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Samenvatting
De Zwarte specht is één van de aangewezen doelsoorten voor Natura 2000-gebied Brabantse Wal
met een instandhoudingsdoelstelling van 40 paren. De laatste decennia is de Zwarte specht op de
Brabantse Wal in aantal afgenomen waarmee het halen van de doelstellingen in het geding kwam.
Daarom is vanuit de Provincie Noord-Brabant de vraag gekomen welke eisen de Zwarte specht
stelt aan zijn leefgebied en in hoeverre deze gehaald worden op de Brabantse Wal.
Gedurende maart tot en met mei 2017 is in een studiegebied van 1900 hectare de kwaliteit van
het leefgebied in relatie tot het voorkomen van de Zwarte specht onderzocht. Bospercelen zijn
geclassificeerd op de volgende kenmerken: boomdichtheid, hoeveelheid dood hout, aanwezigheid
van Pijpenstrootje, Rododendron en algehele struiklaag en het aandeel naaldhout in een perceel.
Het aantal territoria Zwarte spechten is geïnventariseerd en vergeleken met een BMP-monitoring
uitgevoerd door Vogelwerkgroep Bergen op Zoom in hetzelfde voorjaar. Aantallen zijn
geëxtrapoleerd voor de gehele Brabantse Wal. Nestbomen zijn gekarteerd en de broedresultaten
van actieve nesten zijn gevolgd. Bospercelen in de omgeving van bezette nesten zijn systematisch
afgezocht op verse foerageersporen. De aantallen hiervan zijn gecorreleerd aan boskenmerken.
Daarnaast is de aanwezigheid van mierensoorten in kaart gebracht door gebruik van lokbuisjes
en het karteren van nestkoepels.
Tussen boskenmerken, het voorkomen van Zwarte spechten en het voorkomen van
mierensoorten zijn verbanden gelegd. Op basis van de gevonden resultaten is advies uitgebracht
over geschikte beheermaatregelen om het leefgebied van de Zwarte specht op de Brabantse Wal
kwalitatief te verbeteren.
Op 57% van het aantal hectare is Pijpenstrootje aangetroffen, op 84% van het aantal hectare is
een struiklaag aanwezig en in 21% bestaat de struiklaag, minimaal deels, uit Rododendron. Op de
Brabantse Wal is redelijk open naaldbos dominant. 41% van het aantal hectare bestaat voor meer
dan 90% uit naaldbos. De instandhoudingsdoelstelling wordt niet gehaald. Het aantal op de
gehele Brabantse Wal wordt geschat op 18 aanwezige paren. De BMP-inventarisatie komt op 33
territoria. Dit suggereert dat de BMP-methode leidt tot een overschatting van het aantal paar dat
daadwerkelijk aanwezig is. Oudere Beuken bleken veruit het belangrijkst voor nestgelegenheid.
In totaal zijn 5 actieve nesten gevonden. De legselgrootte was gemiddeld hoger dan elders in
Nederland en het legbegin vroeger. Twee van de vijf nesten werden gepredeerd door een
Boommarter. Van 256 verse foerageersporen was ruim 90% op naaldhout, meestal Grove den.
Voornamelijk liggend dood hout en stobben waren geliefd. Percelen waarin gefoerageerd werd,
waren significant opener met een hoger aandeel naaldhout dan percelen waarin niet werd
gefoerageerd. In de lokbuisjes zijn vier mierensoorten uit het dieet van de Zwarte specht
aangetroffen. Humusmier bleek daarbij de algemeenste. Zowel het aantal soorten als het aantal
individuen toonden geen significante correlatie met aanwezigheid van Pijpenstrootje. 84% van
de gevonden nestkoepels van bosmieren bevond zich in percelen die voor 50% of minder bedekt
waren met Pijpenstrootje.
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Open naaldbos blijkt het voorkeurshabitat. Hoewel het niet uit de data blijkt, lijkt het dat dood
hout en de struiklaag respectievelijk van positieve en negatieve invloed zijn op de kwaliteit van
het leefgebied. Dood hout zorgt indirect voor een voedselaanbod en kan gecreëerd worden door
naaldbomen te ringen. Geringde naaldbomen kunnen tevens als nestboom worden gebruikt. Een
dichte struiklaag zorgt er voor dat dood hout lastiger bereikbaar is. De struiklaag kan plaatselijk
verwijderd worden. Het is met het oog op nestbomen raadzaam Beuken, met name die met een
takvrije onderstam, en reeds bestaande nestbomen te vrijwaren van kap. Omdat Boommarter van
negatieve invloed is op de populatie Zwarte spechten, is het raadzaam de populatieontwikkeling
van de Boommarter te volgen. Indien meer inzicht over het voorkomen van mierensoorten op de
Brabantse Wal gewenst is, is vervolgonderzoek nodig. Daarnaast dient de
instandhoudingsdoelstelling heroverwogen te worden. Het aantal van 40 paar lijkt niet
realistisch en gebaseerd op overschatte territoriumkarteringen. Tevens is het raadzaam het effect
van bovengenoemde maatregelen te volgen middels regelmatige monitoring die eerder in het
voorjaar, vanaf begin februari, starten.
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1. Inleiding
De Brabantse Wal is een Natura 2000-gebied in het zuidwesten van Noord-Brabant. In dit gebied
vestigde de Zwarte specht Dryocopus martius zich vermoedelijk halverwege de twintigste eeuw
als regelmatige broedvogel in dit gebied. Het aantal Zwarte spechten is vanaf toen geleidelijk
toegenomen tot een niveau van 70 territoria in 1994 (Programmadirectie Natura 2000, 2013).
Daarmee behoorde de Brabantse Wal tot één van de vijf belangrijkste broedgebieden voor de
Zwarte specht in Nederland. De Zwarte specht is daarom in het kader van de Vogelrichtlijn bijlage
I (artikel 4.2) als prioritaire soort aangewezen voor de Brabantse Wal. Het doel is om de omvang
en kwaliteit van het leefgebied te behouden met een instandhoudingsdoelstelling van minimaal
40 paar. Het Natura 2000-gebied heeft, volgens de Programmadirectie Natura 2000 (2013), in
potentie genoeg draagkracht om dit aantal paren te herbergen, maar de draagkracht is
afhankelijk van de kwaliteit van het leefgebied.
De Zwarte specht neemt in Nederland de laatste decennia echter significant af (Sovon, z.d.). Zo
ook op de Brabantse Wal. De meest recente populatieschatting voor dit gebied, voor de periode
2013-2015, komt op een aantal van circa 41 territoria, met een range van 29-57 (van den Bremer
et al, 2016). Wanneer de dalende trend doorzet komt het aantal territoria op korte termijn onder
de instandhoudingsdoelstelling (van den Bremer et al., 2016). Over de reden van landelijke
achteruitgang is weinig bekend (Broekmeyer et al., 2012). Wel wordt vergrassing als gevolg van
stikstofdepositie geopperd (Broekmeyer et al., 2012; Nijssen et al., 2013a; Nijssen et al., 2013b).).
Vrijwel het hele leefgebied van de Zwarte specht op de Brabantse Wal bestaat uit
stikstofgevoelige natuurdoeltypen (Broekmeyer et al, 2012). Verhoogde stikstofdepositie leidt tot
vergrassing van de open bodem (Broekmeyer et al, 2012). Zwarte spechten foerageren bij
voorkeur juist laag op open bodem en dood hout, en vermijden daarbij sterk begroeide bodems
(Sierdsema et al., 2008). Het is daarmee waarschijnlijk dat de Zwarte specht op de Brabantse Wal
indirect gevoelig is voor stikstofdepositie (Broekmeyer et al., 2012). Een belangrijk deel van het
dieet van zowel de jonge als volwassen vogels bestaat uit mieren (Cramp, 1985), waarvan
soorten uit het genus Formica bewezen op de Brabantse Wal voorkomen (Peeters et al., 2004).
Deze atlas stelt ook dat het aannemelijk is dat de dichtheid aan mieren in halfopen bossen van
arme zandgronden de laatste decennia achteruit is gegaan. Daarmee lijkt het aannemelijk dat niet
alleen de geschiktheid van het foerageerhabitat, maar ook het voedselaanbod is afgenomen. De
hoeveelheid dood hout lijkt een andere belangrijke factor voor de kwaliteit van het leefgebied.
Broekmeyer et al. (2012) stelt dat hoge dichtheden Zwarte spechten samenhangen met de
aanwezigheid van liggend en staand dood hout. Het volume dood hout zou zelfs mede de omvang
van het territorium bepalen (Sierdsema et al., 2008).
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De Provincie Noord-Brabant wil met passende maatregelen het leefgebied van de Zwarte specht
kwalitatief verbeteren. Daarom is gedurende het voorjaar van 2017 op een deel van de Brabantse
Wal onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het leefgebied in relatie tot het voorkomen van de
Zwarte specht. In drie deelgebieden is voor ieder bosperceel de boomdichtheid, het voorkomen
van dood hout en de aanwezigheid van Pijpenstrootje, Rododendron en algehele struiklaag
geclassificeerd en het aandeel naaldbomen geschat. Daarnaast zijn de aanwezigheid van
mierensoorten en Zwarte spechten in het studiegebied bepaald. Daarbij zijn verbanden gelegd
tussen enerzijds de hierboven genoemde boskenmerken en het voorkomen van mierensoorten
en anderzijds het voorkomen van Zwarte spechten. De dichtheid van territoria en de
broedresultaten beschreven. Op basis van de gevonden resultaten is advies uitgebracht over
geschikte beheermaatregelen om het leefgebied van de Zwarte specht op de Brabantse Wal
kwalitatief te verbeteren. Tot slot wordt een uitspraak gedaan over de haalbaarheid van de
doelstelling van 40 paar.
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2. Onderzoeksmethode
2.1 Gebiedsbeschrijving
2.1.1 Natura 2000-gebied Brabantse Wal
De Brabantse Wal ligt in zuidwest Brabant grofweg
tussen het Antwerpse havengebied en Bergen op
Zoom. Het Natura 2000-gebied beslaat een
oppervlakte van ongeveer 4790 hectare (Natura
2000-gebied Brabantse Wal, 2013). Het bestaat uit
een divers gebied op de grens van het Brabantse
hogere zandlandschap en het Zeeuwse
kleilandschap. Het gebied is opgenomen in bijlage I
van de Habitatrichtlijn en aangewezen voor de
volgende natuurlijke habitattypen: stuifzandheiden
met struikhei, zandverstuivingen, zwak gebufferde
en zure vennen en vochtige en droge heiden als ook
om bos op arme zandgrond en Eiken- en Beukenbos
van lemige zandgrond (Natura 2000-gebied
Brabantse Wal, 2013). Het draagt daarmee bij aan
instandhoudingsdoelstellingen op landelijk niveau.
Figuur 1. Natura 2000-gebied de Brabantse Wal
(gele lijn) met daarbinnen het geselecteerde
studiegebied, bestaande uit ‘’noord’’ (oranje),
‘’midden’’ (groen) en ‘’zuid’’ (blauw).

2.1.2 Geselecteerde studiegebied
Binnen het Natura 2000-gebied is een studiegebied van 1901 hectare onderzocht, bestaande uit
de deelgebieden ‘noord’, ‘midden’ en ‘zuid’ (figuur 1). De drie gebieden zijn respectievelijk 646,
663 en 592 hectare groot. De deelgebieden bestaan grotendeels uit BMP-telgebieden (Broedvogel
Monitoring Project; Vergeer et al., 2016), aangevuld met naastgelegen percelen binnen het Natura
2000-gebied. Uit praktisch oogpunt is gekozen voor afbakening op basis van de perceelsgrenzen.
De deelgebieden zijn opgedeeld in percelen. Daarbij zijn bestaande perceelsgrenzen en paden
aangehouden. Aan elkaar grenzende percelen waarbij de klassen voor boskenmerken zoals
beschreven in 2.2 niet verschilden zijn als één perceel beschouwd. Percelen zijn ingetekend met
GIS (ESRI, 2017).
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2.2 Inventarisatie boskenmerken
In het gehele studiegebied is aan ieder perceel een klasse van 0 tot 4 gegeven voor de bedekking
van de struiklaag (0,5 tot vier meter hoog), Rododendron en Pijpenstrootje. Hierbij is klasse 0 =
afwezig, 1 = 1-25% van de bodem bedekt, 2 = 26-50%, 3 = 51-75% en 4 = 76-100%. Tevens is van
ieder perceel het percentage naaldbomen dat deel uitmaakten van het bos geschat. Ook de
boomdichtheid is gewaardeerd met een klasse van 0 tot 4 waarbij klasse 0 een kapvlakte is en
klasse 4 zeer dicht, vaak jong aangeplant, bos. De hoeveelheid dood hout is per perceel
gewaardeerd met een klasse van 0 tot 3. Om de klassen van de twee laatstgenoemde
boskenmerken te specificeren zijn in 42 plots van 900 m2 de boomdichtheid en hoeveelheid dood
hout exact gemeten. De dichtheid aan bomen wordt weergegeven via Het volume van het dode
hout is berekend aan de hand van Handleiding Bosinventarisatie (2013) en weergegeven in kuub
per hectare.

2.3 Inventarisatie Zwarte specht
2.3.1 Bepaling territoria
Voor het bepalen van het aantal territoria zijn op 27 dagen tussen 7 maart en 2 mei alle
waarnemingen van Zwarte spechten geregistreerd. Van iedere waarneming is de datum, tijd,
locatie (met GPS), het aantal individuen en, indien een geluidswaarneming, het type geluid
genoteerd (bijlage 1). Alle waarnemingen zijn geplot op een gebiedskaart. Bezette nesten
betroffen per definitie een territorium. Daarnaast zijn op de kaart zichtbare clusters van
waarnemingen beschouwd als territorium.
In dezelfde periode is door vrijwilligers van Vogelwerkgroep Bergen op Zoom (pers. med. H. Bult)
in hetzelfde gebied een telling uitgevoerd volgens BMP-richtlijnen (Vergeer et al., 2016). De
uitkomsten van deze twee methodes is onderling vergeleken. Op basis van de BMP-telling zal een
uitspraak worden gedaan over het al dan niet halen van de instandhoudingsdoelstelling.
2.3.2 Inventarisatie nestholtes
Oude holtes en bezette nesten zijn gekarteerd door alle percelen in het studiegebied zo te
doorkruisen dat alle bomen bekeken zijn. Beuken Fagus sylvatica, Berken Betula pendula,
Amerikaanse eiken Quercus rubra en dode naaldbomen met een diameter groter dan 35
centimeter en een takvrije onderstam zijn rondom bekeken. Van iedere holte is de locatie en
boomsoort genoteerd.
2.3.3 Broedprestaties en legbegin
De legselgroottes en het broedsucces zijn bepaald door actieve nesten tijdens de eifase en in de
jongenfase te controleren. Dit gebeurde op respectievelijk 17 april en 8 of 12 mei. De nestbomen
zijn daarbij beklommen met behulp van een klimtuig of ladder. Het aantal eieren en jongen is
direct of op basis van foto’s vastgesteld. Jongen zijn vervolgens geringd waarbij het gewicht en de
vleugellengte zijn genomen. Bij drie nesten zijn cameravallen geplaatst om nestactiviteit en
eventuele predatie vast te leggen.
Het legbegin is berekend aan de hand van de leeftijd van het oudste jong in het nest. De leeftijd
van jonge Zwarte spechten is bepaald aan de hand van de vleugellengte volgens van Manen
(1995). Voor legsels met vier en vijf eieren is een broedduur van 15 dagen aangehouden
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(van Manen, 2012) en is er van uitgegaan dat iedere dag één ei is gelegd. Het legbegin is berekend
met de formule uit van Manen (1995):
Legbegin = datum van ringen - ((legselgrootte - 1) + leeftijd oudste jong + broedduur)
2.3.4 Kartering foerageersporen
Bospercelen binnen het studiegebied die in een straal van 300 meter rond de nesten lagen zijn in
de tweede week van mei gekarteerd op verse foerageersporen op dood hout. De percelen zijn zo
doorkruist dat ieder stuk dood hout beoordeeld kon worden. Alleen verse foerageersporen zijn
meegenomen. Dat wil zeggen: houtsnippers niet verbleekt en bovenop de strooisellaag liggend.
Van ieder foerageerspoor is de locatie, type dood hout (staand, liggend of stobbe), boomsoort en
de aan- of afwezigheid van vraatholen van keverlarven genoteerd. Het percentage
schorsbedekking en de diameter en lengte van de boom zijn geschat.

2.4 Inventarisatie mieren
Het voorkomen van mierensoorten uit het dieet van de Zwarte specht (Cramp, 1985; Gorman,
2011) en de invloed daarop van Pijpenstrootje Molinia caerulea zijn bepaald door het plaatsen
van lokbuisjes. Dit gebeurde in zes percelen met klasse 0, zes percelen met klasse 2 en zes
percelen met klasse 4 voor Pijpenstrootje. In elk van de 18 percelen zijn vier lokbuisjes op de
hoekpunten van een vierkant van vijf bij vijf meter geplaatst (Boer, 2008). De lokbuisjes zijn
ingegraven tot op maaiveld en zijn voor eenderde gevuld met vruchtenwijn (bijlagen 2.1-2.3). De
lokbuisjes zijn op 9 mei ingezet en, 48 uur later, op 11 mei weer uitgehaald. Buiten deze
inventarisatie zijn terloopse waarnemingen van mierennesten genoteerd. Bij deze waarnemingen
is met name aandacht besteed aan de nestkoepels van bosmieren Formica. Het voorkomen van
Humusmier Lasius platythorax (voorheen Zwarte wegmier Lasius niger; Seifert, 1991) is bepaald
door tijdens één kartering in elk deel dood hout te kijken of Humusmier aanwezig was. Alle
mieren zijn gedetermineerd aan de hand van Boer (2015).

2.5 Analyse
Voor het analyseren van de boskenmerken zijn enkel bospercelen en kapvlaktes meegenomen.
Heidevelden, vennen en weilanden vallen hier buiten omdat deze buiten het aangewezen
leefgebied van de Zwarte specht vallen (Nijssen et al., 2013a; Nijssen et al., 2013b). Dit betekent
dat voor deelgebied noord, midden en zuid respectievelijk 581, 534 en 581 hectare zijn
meegenomen. Deze testen zijn uitgevoerd voor de boomdichtheid, dichtheid van de struiken,
aanwezigheid van Rododendron, dood hout en Pijpenstrootje en het aandeel naaldbomen.
Boskenmerken zijn middels een eenzijdige t-test vergeleken tussen percelen waar wel en niet is
gefoerageerd door Zwarte spechten. Hierbij zijn, naast bospercelen en kapvlaktes, ook
heidevelden en weilanden meegenomen. Percelen waarin is gefoerageerd zijn gewogen naar de
oppervlakte en het aantal gevonden foerageersporen per perceel. Bij percelen waarin niet is
gefoerageerd is alleen gewogen naar de oppervlakte.
De correlatie tussen de klasse Pijpenstrootje en de aantallen gevonden mierensoorten is
onderzocht door middel van een ANOVA-test. Hetzelfde is gedaan voor de dichtheid van
nestkoepels per perceel en de klasse Pijpenstrootje die aan dat perceel is gegeven. Alle
statistische analyses zijn uitgevoerd in R 3.3.1 (R Core Team, 2016).
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3. Resultaten
3.1 Boskenmerken
3.1.1 Aanwezigheid van Pijpenstrootje
Op 57% van de 1696 hectare die zijn gekarteerd op boskenmerken, is in wisselende
hoeveelheden Pijpenstrootje aangetroffen (figuur 2, bijlagen 3.1-3.3). Met name in deelgebied
midden is Pijpenstrootje een dominante bodembedekker die op 83% van de hectaren is
aangetroffen. In deelgebied noord is Pijpenstrootje aanwezig op 45% van het oppervlak,
voornamelijk in het zuidelijk deel van het gebied. Deelgebied zuid was met 43% het minst met
Pijpenstrootje bedekte deelgebied. Alleen in het noordoostelijke deel stond Pijpenstrootje in
hogere dichtheden.

Figuur 2. Het aantal hectaren dat bedekt is met Pijpenstrootje, weergegeven per deelgebied. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen klasse 0 (Pijpenstrootje afwezig), klasse 1 (1-25% bedekt), klasse 2 (26-50%
bedekt), klasse 3 (51-75% bedekt) en klasse 4 (76-100% bedekt).

3.1.2 Aanwezigheid van struiklaag
In de meeste gevallen bestond de struiklaag uit Amerikaans krentenboompje Amelanchier
lamarckii, Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia, Amerikaanse vogelkers Prunus serotina, Sporkehout
Rhamnus frangula, Rododendron Rhododendron ponticum of opslag van jonge naald- of
loofbomen. In 84% van de bospercelen was de struiklaag, in wisselende samenstelling van
bovengenoemde soorten, in meer of mindere mate aanwezig. De aanwezige bedekking van de
struiklaag komt overeen in de drie deelgebieden (figuur 3, bijlagen 4.1-4.3). In 15% van de totale
oppervlakte was de struiklaag zo dominant dat meer dan driekwart van het perceel door de
struiklaag bedekt was.

8

Figuur 3. Het aantal hectare dat bedekt is met struiken, weergegeven per deelgebied. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen klasse 0 (struiklaag afwezig), klasse 1 (1-25 % bedekt), klasse 2 (26-50% bedekt), klasse 3 (5175% bedekt) en klasse 4 (76-100% bedekt).

3.1.3 Aanwezigheid van Rododendron
Rododendron is verspreid over de Brabantse Wal aangetroffen. In 21% van de hectare binnen de
deelgebieden was deze soort te vinden. 3% van het totaal aantal hectare was (vrijwel) volledig
begroeid met Rododendron (figuur 4, bijlagen 5.1-.5.3). In deelgebied midden was de bedekking
van Rododendron met 33% het hoogst. Voor deelgebied noord en zuid was dit respectievelijk 7%
en 23%.

Figuur 4. Het aantal hectare dat bedekt is met Rododendron, weergegeven per deelgebied. Hierbij is
onderscheid gemaakt tussen klasse 0 (Rododendron afwezig), klasse 1 (1-25 % bedekt), klasse 2 (2650% bedekt), klasse 3 (51-75% bedekt) en klasse 4 (76-100% bedekt).
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3.1.4 Aanwezigheid van dood hout
De klassen 0, 1, 2 en 3 komen, zo blijkt aan de hand van 42 exact gemeten plots, overeen met een
gemiddelde van respectievelijk 2,9, 6,4, 9,3 en 11,8 kuub dood hout per hectare. In vrijwel alle
bospercelen werd dood hout aangetroffen. De verdeling is vergelijkbaar voor de drie
deelgebieden (figuur 5, bijlagen 6.1-6.3). Aan 870 hectare is klasse 1 toegekend. Daarmee is
klasse 1 veruit de meest voorkomende klasse. Klasse 3 is met 125 hectare de minst voorkomende
klasse en kwam in deelgebied noord het meest voor.

Figuur 5. Het aantal hectare per klasse dood hout, weergegeven per deelgebied. Hierbij is onderscheid gemaakt
tussen klasse 0 (gemiddeld 2,9 m3/ha), klasse 1 (6,4 m3/ha), klasse 2 (9,3 m3/ha) en klasse 3 (11,8 m3/ha).

3.1.5 Boomdichtheid
De klassen 0, 1, 2, 3 en 4 komen, zo blijkt aan de hand van 42 exact gemeten plots, overeen met
een gemiddelde van respectievelijk 67, 267, 400, 541 en 1844 bomen per hectare. Klasse 2 voor
boomdichtheid is toegekend aan 790 hectare en is daarmee de meest voorkomende dichtheid
binnen het studiegebied gevolgd door klasse 3 (figuur 6, bijlagen 7.1-7.3). Percelen waaraan
klasse 0 is toegekend bleken uitsluitend kapvlaktes met her en der een boom te betreffen. Dit
betrof 51 hectare voor het gehele studiegebied. De verdeling van verschillende dichtheidsklassen
is vergelijkbaar voor de drie studiegebieden.
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Figuur 6. Het aantal hectare per klasse boomdichtheid weergegeven voor de drie deelgebieden. Klasse 0
(gemiddeld 67 bomen per hectare), klasse 1 (gemiddeld 267 bomen per hectare ), klasse 2 (gemiddeld 400 bomen
per hectare), klasse 3 (gemiddeld 541 bomen per hectare) en klasse 4 (gemiddeld 1844 bomen per hectare).

3.1.6 Aandeel aan naaldbomen
Naaldbomen zijn in het gehele studiegebied dominant (figuur 7, Bijlagen 8.1-8.3). 702 hectare
bestaat voor 100% uit naaldbos, tegenover 83 hectare dat voor 100% uit loofbos bestaat (figuur
7, bijlagen 8.1-8.3).

Figuur 7. Het percentage van het aandeel naaldhout per hectare. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de drie
deelgebieden noord, midden en zuid.
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3.2 Foerageerhabitat
3.2.1 Foerageersporen
In totaal zijn op 194 hectare 256 verse foerageersporen gevonden in de omgeving van vier
bezette nesten in het studiegebied (bijlagen 9.1-9.4). In ruim 90% van de gevallen was op
naaldhout gefoerageerd. Meestal op Grove den Pinus sylvestris (50%) maar ook op Douglas
Pseudotsuga menziesii (14%), Zeeden Pinus pinaster (11%), Japanse lariks Larix kaempferi (1%)
en niet meer te determineren naaldhout (12%; figuur 8). In 9% van de gevallen was op loofhout
gefoerageerd.

Figuur 8. Het aantal foerageersporen van Zwarte spechten dat gevonden is op liggende en staande
bomen en boomstobben. Het aantal foerageersporen is in kleur gerangschikt per boomsoort

Op Beuk is éénmaal een foerageerspoor aangetroffen. Het meest is op liggend hout gefoerageerd
(46%; tabel 1). Liggend en staand dood hout waarop gefoerageerd was, was gemiddeld
respectievelijk 7,31 (SD = 3,7; n = 116) en 4,98 (SD = 3,2; n = 49) meter lang met een diameter
van 33,76 (SD = 11,3; n = 117) en 22,13 (SD = 14,8; n = 49) centimeter. Op 84% van het hout
waarop gefoerageerd was waren vraatholen van keverlarven zichtbaar.
Tabel 1. Foerageersporen, verdeeld over de categorieën staand, liggend en stobbe en het gemiddelde van de
verschillende kenmerken waarop gefoerageerd is. Door de grote afwijking van stobbelengtes ten opzichte van
lengtes van staande en liggende bomen is geen gemiddelde boomlengte berekend. De aanwezigheid van
keverlarven is weergegeven als het percentage van bomen waar holtes van keverlarven in zijn aangetroffen.

Conditie

Aantal foerageersporen

Boomlengte (m)

Boomdikte (cm)

Staand

49

7,31

33,76

94%

Liggend

117

4,98

22,13

76%

Stobbe

90

0,25

32,44

90%

27,94

84%

Gemiddeld

12

Holtes van keverlarven

3.2.4 Vergelijking wel en niet foerageerspercelen
Percelen waarin foerageersporen zijn aangetroffen waren gemiddeld significant opener wat
betreft boomdichtheid dan percelen waarin geen foerageersporen zijn gevonden (tabel 2;
Weighted t-test: DF = 85,8; P = 0,002). Percelen waarin foerageersporen zijn aangetroffen hadden
gemiddeld een significant hoger percentage aan naaldbomen dan percelen waarin geen
foerageersporen zijn gevonden (Weighted t-test: DF = 77,0; P < 0,001). Pijpenstrootje, struiklaag,
Rododendron en dood hout verschilden daarentegen niet significant tussen de percelen waar wel
en niet in is gefoerageerd.
Tabel 2. Uitkomsten van statistische vergelijking tussen foerageergebied en niet foerageergebied. Significante
waarden worden aangegeven met **.

Dichtheid
bomen

Struiklaag

Rododendron

Pijpenstrootje

Dood
hout

Aandeel
naaldbomen

Percelen met
foerageersporen¹

1,84

2,37

1,11

1,12

1,31

71,8%

Percelen zonder
foerageersporen²

2,38**

2,43

0,84

0,78

1,28

48,0%**

¹ = gewogen aan oppervlakte van perceel een aantal foerageersporen binnen
² = gewogen aan oppervlakte van perceel
perceel
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3.3 Zwarte specht
3.3.1 Waarnemingen van Zwarte spechten
Tijdens 186 uren zijn 74 waarnemingen van één of meer Zwarte spechten gedaan. De frequentie
waarmee een Zwarte specht is waargenomen, was het hoogst in deelgebied midden: gemiddeld is
daar 0,40 Zwarte specht per uur waargenomen. In zowel deelgebied noord als zuid was dat 0,24
Zwarte specht per uur. De frequentie van waargenomen Zwarte spechten steeg tijdens de eerste
helft van maart en daalde vervolgens gedurende het seizoen (figuur 9). Zwarte spechten zijn
verdeeld over de hele dag waargenomen met het zwaartepunt in de ochtend.

Figuur 9. Gemiddeld aantal waarnemingen dat per dag is gedaan,
weergegeven als gemiddelde per uur. Elke stip geeft één velddag weer.

3.3.2 Territoria
Binnen het studiegebied zijn vier actieve nesten gevonden; één nest in deelgebied noord, twee in
midden en één in zuid (bijlagen 10.1-10.3). Naast deze nesten konden nog drie territoria worden
onderscheiden waarin geen nest is gevonden (bijlage 11). Daarmee komt het totaal op zeven
territoria in het studiegebied. Geëxtrapoleerd naar het gehele Natura 2000-gebied betekent dit
18 territoria, ofwel één territorium per 272 hectare bos.
Uit de inventarisatie van Vogelwerkgroep Bergen op Zoom (pers. med. H. Bult) blijkt dat in het
voorjaar van 2017, volgens de BMP-richtlijnen, 13 territoria aanwezig waren binnen het
studiegebied; vier in deelgebied noord, zes in midden en drie in zuid. Geëxtrapoleerd komt dit
neer op 33 territoria voor het gehele Natura 2000-gebied, ofwel één territorium per 146 hectare.
3.3.3 Nestbomen
In totaal zijn 82 bomen gevonden met daarin één of meerdere Zwarte spechtenholtes,
respectievelijk 19 in deelgebied noord, 20 in midden, 19 in zuid en 24 in het overige Natura
2000-gebied wat buiten het studiegebied valt (bijlagen 10.1-10.3). De meest gebruikte boomsoort
was Beuk (n = 69, 84%) en dan met name levende laanbeuken. Daarnaast zijn Grove den (vijf),
Zeeden (vijf) en Berk (twee) gebruikt. Van één dode boom kon de soort niet worden bepaald. Van
65 bomen was 77% levend. Vrijwel alle nestbomen hadden een takvrije onderstam. In vijf holtes
is later een legsel geproduceerd. Alle bezette nestbomen stonden in beukenlanen, waarbij één
legsel in een kwijnende Beuk en vier legsels in levende Beuken zijn gevonden.
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3.3.4 Broedprestaties
In totaal zijn vier actieve nesten binnen en één nest buiten het studiegebied gevolgd (bijlagen
10.1-10.3). Gemiddeld was de legselgrootte 4,2 eieren (tabel 3). Tussen 24 maart en 5 april zijn
de eerste eieren gelegd.
Tabel 3. Nesten met bijbehorende broedresultaten. Nestlocatie
Bieduinen ligt net buiten het studiegebied. Locaties van de nesten
staan beschreven in bijlagen 10.1-10.3.

Nestlocatie

Legselgrootte

Datum eerste ei-leg

Succesvol

Zoomland

4

24/03/2017

ja

Ranonkelven

4

onbekend

nee

Groote Meer

5

onbekend

nee

Moretusbos

4

31/03/2017

ja

Bieduinen

4

05/04/2017

onbekend

Twee van de vijf nesten zijn met zekerheid gepredeerd in de jongen-fase. Onder de nesten Groote
Meer en Ranonkelven lagen afgebeten handpennen van nestjongen Zwarte specht. Nest Groote
Meer is op 11 mei 2017 door een Boommarter Martes martes gepredeerd (foto 1).

Foto 1. Boommarter predeert een nest van Zwarte specht.
Vastgelegd met een wildcamera. Ossendrecht, 11 mei 2017.
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Uit drie nesten zijn tien verschillende nestjongen geringd (tabel 4). Het betrof vier mannen en zes
vrouwen waarvan het gemiddelde gewicht 254,6 gram en de gemiddelde vleugellengte 147,3
millimeter was.
Tabel 4. Gegevens van de geringde jongen uit drie nesten.

Nestlocatie

Ringdatum

Ringnummer

Geslacht

Gewicht (gr)

Vleugel (mm)

Leeftijd (dagen)

Zoomland

08/05/2017

3601916

vrouw

262,4

172

27

3601917

man

263,4

161

25

3601918

vrouw

244,0

167

26

3601919

vrouw

256,1

165

25

3601920

vrouw

260,1

150

23

3601921

vrouw

255,5

152

23

3601922

vrouw

262,3

154

24

3601923

man

256,8

117

19

3601924

man

238,9

117

19

3601925

man

246,3

118

19

Moretusbos

Bieduinen

12/05/2017

12/05/2017
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3.4 Aanwezigheid van mieren
3.4.1 Mieren vastgesteld met lokbuisjes
In 16 van de 72 lokbuisjes zijn één of meerdere mierensoorten uit het dieet van de Zwarte specht
aangetroffen (tabel 5). In de overige lokbuisjes zijn geen (35) of uitsluitend (21) mierensoorten
aangetroffen die niet voorkomen binnen het dieet van de Zwarte specht. In 11% van de percelen
waarin lokbuisjes zijn geplaatst is Grauwzwarte renmier gevonden, in 5,5% Gewone bosmier en
Glanzende houtmier en in 44,4% Humusmier. De gemiddelde klasse voor Pijpenstrootje (tabel 5)
verschilde onderling te veel om een statistisch significante correlatie te vormen.
Tabel 5. Waargenomen mierensoorten uit het dieet van de Zwarte specht. Ook wordt het aantal buisjes en het
aantal percelen weergegeven waarin deze soorten werden gevonden. De gemiddelde klasse van Pijpenstrootje
voor de percelen is weergegeven. De totale steekproefgrootte bedroeg 72 buisjes in 18 percelen.

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam
Grauwzwarte renmier

Aantal
buisjes
3

Aantal
percelen
2

Gemiddelde klasse
Pijpenstrootje
1,0

Formica fusca
Formica rufa/polyctena

Gewone bosmier

1

1

2,0

Lasius fuliginosus

Glanzende houtmier

1

1

0,0

Lasius platythorax

Humusmier

15

8

2,6

3.4.2 Overige mierenwaarnemingen
In een steekproef van 28 stukken dood hout zijn in 29% van de gevallen kolonies van Humusmier
aangetroffen. Verdeeld over 32 percelen zijn 51 nestkoepels van bosmieren Formica gevonden
(bijlagen 12.1-12.3). Van de percelen waarin nestkoepels zijn gevonden had 84% een klasse
Pijpenstrootje van 2 of minder. Deze relatie is niet significant (ANOVA: P = 0,77). Van de overige
boskenmerken is ook geen significante invloed gevonden op de dichtheid van nestkoepels.
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4. Discussie
4.1 Kwaliteit van het leefgebied
Uit de data blijkt dat Zwarte spechten open bos met een hoger aandeel naaldhout prefereren als
foerageergebied. Een hogere boomdichtheid resulteert namelijk in minder foerageersporen per
oppervlakte. Dit wordt ook beschreven in Cramp (1985). De dichtheid aan bomen hangt samen
met de leeftijd van het bos. De boomdichtheid is lager in oudere bossen (Deng, 2014). Zwarte
spechten prefereren oudere, en dus openere bossen (Rolstad et al., 1998). Foerageersporen zijn
meestal gevonden in naaldboomrijke percelen. Er werd vrijwel uitsluitend op naaldhout
gefoerageerd. Dit duidt op een duidelijke voorkeur voor naaldbos. Bij studies elders in Europa
ontbrak loofbos waardoor een vergelijking tussen naald- en loofbos niet mogelijk was (Bocca et
al., 2007, Rolstad et al., 1998). Pijpenstrootje, struiklaag, Rododendron hadden op basis van de
data geen significant effect op aanwezigheid van foerageersporen. Toch lijkt het voor de hand
liggend dat een dichtgegroeide bodem de voedselbeschikbaarheid belemmerd. Foerageersporen
zijn met name op liggend dood hout en stobben aangetroffen. Wanneer op staand dood hout
werd gefoerageerd, was dit vaak ook laag bij de grond (eigen data). Daar waar de struiklaag,
waaronder Rododendron, de gehele bodem bedekt belemmert het de bereikbaarheid van liggend
dood hout en stobben.
Hoewel niet significant blijkt uit de data, lijkt het belang van dood hout groot te zijn. Broekmeyer
et al. (2012) stelt namelijk dat hoge dichtheden Zwarte spechten samenhangen met de
aanwezigheid van liggend en staand dood hout. Sierdsema et al., (2008) stelt dat het volume dood
hout zelfs mede de omvang van het territorium bepaald.
Op basis van de voorkeur om te foerageren in open naaldbos, kan de dichtheid aan bomen in
percelen worden verlaagd en kan tijdens het uitvoeren van de volgende maatregelen worden
gefocust op de percelen met naaldbos. Het ringen van naaldbomen heeft door het verruimen van
de dood houtopstand indirect een positief effect op het voedselaanbod. Met name in percelen met
weinig dood hout, is het ringen van naaldbomen aan te bevelen. Daarnaast kan Rododendron in
zijn geheel verwijderd worden om de bereikbaarheid van liggend dood hout en stobben te
bevorderen. Hiermee wordt het potentieel aan foerageerhabitat verhoogt (den Ouden et al.,
2010).
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4.2 Populatie Zwarte specht
4.2.1 Populatieomvang
Uit extrapolatie van het aantal territoria in het studiegebied blijkt dat in het Natura 2000-gebied
de Brabantse Wal 18 territoria Zwarte spechten aanwezig zijn. Het is niet uitgesloten dat een
enkel territorium gemist is omdat gestart is na de eerste baltsperiode. Wanneer uit wordt gegaan
van extrapolatie van BMP-tellingen voor hetzelfde gebied, zijn er 33 territoria aanwezig. De
instandhoudingsdoelstelling van 40 paar (Programmadirectie Natura 2000, 2013) wordt volgens
beide methoden niet gehaald.
Een aantal van 18 territoria voor het gehele Natura 2000-gebied lijkt realistischer. De BMPmethode (Vergeer et al., 2016) hanteert voor Zwarte specht namelijk een fusieafstand (arbitraire
afstand tussen twee niet-uitsluitende waarnemingen) van één kilometer, terwijl Bocca et al.,
(2007) verplaatsingen van meer dan 1.000 meter vanaf het nest beschrijft. Vogels die gelijktijdig
meer dan één kilometer uit elkaar worden gehoord, duiden op twee territoria. Echter, omdat
zowel man als vrouw volgens eigen waarneming frequent zingen , is het mogelijk dat dit in
werkelijkheid één paar betreft. Daarmee lijkt de BMP-methode te leiden tot een ruime
overschatting van het aantal territoria dat daadwerkelijk aanwezig is. Bijlage 11 illustreert deze
overschatting: binnen een straal van 1.000 meter (fusieafstand) rondom twee bezette nesten zijn
volgens BMP-tellingen, uitgevoerd door vrijwilligers die de nesten niet wisten te zitten, vijf
territoria aanwezig.
Wanneer de instandhoudingsdoelstelling van 40 paar gehaald zou worden, zou de dichtheid één
paar per 124 hectare zijn. Dergelijke dichtheden zijn nergens in Europa vastgesteld (van Manen,
2012). Met 18 territoria wordt daarentegen een dichtheid van 272 hectare leefgebied bereikt.
Deze dichtheid is vergelijkbaar met dichtheden die, bij intensief zoeken naar nesten, zijn
gevonden op de Sallandse heuvelrug, de Veluwe en elders in Brabant (200-250 hectare per paar;
van Manen, 2012). Dit suggereert dat de instandhoudingsdoelstellingen, gebaseerd op
overschatte BMP-tellingen, onrealistisch hoog zijn. Een herziening van de
instandhoudingsdoelstelling van 40 paar zou moeten worden overwogen.
4.2.2 Nestbomen
Holtes van Zwarte spechten zijn verspreid over het hele studiegebied aangetroffen. Beuk bleek
daarbij veruit de meest gebruikte boomsoort (foto 2).
Zwarte spechten maken, net als op andere plekken in
Nederland (van Manen, 2012), op de Brabantse Wal
vooral gebruik van oudere Beuken met een takvrije
onderstam. Vaak bevond dit type Beuk zich in oude
beukenlanen, net als alle actieve nesten. Deze
beukenlanen, die door de landgoederen “Groote Meer”,
“Zoomland” en “Moretusbos” lopen, bevatten een hoge
concentratie aan holtes gehakt door Zwarte spechten
en zijn daarmee van extra groot belang als het gaat om
broedhabitat voor de Zwarte specht.
Het is daarom raadzaam Beuken, met name die met
een takvrije onderstam, te vrijwaren van kap.
Hoewel nesten van Zwarte spechten niet jaarrond

Foto 2. Typisch broedhabitat voor Zwarte spechten in de vorm
van een beukenperceel. Rechtsboven een holte van actief nest
in 2016. Ossendrecht, 11 mei 2017.
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beschermd zijn, is het kappen van Beuken met reeds bestaande holtes ook buiten het
broedseizoen sterk af te raden omdat holtes vaak meermaals gebruikt worden. Het vrijzetten van
geschikte bomen en het ringen van dikke naaldbomen biedt op kortere termijn een vorm van
nestgelegenheid. Voor de langere termijn kunnen Beuken eventueel aangeplant worden.
4.2.3 Broedprestaties
In het studiegebied is het eerste ei gemiddeld twee weken eerder dan de gemiddelde datum in
midden en noordoost Nederland (van Manen, 2012). De gemiddelde legselgrootte op de
Brabantse Wal ligt met 4,20 eieren per nest boven de gemiddelden uit Drenthe, Overijssel en de
Veluwe (van Manen, 2012). Gemiddeld waren de nestjongen 4.5 gram zwaarder dan nestjongen
met eenzelfde vleugellengte uit Drenthe, Overijssel en de Veluwe (van Manen, 2012). Echter is
het niet zeker of dit patroon ook stand houdt bij een grotere steekproef dan 5 nesten. Vandaar dat
hieraan nog geen conclusies betreffend de broedprestaties zijn te geven.
Onder twee gepredeerde nesten lagen afgebeten vleugelpennen: een bewijs van predatie door
een zoogdier (Roodbergen et al., 2010; de Boer et al., 2013). Van één nest werd de predatie door
Boommarter vastgelegd op cameraval. Rode eekhoorns kunnen Zwarte spechtennesten prederen,
maar doen dit volgens Gorman (2011) enkel in de ei-fase. Verder komen op de Brabantse Wal van
nature geen andere zoogdiersoorten voor die een Zwarte spechtennest in gevorderde jongen-fase
zouden kunnen prederen. Daarom is het zeer aannemelijk dat ook het tweede nest is gepredeerd
door een Boommarter. Deze soort wordt vaker genoemd als predator van Zwarte spechtennesten
(Gorman, 2011). Ten tijde van het bepalen van de instandhoudingsdoelstelling speelde het
voorkomen van Boommarter waarschijnlijk nog geen rol (Thissen, 2010). De recente toename
van Boommarter op de Brabantse Wal (pers. med. I. Ledegen) kan een negatief effect hebben op
de populatieontwikkeling van de Zwarte specht waardoor de haalbaarheid van de
instandhoudingsdoelstelling afneemt. Het toepassen van bestrijdingsmaatregelen is echter
onwenselijk en bovendien niet aan de orde omdat de Boommarter bescherming geniet volgens
Art. 3.10 Wet Natuurbescherming (2017).
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4.3 Aanwezigheid van mieren
Uit zowel de inventarisatie met lokbuisjes als de gedane steekproef op dood hout blijkt dat
Humusmier goed vertegenwoordigd is op de Brabantse Wal. Włordarczyk et al. (2009) kwam in
Polen op een vergelijkbare presentie (32%) van Humusmier in boomstobben.
Door de lage gevonden aantallen van de overige soorten is geen betrouwbare uitspraak te doen
over de mate van voorkomen hiervan op de Brabantse Wal. De oorzaak voor de lage gevonden
aantallen kan per soort verschillen. Zo vonden Noordijk & van Loon (2015) dat Grauwzwarte
renmier in een jaar nauwelijks aanwezig was in de lokbuisjes terwijl deze rond de buisjes
veelvuldig werd waargenomen. Een andere methode, bijvoorbeeld het plaatsen van potvallen,
zou een beter beeld kunnen geven van de verspreiding van deze mieren op de Brabantse Wal.
Bosmieren komen wellicht door hun gebruik van vaste routes minder vaak in lokbuisjes terecht
(Noordijk & Boer, 2007). Deze kunnen door middel van het karteren van nesten geïnventariseerd
worden.
Hoewel het aantal gevonden nestkoepels van bosmieren op de Brabantse Wal in de afgelopen
decennia is afgenomen (Bremer et al., 2016; pers. med. H. Bult), zijn tijdens het veldwerk 51
nestkoepels aangetroffen. Ondanks dat er geen significant verband was tussen de aanwezigheid
van Pijpenstrootje en de dichtheid van nestkoepels zijn de meeste (84%) nestkoepels gevonden
in percelen die minder dan 50% waren bedekt met Pijpenstrootje. De dichtheid van grassen
wordt vaak genoemd als oorzaak voor het verdwijnen van mierensoorten (Boer, 2013; Mabelis &
van Houwelingen, 2012, Peeters et al., 2004). Een hogere dichtheid van Pijpenstrootje zorgt voor
een meer monotoon landschap. Bij een monotoon landschap en dus een lage
landschapsdynamiek neemt het aantal mierensoorten af (Boomsma & van Loon, 1982). Daarmee
heeft dit een negatieve invloed op een belangrijke voedselbron voor de Zwarte specht. Om de
beschikbaarheid aan voedsel te vergroten kan Pijpenstrootje worden teruggedrongen. Daarnaast
stelde Noordijk en Boer (2007) voor Veluwse wegbermen enkele beheermaatregelen voor
waarvan onderstaande ook van toepassing zijn op de Brabantse Wal:
• Regelmatige, kleinschalige ingrepen zorgen voor grotere landschapsdynamiek en
verhogen het aantal mierensoorten, in tegenstelling tot eenmalige, grote ingrepen.
• Bij onoverkomelijke, grootschalige ingrepen dienen delen ontzien te worden zodat van
hieruit mieren andere delen weer kunnen koloniseren.
• Tijdens beheermaatregelen dienen nestkoepels van bosmieren altijd ontzien te worden.
Inventariseren van de nestkoepels is hierom noodzakelijk.
• Het laten staan van boomstobben heeft een positief effect op de Humusmierpopulatie
(Włordarczyk et al., 2009).
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4.4 Advies
Een heroverweging van de instandhoudingsdoelstelling van 40 paren is aan te bevelen op basis
van de waarschijnlijk overschatte tellingen uit het verleden. Het in stand houden en verbeteren
van de kwaliteit van het leefgebied vergt maatregelen. Deze maatregelen bestaan uit:
•

Het verlagen van de boomdichtheid en tegelijkertijd vergroten van de hoeveelheid dood
hout door het ringen van naaldbomen.

•

Het bereikbaar maken van de ondergrond door het verwijderen van begroeiing zoals
Rododendron en Pijpenstrootje.

•

Het verhogen van de voedselbeschikbaarheid door het toepassen van maatregelen zoals
plaggen en ringen van bomen op kleine schaal en het laten staan van stobben.

•

Beuken, met name die met een takvrije onderstam, vrijwaren van kap.

•

Bomen waar reeds Zwarte spechtenholen in zitten vrijwaren van kap.

•

Het uitbreiden van de hoeveelheid broedlocaties kan op lange (aanplant) en korte termijn
(ringen en vrijzetten bomen) aangepakt worden.

Bij een vervolgonderzoek dient ook de eerste baltsperiode meegenomen te worden zodat
territoria van eerder actieve vogels gemakkelijker kunnen worden vastgesteld. Om de trend van
Zwarte spechten op de Brabantse Wal in de toekomst mogelijk te kunnen verklaren is het van
belang de populatieontwikkeling van Boommarters te volgen.
Om het effect van de hierboven beschreven maatregelen te bepalen is het aan te raden eens in de
paar jaar de populatie Zwarte spechten te monitoren. Wanneer de instandhoudingsdoelstelling
wordt aangepast naar een realistische niveau aantal paren, en wanneer de beheermaatregelen
aanslaan, zou de instandhoudingsdoelstelling gehaald kunnen worden.
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Bijlagen
Bijlage 1. Geluidstypen Zwarte specht
Overzicht met verschillende geluidstypen van Zwarte spechten en bijbehorende eigenschappen
en indicaties. In deze studie zijn “lange” en “korte roffels” niet als onderscheidend van elkaar
waargenomen.
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Bijlage 2. Locatie geplaatste mierenlokbuisjes
Bijlage 2.1. Percelen in deelgebied noord waarin mierenlokbuisjes zijn geplaatst. Per vierkant zijn
vier buisjes geplaatst.
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Bijlage 2.2. Percelen in deelgebied midden waarin mierenlokbuisjes zijn geplaatst. Per vierkant
zijn vier buisjes geplaatst.
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Bijlage 2.3. Percelen in deelgebied zuid waarin mierenlokbuisjes zijn geplaatst. Per vierkant zijn
vier buisjes geplaatst.
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Bijlage 3. Bedekking van Pijpenstrootje
Bijlage 3.1. Bedekking van Pijpenstrootje in deelgebied noord.
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Bijlage 3.2. Bedekking van Pijpenstrootje in deelgebied midden.
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Bijlage 3.3. Bedekking van Pijpenstrootje in deelgebied zuid.
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Bijlage 4. Bedekking van de struiklaag
Bijlage 4.1. Bedekking van de struiklaag in deelgebied noord.
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Bijlage 4.2. Bedekking van de struiklaag in deelgebied midden.
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Bijlage 4.3. Bedekking van de struiklaag in deelgebied zuid.
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Bijlage 5. Bedekking Rododendron
Bijlage 5.1. Bedekking van Rododendron in deelgebied noord.
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Bijlage 5.2. Bedekking van Rododendron in deelgebied midden.
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Bijlage 5.3. Bedekking van Rododendron in deelgebied zuid.
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Bijlage 6. Globale schattingen dood hout
Bijlage 6.1. Globale schattingen van de aanwezigheid van dood hout in deelgebied noord. Voor
iedere klasse is het gemiddeld aanwezige dood hout weergegeven.
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Bijlage 6.2. Globale schattingen van de aanwezigheid van dood hout in deelgebied midden. Voor
iedere klasse is het gemiddeld aanwezige dood hout weergegeven.
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Bijlage 6.3. Globale schattingen van de aanwezigheid van dood hout in deelgebied zuid. Voor
iedere klasse is het gemiddeld aanwezige dood hout weergegeven.
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Bijlage 7. Dichtheid aan bomen
Bijlage 7.1. Dichtheid aan bomen in deelgebied noord.
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Bijlage 7.2. Dichtheid aan bomen in deelgebied midden.
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Bijlage 7.3. Dichtheid aan bomen in deelgebied zuid.
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Bijlage 8. Aandeel naaldbomen
Bijlage 8.1. Aandeel naaldbomen in deelgebied noord.
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Bijlage 8.2. Aandeel naaldbomen in deelgebied midden.
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Bijlage 8.3. Aandeel naaldbomen in deelgebied zuid.
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Bijlage 9. Foerageersporen rond de nesten
Bijlage 9.1. Foerageersporen rond nest Zoomland.
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Bijlage 9.2. Foerageersporen rond nest Ranonkelven.
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Bijlage 9.3. Foerageersporen rond nest Groote Meer.
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Bijlage 9.4. Foerageersporen rond nest Moretusbos.
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Bijlage 10. Waarnemingen van de Zwarte specht en nestholtes
Bijlage 10.1. Waarnemingen van de Zwarte specht en nestholtes in deelgebied noord.
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Bijlage 10.2. Waarnemingen en nestholtes in deelgebied midden.
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Bijlage 10.3. Waarnemingen en nestholtes in deelgebied zuid.
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Bijlage 11. Territoriumkaart van Zwarte spechten
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Bijlage 12. Nestkoepels van bosmieren
Bijlage 12.1. Nestkoepels van bosmieren in deelgebied noord.
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Bijlage 12.2. Nestkoepels van bosmieren in deelgebied midden.
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Bijlage 12.3. Nestkoepels van bosmieren in deelgebied zuid.
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