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Neemt de huiskraai nog steeds toe?

Roy Slaterus, Sovon Vogelonderzoek Nederland

De huiskraai, Corvus splendens, komt van oorsprong voor 
in het zuiden van Azië, maar heeft dankzij de – veelal 
onbedoelde – hulp van de mens in de afgelopen decennia 
verschillende nieuwe gebieden bereikt. Aan boord van 
schepen wist hij havens te bereiken en zich te verspreiden. 
In Nederland werd hij voor het eerst vastgesteld in 1994. 
Een paar vestigde zich toen in Hoek van Holland en 
zorgde vanaf 1997 voor nakomelingen. Inmiddels, ruim 
18 jaar later, broeden er meerdere paren en gaat het hier 
om de eerste en tot dusver enige populatie in Europa. Maar 
hoeveel huiskraaien zijn er nu precies en neemt hun aantal 
nog steeds toe?

In de eerste jaren was het vrij eenvoudig om het aantal 
huiskraaien nauwkeurig te bepalen. Regelmatig waren alle 
exemplaren immers gelijktijdig te bewonderen en te tellen 
op een van hun favoriete foerageerplekken. Maar naarmate 
het aantal steeg werd dit steeds lastiger. Momenteel houden 
ze zich veelal op in kleine groepjes op verschillende plekken. 
Veel vogelaars die Hoek van Holland bezoeken nemen niet 
de moeite om alle bekende plekken op huiskraaien af te 
zoeken en derhalve blijft de teller vaak steken op een stuk 
of vijf. 

De populatie huiskraaien in Hoek van Holland heeft sinds 
1994 een gestage groei doorgemaakt. Van twee exemplaren 
in 1994 tot ten minste 29 stuks in 2011. Met een totaal 
van 23 vogels in maart 2012 kan de voorzichtige conclusie 
getrokken worden dat de populatie recentelijk niet verder 
is toegenomen en misschien zelfs is afgenomen. Dit is 
verrassend, omdat de soort wel jaarlijks tot broeden komt. 
Over het broedsucces en de overleving is echter nauwelijks 
iets bekend. 

Indien iemand een huiskraai waarneemt buiten de bekende 
gebieden rond Hoek van Holland, is het belangrijk om de 
waarneming goed te documenteren, bij voorkeur met foto’s. 
Daarnaast is het zinvol om de situatie in Hoek van Holland 
nauwgezet te blijven volgen, in ieder geval door de komende 
winters de slaapplaats te blijven tellen. Meer informatie over 
de broedbiologie, zoals het aantal jongen dat jaarlijks wordt 
grootgebracht, kan in belangrijke mate bijdragen aan een 
beter begrip van de aantalsontwikkelingen. 

Een betrouwbaar beeld 
reconstrueren van de 
populatieomvang is met 
dergelijke waarnemingen 
niet goed mogelijk. Daarom 
is in 2009 besloten om 
speciaal op de huiskraai 
gerichte tellingen uit te 
voeren. Inmiddels heeft 
zich een goed hanteerbare 
aanpak uitgekristalliseerd: 
een slaapplaatstelling voor-
afgegaan door een integrale 
gebiedstelling. Een telling 
op 4 maart 2012 leverde in 
totaal 23 huiskraaien op. 

Huiskraai met jong, Hoek van Holland, 28 juli 2012
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