
 

 
 

IJsvogel 

Klein maar fijn 

 

Je loopt bij een stromend beekje en 

opeens zie je een blauwe flits voorbij 

komen. Dan heb je waarschijnlijk een 

ijsvogel gezien. 

 

Uiterlijk 

De ijsvogel is een klein vogeltje van 

ongeveer 18 centimeter, met een snavel 

van 4 centimeter. De snavel is bij mannetjes volledig zwart, bij vrouwtjes zwart 

met rood. 

 

IJsvogels zijn vaak blauw, met een oranje buik. Ze hebben een witte keel en hals. 

Het diertje heeft maar een kort staartje en een in verhouding groot hoofd. 

 

Waar leven ze? 

IJsvogels komen vooral voor bij beken en 

rivieren met zoet, stromend water. Af en toe 

komt de vogel ook voor bij stilstaand water. 

Wat voor de ijsvogel het belangrijkst is, is dat 

er zanderige oeverranden zijn. Daarin graven 

de vogeltjes hun nestjes. 

 

In de winter kun je de vogel ook zien bij open, 

zoute wateren. Dan is voedsel het enige dat 

telt. 

 

De vogel komt overal in Europa voor, behalve in 

IJsland en op grote hoogtes, zoals de Alpen. 

Kortom, overal waar stromend water is, wat 

niet zo snel bevriest. 

 

Voedsel 

De ijsvogel kijkt vanaf een tak op het water 

neer, om te zien of zijn favoriete visjes in het 

water zwemmen.  



 

 
 

Ook insectenlarven, bijvoorbeeld van de libel, worden door de ijsvogel opgepeuzeld. 

Maar vissen hebben toch echt de voorkeur. 

Als de ijsvogel naar zijn prooi duikt, schuift er een soort 'duikbril' over zijn ogen. Dit 

vlies beschermt de ogen van de ijsvogel tegen andere vissen en waterplanten. 

 

IJsvogels krijgen vaak vier of vijf jongen. Omdat ijsvogels in de oeverranden de 

nestjes maken, is er voor de kleintjes weinig ruimte. Als de moeder met voedsel 

komt, staan ze dan ook netjes in de rij te wachten. Diegene die gegeten heeft, sluit 

iedere keer weer netjes achter aan en wacht weer keurig op zijn of haar beurt. Zo 

krijgt iedereen zijn portie eten, zonder geruzie. 

 
 

 

 


