol één of meer uit-

vliegende jongen opleverde ten opzichte van het

totaal aantal nesten, bedroeg op de ZW-Veluwe

67% en in OZO-Drenthe 52% (of 72% wanneer de

uitgemaaide legsels niet worden meegerekend).

Vergeleken met Kleine Karekieten (Acrocephalus

scirpaceus) is dat erg groot; hier werden nest-

successen van 45% (Bibby 1978), 42% (Brown & Da-

vies 1949) en 40% (Catchpole 1972) gevonden.

Het lijkt aannemelijk dat de nestplaatskeuze

een belangrijke faktor is in het grote broedsuc-

ces van Bosrietzangers (Schulze-Hagen 1984). De

kruidenrijke vegetatie met overblijvende planten

levert een uitmuntende dekking. Door de nesten

op te hangen aan de verhoute, overjarige steng-

els wordt bovendien voorkomen dat het nest

scheef komt te hangen bij harde wind of zware

regenval. In OZO-Drenthe werd dan ook een duide-

lijk voorkeur vastgesteld voor wijken waarin

naast riet ook rietgras en brandnetels stonden;

wijken met alleen liesgras werden gemeden

(Bijlsma & De Roder 1983). In dit verband vind

ik het verbazingwekkend dat Kleine Karekieten zo

stringent de voorkeur geven aan nestplaatsen in

rietvelden (leisler 1981), waar de kansen op een

geslaagd broedsel lager liggen dan in kruiden-

rijke vegetaties (Schulze-Hagen 1984). Verder

vind ik het frappant dat Bosrietzangers nauwe-

Tabel 3 Oorzaken van mislukking van broedsels op de ZW-Veluwe in 1978

en in OZO-Drenthe in 1983.

Causes of failure among nests on the SW-Veluwe in 1978 and on

ESE-Drenthe in 1983.

ZW-Veluwe OZO-Orenthe

aantal broedsels begonnen
ninber of laying started

44 27

aantal broedsels mislukt door:

number of laying failed because of:

predatie

predation

3 2

verstoring
disturbance

6 1

maaien
_ 8

mowing

onbekend

unknown

4 1

percentage broedsels mislukt

percentage of failed layings

34 48
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lijks meer in roggevelden broeden, iets wat in

de jaren zeventig en daarvoorveelvuldig voorkwam

(Grotenhuis 1984). Zo werden in 1983 in 0Z0-

Drenthe slechts zes op 564 in winterrogge vast-

gesteld (Bijlsma 4 De Roder 1983), tegen nul op

597 paren in 1984 in zuidelijk Oost-Drenthe

(Bijlsma 4 De Roder ongeplubiceerd). In dezelfde

periode is het areaal rogge weliswaar aanzien-

lijk gereduceerd (Grotenhuis 1984), maar moge-

lijk hebben de Bosrietzangers zich eveneens aan-

gepast door de op rietvelden lijkende roggeveld-

en in te ruilen voor de qua broedsucces lukra-

tievere kruidenrijke vegetaties.

Verantwoording

Het onderzoek in OZO-Drenthe werd deels uitge-

voerd tijdens veldwerk voor de Provinciale

Planologische Dienst van Drenthe in het kader

van de milieukartering.

Summary

The breeding biology of Marsh Warblers is

described, based on studies in 1978 in the

SW-Veluwe (c. 100 ha) and in 1983 in ESE-Drenthe

(11,3 ha).

A discrepancy was found between the number of

teritorial males (by means of the mapping meth-

od) and the number of active nests (table 1). It

was thought that all nests were found. A detail-

led description is given of the methods of nest-

finding.

Most Marsh Warblers in ESE-Drenthe started

nestbuilding one week after the arrival in the

breeding habitats, sometimes even later (figure

1). This delay (cf. Dowsett-Lemaire 1981) was

probably largely caused by the prolonged unfav-

ourable weather during May 1983. Egg-laying took

place from the last decade of May up to the end

of June, with one laying peak in the first deca-

de of June. The tail in the figure of egg-laying

was mainly composed of repeat-layings (figure

2).

On the SW-Veluwe 44 pairs started egg-laying,

resulting in 43 completed clutches: 5x C/3, 17x

C/4, 19x C/5 and 2x C/6 (mean 4.4). In ESE-Dren-

the 27 pairs produced 1x C/3, 15x C/4, 10x C/5

and 1x C/6 (mean 4.4). Clutch size decreased

with progressing breeding season (figure 3).

Fourty-three pairs on the SW-Veluwe produced 190

eggs, resulted in 142 hatched eggs and 126

fledglings (2.9 young/pair or 4.3 young/succes-

full pair). In ESE-Drenthe 27 pairs laid 119

eggs, of wich 72 hatched and 52 fledged (1.6

young/pair or 3.5 young/succesful pair)(table
2).

Causes of failure were predation, disturbances

with desertion as a result and mowing of the

breeding habitat, resulting in the destruction

of nests (table 3).
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