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Populieren en bosvogels:
Omgeving en leeftijd bepalen broedvogelgemeenschappen
JAN BUTAYE, MARTIN HERMY, BERNARD VAN ELEGEM & ANNY ANSELIN

In beekvalleien werden gedurende de laatste eeuw vele gronden met marginale
landbouwkundige waarde uitgestoten. De verlaten landbouwgronden werden vaak
beplant met cultuurpopulier. Vanuit het standpunt van de natuurbehoudssector
wordt de natuurwaarde van deze cultuurbossen doorgaans laag ingeschat. Er wordt
dan ook vaak gepleit voor een omvorming naar andere natuurdoeltypes. In dit artikel
staan verschillen in broedvogelgemeenschappen in deze aanplantingen - op basis
van een gedetailleerde broedvogelinventarisatie - centraal. Er wordt ook ingegaan op
de vraag welke bestandskenmerken aan de basis van deze verschillen liggen.
Inleiding
In de gematigde streken zijn bosecosystemen
het natuurlijk eindstadium van de successie. Ze
worden gekenmerkt door een hoge graad van
stabiliteit in ruimte en tijd en een lange ontwikkelingsperiode. Gedurende de ontwikkeling van
een bosecosysteem komen verschillende
opeenvolgende successiestadia voor, die gekenmerkt worden door specifieke kenmerken van de
bestandsstructuur. Naarmate de successie vordert, worden de gemeenschappen meer en meer
gekenmerkt door soorten die gespecialiseerd
zijn in het overleven in boshabitat. Dit geeft het
ontstaan aan typische bosgemeenschappen.
Voor de meest kritische bossoorten is het biotoop pas geschikt wanneer het bos volledig ontwikkeld is. Naargelang de geografische ligging
van het bos worden ontwikkelingsperiodes in
een grootteorde van meerdere honderden jaren
vooropgesteld. Deze lange ontwikkelingsperio~
de is de reden waarom ogenschijnlijk kleine wijzigingen in ruimte en tijd vaak zeer drastische
gevolgen hebben voor een aantal specifieke
bosvogels en kunnen leiden tot emigratie of uitsterven.
Het sterk gefragmenteerde karakter van het
bosareaal in Vlaanderen (Hermy & Vandekerkhove 2003) en de hieruit voortvloeiende problemen voor migratie en kolonisatie worden
inmiddels door de overheid als één van de voornaamste knelpunten in het bosbeleid erkend.
Samen met andere ecologische en sociaal-
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Figuur 1: Situering van het studiegebied in de Dijlevallei stroomopwaarts van Leuven.
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slechts 10 % van de totale oppervlakte bebost
(Verheyen et al. 2003).
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modernisering van de landbouw en het gebruik
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van kunstmeststoffen leidden tot een verhoging
van de landbouwopbrengsten op de betere,
vooral drogere gronden met een uitstoot van de
marginalere landbouwgronden in de vallei als
gevolg. Op de verlaten landbouwgronden wor-

Tabel 1: Samenvattende tabel met de
frequenties waarmee soorten voorkomen in de
verschillende broedvogelgemeenschappen
(n = het aantal bestanden binnen elke
broedvogelgemeenschap). Soorten die volgens
de statistische analyse (TWINSPAN)
kenmerkend zijn, zijn in de respectievelijke
broedvogelgemeenschappen vet gedrukt.
Indeling in soortengroep op basis van nestplaat:
1 = op de grond broedend (n=9); 2 = in ruigte
broedend (n=3); 3 ~ in struweel broedend (n~ 11);
4 ~ in struweel of hooghout broedend (n~10); 5 ~
in hooghout broedend (n~ 10); 6 ~ holenbroeder kan
zelf nestholte uithakken in levend hout (n ~ 3);
7 ~ holenbroeder aangewezen op dood hout
(beschikbare holte of vermolmd hout) (n ~ 11).

Interpretatie van de verschillende
broedvogelgemeenschappen:

7

7

3
7

1 ~ Broedvogelgemeenschap van ruigtevegetaties
met een gering aandeel aan opgaand hout;
2 ~ Broedvogelgemeenschap van jonge en halfopen
bossen; 3 ~ Broedvogelgemeenschap van matig
structuurrijk en middeloud bos;
4 ~ Broedvogelgemeenschap van structuurrijk bos
met voldoende oude bomen en dood hout,
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Figuur Z: De Bosrietzanger bleek -Integenstelling tot zijn naam - niet karakteristiek voor bos,
maar werd vooral aangetroffen In Ijle, recent aangeplante percelen met een ruigere vegetatie
of ook In open plekken in bos (Foto: Gerard Momie).

den in die periode voor de eerste keer cultuurbossen aangeplant, waarin meestal cultuurpopulier (Pop u/us xcanadensis) wordt geteeld met
korte omlooptijden (grootte orde van enkele
decennia).
Vandaag bestrijkt de teelt van populier 42 %
van het studiegebied. Van de beboste oppervlakte op de Ferrariskaart blijft momenteel
slechts 15 ha (4 %) over. Deze oud-bosrelicten
hebben een beperkte oppervlakte en zijn grotendeels aan de rand van de vallei gelegen (Verheyen et al. 2003).

Gegevens verzameling
In het voorjaar van 1998 werden zowel broedvogels als vegetatiestructuur gedetailleerd geïnventariseerd. Voorafgaandelijk aan de inventarisatie werden alle bossen opgedeeld in historisch
en structureel homogene eenheden (zie ook Van
Gossum et al. 2001). De bestandsstructuur
werd geïnventariseerd met de methode
beschreven door van Berkel (1979), die verder is
uitgewerkt door Dekker et al. (1982). Deze
methode is reeds in het verleden met succes
gebruikt in situaties analoog aan deze in ons
studiegebied (Opdam & Van Bladeren 1981,
Dekker et al. 1982). Onder de bestandsstructuur
wordt de hoeveelheid begroeiing (biomassa) en
de ruimtelijke verdeling ervan verstaan (Philipon na et al. 1983).
Binnen elke structureel homogene eenheid
werd een transect uitgezet in lengte variërend
van 20 tot 80 m evenredig met de oppervlakte
van de structuureenheid (60 m/ha). Dit transect
werd opgedeeld in stroken van 5 m waar aanof afwezigheid werd genoteerd van structuurvariabelen, die betrekking hebben op de horizontale en vertikale verdeling van houtachtige
en kruidachtige gewassen, dood hout en speciale elementen zoals dichte doomige struiken,
bramen, hakhout en klimplanten.

Om de 20 m werden meer gedetailleerde en
kwantitatieve metingen uitgevoerd, waaruit de
dichtheid, gemiddelde diameter en hoogte van
het hoofdbestand, alsook de soortensamenstelling, werd afgeleid. Hiervoor werden metingen
uitgevoerd in vier kwadranten binnen een circelvormig proefvlak met straal van 10 m. De
kwadranten werden gevormd door een loodlijn
op het transect. In elk kwadrant werd de soort,
diameter op borsthoogte, hoogte en afstand
vanuit het middelpunt gemeten van de meest
nabije boom. Tenslotte werden dom inante
soorten in de onder-, neven- en bovenetage, alsook een aantal specifieke structuurelementen
genoteerd (Van Gossum et al. 2002).
In het voorjaar (1998) werden alle broedvogelterritoria in het studiegebied gelokaliseerd aan
de hand van een combinatie van de uitgebreide
territoriumkartering (Hustings et al. 1985) en
de 'Common Bird Census' -techniek (Bibby et al.
1992). Voor een gedetailleerde bespreking van
de methode en de bemonsteringsintensiteit
van de inventarisatie verwijzen we naar Van
Gossum et al. (2001). De verdere bespreking is
gebaseerd op de verwerking van alle broedvogelterritoriagegevens in 95 bosbestanden.

Analyse
Om na te gaan of er tussen de geïnventariseerde cultuurbossen verschillende broedvogelgemeenschappen voorkomen, werden de bestanden geordend op basis van het samen
voorkomen of de afwezigheid van broedvogelsoorten (TWINSPAN-analyse). Aangezien het
aantal territoria afhankelijk is van de grootte
van de fragmenten, zijn hierbij enkel aan- en
afwezigheden in rekening gebracht.
Vervolgens werd de soorten rijkdom tussen de
verschillende broedvogelgemeenschappen vergeleken. Aangezien in tal van studies reeds aan-'
getoond is dat soortenrijkdom toeneemt in
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functie van de oppervlakte dient rekening
gehouden te worden met deze factor. Binnen de
verschillende broedvogelgemeenschappen is
daarom tegelijkertijd nagegaan hoe soortenrijkdom verschilt tussen de verschillende broedvogelgemeenschappen en, of deze relaties beïnvloed worden door de grootte van het
bosfragment.
Op basis van de nestplaats werden de vogelsoorten opgedeeld in zeven verschillende soortengroepen (Tabel 1). De aandelen van de verschillende soortengroepen in de totale
soortenrijkdom werden vervolgens tussen de
verschillende broedvogelgemeenschappen vergeleken. Tenslotte is onderzocht welke structuurvariabelen een rol spelen bij de verklaring
van de soortensamenstelling en de soortengroepen van broedvogelgemeenschappen. Van
Gossum et al. (2001). De verdere bespreking is
gebaseerd op de verwerking van alle broedvogelterritoriagegevens in 95 bosbestanden.

Broedvogelgemeenschappen in
popuLierenaanplantingen
In totaal werden in de 95 bestanden 57 broedvogelsoorten aangetroffen. Op basis van de
aan- en afwezigheid van deze broedvogelsoorten kunnen vier verschillende broedvogelgemeenschappen onderscheiden worden. Een
overzicht van de frequenties van de verschillende soorten in de respectievelijke gemeenschappen is weergegeven in Tabel 1. Op basis van de
aan- en afwezigheden van de individuele soorten kan reeds een voorlopige interpretatie van
de verschillende broedvogelgemeenschappen
gemaakt worden.
De eerste broedvogelgemeenschap heeft als
typische soorten Grasmus, Wilde eend, Bosrietzanger (Fig. 2) en Sprinkhaanrietzanger. Deze
soorten zijn echter niet karakteristiek voor bos,
maar wijzen in een dergelijk milieu op zeer ijle,
recente aanplantingen met een ruige vegetatie,
of op de aanwezigheid van open plekken met
ruigtevegetaties binnen bos. Vaak is de struiklaag ontbrekend of schaars ontwikkeld, waardoor deze aanplantingen een open karakter
hebben. Deze broedvogelgemeenschap wordt
omschreven als een broedvogelgemeenschap
van ruigtevegetaties met een gering aandeel (of
geen) opgaand hout.
Heggemus is één van de soorten die zijn optimum heeft in de broedvogelgemeenschap van
jonge en halfopen bossen. Het is een soort die
gekenmerkt wordt door het gebruik van meerdere ecotopen of structuureenheden binnen
zijn broedterritoria waardoor territoria vaak
gelegen zijn langsheen bosranden of open plekken binnen bos. Buiten bossen vindt men deze
soort overigens ook vaak rond lijnvormige ele-
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menten (knotwilgenrijen, hagen en houtkanten) of in ruigtes en graslanden met verspreid
staande bomen en struiken. Een tweede typerende soort van deze broedvogelgemeenschap
is de Tuinfluiter.
Andere frequent voorkomende soorten treft
men ook aan in de volgende broedvogelgemeenschappen, hetzij in significant lagere aantallen. Het betreft voornamelijk weinig habitatspecifieke
soorten,
zoals
Merel,
Winterkoning en Zwartkop, die zowel in de
struiklaag broeden als foerageren. Wintertaling, Waterral, Rietgors en Goudvink komen
exclusief, maar slechts in enkele fragmenten
van deze broedvogelgemeenschap voor. Wintertaling en Goudvink worden in de literatuur
beschreven als indicatorsoorten van spontaan,
jong, structuurrijk broekbos met open plekken,
terwijl Rietgors en Waterral (Fig. 3) wijzen op
open en halfopen landschapstypes met aanwezigheid van Riet. Het voorkomen van deze
soorten kan verklaard worden door het zeer
natte elzenbroekbos dat bij deze broedvogelgemeenschap is ingedeeld. De plaatselijke
overblijfselen van een dicht wilgenstruweel
gecombineerd met riet- en natte strooiselruigtes, verklaart tevens de analogie met de broedvogelgemeenschap van ruigtevegetaties met
een gering aandeel aan, of afwezigheid van,
opgaand hout.
De derde en vierde broedvogelgemeenschap
kunnen omschreven worden als enerzijds een
broedvogelgemeenschap van matig structuurrijk en middeloud bos zonder grote, oude
bomen en dood hout, en anderzijds een broedvogelgemeenschap met structuurrijk bos met

Figuur 3: In vochtig struduutrijk broekbos met riet kan de WatelTcll opduiken (Foto: Hubert Lehaen).

oude bomen en dood hout. Gemeenschappelijke soorten van voorgaande broedvogelgemeenschappen zijn vooral soorten die in kleine holen broeden, doch deze niet zelf kunnen
uithakken zoals Koolmees en Pimpelmees
evenals Matkop, die reeds een vergaand degradatiestadium van zachte houtsoorten vereist
om zijn nest uit te hakken. Ook minder kritische soorten die zowel in de struiklaag als in de
bovenetage kunnen broeden, zoals Houtduif,
Merel en Roodborst komen in beide broedvogelgemeenschappen zeer frequent voor.
In holen broedende, op boomstammen en takken foeragerende Kleine bonte specht, Grote
bonte specht en Boomkruiper en anderzijds
uitgesproken hooghoutsoorten zoals Grote
lijster en Wielewaal komen bijna exclusief voor
in de broedvogelgemeenschap met oude
bomen en dood hout. Matkop, Spreeuw, Vink
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en Zanglijster hebben eveneens een voorkeur
voor deze broedvogelgemeenschap. Tenslotte
komen naast tal van de eerder genoemde
soorten nog een aantal soorten exclusief, maar
in lage aantallen voor, met name Grauwe vliegenvanger, Glanskop, Vuurgoudhaan, Boomklever, Houtsnip, Wespendief, Buizerd, Appelvink, Torenvalk en Blauwe reiger.

Broedvogelsoortenrijkdom
De totale soortenrijkdom aan broedvogels
varieert tussen 2 en 27 soorten per bosbestand
(Fig. 4). De soortenrijkdom is zowel afhankelijk van de broedvogelgemeenschap als van de
grootte van het fragment. Soortenrijkdom
neemt gradueel toe van broedvogelgemeenschappen 1 naar 4, en stijgt binnen de respectievelijke broedvogelgemeenschappen met
toenemende oppervlakte.
Niettegenstaande de toename van het aantal
soorten in functie van de oppervlakte nagenoeg gelijk is tussen de respectievelijke broedvogelgemeenschappen, is er toch een toename van het soort-oppervlakte effect merkbaar
van broedvogelgemeenschap 1 tot 4.

.' In bestaande holen broedend
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Broedvogelgemeenschap

Figuur 4: De relatie tussen broedvogelsoortenrIjkdom en oppervlakte van de bosbestanden binnen de verschillende broedvogelgemeenschappen. Voor de typering bij de nummers van de
gemeenschappen, zie tabel 1.

Soortengroepen binnen de
broedvogelgemeenschappen
De soorten zijn op basis van nestplaats ingedeeld in 7 soortengroepen, zijnde op de grond
broedende (n=9). in ruigtes broedende (n=3),
in struiken broedende (n=11), in hooghout
broedende (n=10), in struiken of hooghout
broedende (n=10), in bestaande holen broedende soorten (n= 11) en in zelf uitgehakte
holen broedende soorten (n=3). De aandelen
van de verschillende soortengroepen in de
totale soortenrijkdom per broedvogelgemeenschap zijn weergegeven in Fig. 5.
In de eerste broedvogelgemeenschap, deze
van ruigtevegetaties met een gering aandeel
aan opgaand hout, wordt de soorten rijkdom
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Bebossingsduur en
bestandsstructuurkenmerken
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In de voorafgaande bespreking zijn de broedvogelgemeenschappen reeds intuïtief geïnterpreteerd in functie van bestandsstructuurkenmerken en het successiestadia van de
onderzochte bosfragmenten. Deze hypothese
wordt hier getest door na te gaan of de eerder
afgeleide broedvogelgemeenschappen effectief gerelateerd zijn aan de bebossingsduur
van de fragmenten en de individuele
bestandsstructuurkenmerken.
De gemiddelde bebossingsduur van de
bestanden neemt geleidelijk toe van de eerste
tot de vierde broedvogelgemeenschap.
Bestanden behorende tot de eerste broedvogelgemeenschap zijn gemiddeld 25 jaar
bebost. De daaropvolgende broedvogelgemeenschappen hebben een gemiddelde
bebossingsduur van 40 en 62 jaar. De bestanden behorende tot de broedvogelgemeenschap van de meest structuurrijke bossen met
oude bomen en dood hout zijn gemiddeld
reeds langer dan 76 jaar bebost. Door het ontbreken van historische kaarten van voor 1775
kan voor de deze bossen geen exact bebossingstijdstip bepaald worden. Op basis van de
aanwezigheid van een aantal zeer oude
zomereiken kan verondersteld worden dat
sommige van deze bestanden reeds lang voor
1775 bebost zijn.
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Figuur 5: Het belang van de verschillende soortengroepen in de totale soortenrijkdom van de
verschillende broedvogelgemeenschappen. Voor de typering bij de nummers van de
gemeenschappen, zie tabel 1.

gedomineerd door op de grond en in ruigtes
broedende soorten. Beide soortengroepen
nemen 70 % van de totale soortenrijkdom
voor hun rekening. In struwelen broedende
soorten domineren de broedvogelgemeenschap van matig structuurrijk en middeloud
bos. De soortenrijkdom in deze fragmenten
bestaat voor 38 % uit in struwelen broedende soorten. Dit aantal neemt opnieuw af in de
hierna volgende broedvogelgemeenschappen.
Kleine in bestaande holen broedende soorten
doen het goed in de twee volgende broedvogelgemeenschappen, nl. deze van matig tot
structuurrijk bos met aan- of afwezigheid van
oude bomen en dood hout. Hun aandeel in de
totale soortenrijkdom bedraagt resp. 20 en 28
% in deze broedvogelgemeenschappen. Soorten die zelf een nestholte uithakken om in te
broeden komen nagenoeg enkel voor in de
broedvogelgemeenschap van zeer structuurrijke, oudere bossen met oude bomen en
dood hout. Tenslotte, wordt de soortensamenstelling van deze laatste broedvogelgemeenschap eveneens gekenmerkt door een
hoog aandeel uitsluitend in hooghout broedende soorten.

Tabel 2: Overzicht van de gemiddelde waarden van de belangrijkste bestandstructuurkenmerken in de
verschillende broedvogelgemeenschappen. Voorde typering bij de nummers van de gemeenschappen, zie
onderaan tabel 1. Waarde met minstens één gemeenschappelijke letter verschillen niet significant van
elkaar. Voor een uitgebreide beschrijving en de berekeningswijze van alle onderzochte structuurkenmerken
wordt verwezen naar Van Gossum et al. (2002).
Broedvogelgemeenschap

Bebossingsduur
Bebossingsduur

2

3

4

25

40

62

76

Kruidlaag
Bedekking kruid laag < 25 cm
Bedekking kruidlaag > 100 cm

25,11
38,7

28,2
34,8

37,2
30,6

46,5
19,6

Horizontale heterogeniteit
Horizontale heterogeniteit boven 20 m
Totale horizontale heterogeniteit

O,lb
1,6a

0,2b
2,Oab

0,3ab
2,Oab

0,7a
2,6a

6,2b
41,lb
0,9b

7,2b
S4,4ab
1,Oab

10,1ab
S7,9ab
1,Oab

18,3a
115,Sa
1,2a

0,1
0,1

0,1
0,1

0,2
0,1

0,3
0,2

1S,3b
31,3b
'23,3
4b

21,6b
38,4b
31,2
5,Sb

25,3b
46,9b
33,3
6,4b

31,2a
6Sa
41,4
S,9a

Bladvolume houtachtigen
Bladvolume van 10 - 20 m
Totaal bladvolume
Vertikale heterogeniteit houtachtigen

°

Dood hout
Staand dood hout tussen en 5 cm
Totale hoeveelheid staand hout
Boomkenmerken
Boomhoogte
Dikste boom
Diameter op borsthoogte
Standaarddeviatie diameter op borsthoogte
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Op basis van de individuele structuulVariabelen
worden de verschillende bestanden nader gekarakteriseerd. De bestandsstructuurkenmerken
die beduidend verschillen tussen de broedvogelgemeenschappen zijn weergegeven in Tabel
2. Significant verschillende structuulVariabelen
hebben betrekking op de horizontale en vertikale heterogeniteit in de bestandstructuur, het
bladvolume van de houtachtigen, de aanwezigheid van klimplanten tot in de kroon, de aanwezigheid van hakhout, de gemiddelde boomhoogte, de diameteromtrek van de dikste boom
en de variatie in stamdiameters.
Met toenemende bebossingsduur kunnen een
aantal graduele veranderingen in bestandskenmerken vastgesteld worden: toename van 1)
het totaal bladvolume van houtachtigen hoger
dan 20 m; 2) de variatie in houtachtige structuur; 3) de gemiddelde boom hoogte; 4) de
variatie in stamdiameters; en 5) de stamdiameter van de dikste boom. Andere bestandskenmerken die niet significant verschillen, maar
toch gecorreleerd zijn met de bebossingsduur
hebben betrekking op de hoeveelheid dood
hout en de kruidachtige vegetatie.

Discussie
Uit de resultaten komt duidelijk naar voor dat
binnen een ruimer homogeen landschap,
bestandsstructuurkenmerken een belangrijke
rol velVullen bij het tot stand komen van broedvogelgemeenschappen in bossen.
In een vroeg successiestadium in de bosontwikkeling komen vooral de broedvogelgemeenschappen van ruigtevegetaties en jonge, halfopen bossen voor. Het zijn voomamelijk zeer
jonge aanplantingen van populier op voormalige grasland- of ruigtevegetaties, met plaatselijk
reeds een beginnende ontwikkeling van een
stru iklaag. Op de grond en in ruigtes broedende
soorten zijn kenmerkend voor jongste, struweelsoorten voor de iets oudere bestanden.
Deze bestanden worden gekenmerkt door een
lage structuurdiversiteit en de afwezigheid van
dikke, oude bomen en dood hout. Belangrijk om
te vermelden is dat in het studiegebied meermaals territoria werden aangetroffen van minder algemeen voorkomende kensoorten van
meer open vegetatietypes, zoals Rietgors en
Sprinkhaanrietzanger. Deze soorten zullen
ongetwijfeld bij verdere successie in deze percelen verdwijnen door het verder verbossen van
de ruigtevegetaties in de resterende open plekken.
'
Het voorkomen van de aanwezige broedvogelsoorten wordt in dit stadium nog relatief weinig
beïnvloed door de aanwezigheid van aangeplante boomsoorten. De lage frequentie van
Zomertortel en Goudvink kan echter wel ten
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Figuur 6: De Heggemus is één van de soorten die zijn optimum heeft in de
broedvogelgemeenschap van jonge en halfopen bossen (Foto: Misjel Oecleer).

dele een gevolg zijn van de aanwezigheid van
bomen boven de spontaan ontwikkelde struwelen. De voortschrijdende successie geeft velVolgens aanleiding tot het ontstaan van een nevenetage met een natuurlijk ontwikkelde struiklaag
bestaande uit Eenstijlige meidoom, Sleedoom,
Gewone vlier, Gelderse roos en jonge opslag van
Zomereik, Gewone es en Zwarte els.
Vanaf de derde broedvogelgemeenschap neemt
het aandeel in bestaande holen broedende
soorten sterk toe. Door het iets meer gesloten
karakter van de nevenetage zijn Heggemus (Fig.
6) en Tuinfluiter, die als indicatorsoort voor eerdere successiestadia golden, afwezig. Globaal
neemt het aandeel in struweel broedende soorten af, maar sommige struweelsoorten zoals
Zwartkop, Winterkoning en Merel zijn hier niet
onderhevig aan en komen zelfs in hogere dichtheden voor.
De broedvogelgemeenschap van structuurrijke
bossen met oude bomen en dood hout komt
voor in hogere bestanden met meer structurele
variatie in het kronendak, dikkere bomen, een
grotere variatie in boomdiameters, alsook meer
staand dood hout. Soorten die hier positief op
reageren zijn vooral stamfoeragerende soorten
en holenbroeders die hetzij in staat zijn om zelf
holen uit te hakken, hetzij in bestaande holen
broeden. Hooghoutsoorten zijn eveneens beter
vertegenwoordigd doch het verschil met de
gemeenschap van matig structuurrijke bestanden, zonder oude bomen en dood hout is minder uitgesproken. In de laatste broedvogelgemeenschap worden tevens de typische, in de
literatuur vermelde, indicatorsoorten van stnuctuurrijke, voldoende grote bossen met oude
bomen aangetroffen (o.m. Fuller 1995, Smart &
Andrews 1985). Hiertoe kunnen soorten als
Glanskop, Boomklever, Grauwe Vliegenvanger,
Vuurgoudhaantje, Kleine Bonte specht, Houtsnip, Bosuil, Appelvink en Wespendief gerekend
worden. De meeste van deze soorten hebben

doorgaans vrij grote tot grote oppelVlaktevereisten en/of komen in vrij lage dichtheden voor.
Meerdere van de vemoemde soorten komen
doorgaans in dichtheden lager dan 1 territorium
per 100 ha voor (Cramp & Simmons 19771994). De relatief beperkte oppelVlakte aan
geschikt habitat in het onderzoeksgebied (minder dan 100 ha), verklaart dan ook waarom
deze soorten slechts in een beperkt aantal percelen werden aangetroffen. Toch zijn dit - op
Wielewaal en Kleine Bonte Specht na die elk
met 1 territorium ook in minder structuurrijke
bossen werden aangetroffen - exclusieve soorten voor de laatste broedvogelgemeenschap.
Dergelijke soorten kunnen derhalve als doelsoorten voor een natuulVriendelijk bosbeheer
beschouwd worden. In dit beheer moeten
mogelijkheden geboden worden voor een ruime
structuulVariatie met een voldoende aantal
oude bomen en dood hout in al zijn facetten
(staand en liggend dood hout, verdeling over
verschillende diameterklassen en houtsoorten).
Belangrijk om te vermelden is dat deze soorten
in het onderzoeksgebied voomamelijk aangetroffen worden waar populier ingeplant is in
reeds aanwezige oude bossen en waar plaatselijk zeer oude eiken als relicten van het vroeger
bosbeheer binnen de bestanden aanwezig zijn.
Het aandeel minder kritische soorten, die zowel
in de struiklaag als in de bovenetage kunnen
broeden, zoals Houtduif en Roodborst, vertoont
weinig verschillen tussen de bestanden met
broedvogelgemeenschappen van jonge, halfopen, matig structuurrijke bossen en deze van
bossen met oude bomen en dood hout.
Het is duidelijk dat naarmate successie in cultuurbossen verder gaat, de broedvogelgemeenschappen geleidelijk evolueren naar soorten rijkere gemeenschappen met een meer
evenredige verdeling van soorten over de verschillende soortengroepen. Met uitzondering
van enkele soorten, die eerder kenmerkend zijn
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voor ruigtevegetaties komen in de broedvogelgemeenschap van bossen met oude bomen en
dood hout eveneens alle andere soorten uit de
vorige successiestadia nog voor. Bovendien
worden in deze broedvogelgemeenschap
tevens een aantal exclusieve soorten van structuurrijk bos met oude bomen aangetroffen.
Naast successie blijkt ook de oppervlakte van de
fragmenten een belangrijke rol te spelen in
soortenrijkdom. Naarmate bepaalde homogene
fragmenten groter zijn, bevatten ze een hogere
diversiteit aan broedvogels. Op basis van deze
studie dient bij deze relatie wel de kanttekening
gemaakt te worden dat deze relatie berekend is
op basis van bestanden die maximaal 3,3 ha
groot zijn en een gemiddelde oppervlakte van
0,7 ha hebben. Vanzelfsprekend zal deze relatie
afvlakken met verder toenemende bosfragmentgrootte. Niettegenstaande we wegens een
te beperkte gegevensset niet kunnen aantonen
dat de soort-oppervlakte relatie sneller zijn
optimum zal bereiken in jongere bossen dan in
oudere bossen, is deze hypothese toch niet uit
de lucht gegrepen. Uit de literatuur blijkt
immers dat in Europese oerbossen een erg hoge
soortenrijkdom bereikt werd (ruim 100 bossoorten), maar dat de meeste soorten er in
opvallend lage dichtheden voorkwamen
(Tomialojc & Wesolowski 1990). Dit houdt in
dat erg grote oppervlaktes noodzakelijk zijn
vooraleer van een volledige broedvogelgemeenschap sprake kan zijn.
Anderzijds dient bij de interpretatie van deze
soort-oppervlakte relatie zeker ook rekening
gehouden te worden met het feit dat de
beperkte oppervlakte van de oud-bosfragmenten gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de
aanwezigheid van aangrenzende jongere aanplantingen. Deze soort-oppervlakte relatie mag
dus zeker niet zomaar geëxtrapoleerd worden
naar bossen gelegen in een sterk gefragmenteerd landschap waar kleine fragmenten geïsoleerd in het landschap voorkomen. In het bijzonder voor oudere bossen zal de
soortenrijkdom minder snel stijgen door het
afwezig blijven van soorten met grotere territoria.

Besluit:
beleids- en beheersuggesties
Het meest opvallende bij de bespreking van de
resultaten is dat zich op relatief korte tijd broedvogelgemeenschappen met een relatief hoge
soortenrijkdom in de cultuurbossen kunnen
ontwikkelen. Anderzijds stellen we vast dat de
ontwikkeling van een goed ontwikkelde bosvogelgemeenschap met indicatorsoorten van
structuurrijk bos met oude bomen slechts
mogelijk is mits voldaan wordt aan een aantal
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randvoorwaarden.Ten eerste is de aanwezigheid
van een ruime structuurvariatie met voldoende
dikke bomen en dood hout in al zijn facetten
onontbeerlijk. Daamaast is een voldoende grote oppervlakte bos voor tal van de kensoorten
een andere beperkende factor. Dit geldt o.m.
voor soorten met grote territoria zoals Appelvink, Havik en Wespendief, maar ook in zekere
mate voor andere kritische soorten zoals de
Glanskop. Tot op zeker niveau kunnen de oppervlakte-eisen bij deze soorten gedeeltelijk
gecompenseerd worden door de nabije aanwezigheid van grote boscomplexen, hetgeen in de
Dijlevallei wel degelijk het geval is.
Uiteraard dient te worden vermeld dat deze
bevindingen enkel gebaseerd zijn op gegevens
van broedvogels, die over een relatief hoge tot
zeer hoge mobiliteit beschikken. Voor de ontwikkeling van verzadigde bosplantengemeenschappen met oude bossoorten, die over erg
beperkte dispersiecapaciteiten beschikken,
blijkt immers een veel langere bebossingduur
noodzakelijk.
De relatief snelle ontwikkeling naar een grote
soortenrijkdom van bossoorten is in grote mate
te verklaren door de snelle groei van populier in
vergelijking met de meeste andere boomsoorten. Dit heeft als gevolg dat het kronendak relatief snel gesloten is. Niettegenstaande de snelle kroonsluiting is er toch nog een relatief hoge
lichtinval, die een gedifferentieerde en spontane ontwikkeling van struiklaag en nevenetage
toelaat.
Op landschapsniveau worden de korte omlooptijden eigen aan de populierenteelt, voor de
meeste broedvogels gecompenseerd door de
snelle successie binnen de cultuurbossen. Voor
een beperkt aantal broedvogelsoorten - nl. deze
die gebonden zijn aan zeer oude bomen - gaat
deze redenering echter niet op. Dit successiestadium wordt binnen de onderzochte cultuurbossen voomarnelijk bereikt waar populier
ingeplant is in reeds aanwezige oude bossen en
waar zeer oude bomen als relicten van het vroeger bosbeheer zijn blijven staan. De vraag die
spontaan opkomt is of cultuurbossen op voormalige landbouwgronden ooit dit stadium
spontaan kunnen bereiken of dat er bepaalde
maatregelen voor moeten getroffen worden.
Structuurkenmerken waarvan de ontwikkeling
de omlooptijd van de populierteelt overstijgt
zijn veelal gerelateerd aan de aanwezigheid van
zeer grote, oude en dode bomen. In onze analyse gaat het om kenmerken zoals de variatie in
stamdiameter, de diameter van de dikste boom,
de gemiddelde diameter, de horizontale heterogeniteit in de etage hoger dan 20 meter en de
gemiddelde hoogte, alsook de aanwezigheid
van dood (of rottend) staand hout.
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Zoals reeds eerder gezegd zijn de meeste,
belangrijke bestandsstructuurkenmerken relatief snel te ontwikkelen, maar de ontwikkeling
van de voordien vermelde structuurkenmerken
vergt bijzondere aandacht en extra spanningen.
Dit zijn derhalve maatregelen die afwijken van
een "regulier populierenbosbeheer".
Ondersteuning van overheidswege voor een
ecologisch verantwoord beheer van privébossen lijkt een mogelijke optie om de kwaliteit
van de grote oppervlaktes cultuurbos in valleisystemen te verbeteren. Op dit ogenblik zijn de
mogelijkheden voor financiële steun voor een
dergelijk beheer in privébossen minder uitgewerkt, maar hier zal in de zeer nabije toekomst
verandering in komen na goedkeuring van de
nieuwe uitvoeringsbesluiten voor de bosgroepen, de beheersplannen en de criteria duurzaam bosbeheer.
Bij de beoordeling van een meer ecologisch
verantwoord beheer dienen in het bijzonder
inspanningen inzake de ontwikkeling of vrijwaring van beschadiging van 1) de struiklaag, 2)
de nevenetage en 3) een gemengde bovenetage (met overstaanders) geëvalueerd te worden.
De volgorde van deze opsomming geeft in toenemende mate de natuurvriendelijkheid van
het beheer weer. In het bijzonder dient aandacht besteed te worden aan het behoud van
oude en afgestorven bomen, wat onderdeel
uitmaakt van een gemengde bovenetage, aangezien deze factor het meest beperkend is voor
een vervollediging van de huidige broedvogelgemeenschap in alluviale cultuurbossen. Vermeldenswaardig is dat diverse van deze elementen in de criteria duurzaam bosbeheer zijn
opgenomen. Dit instrument zal in de toekomst
m.a.w. een belangrijke rol kunnen spelen om,
via algemene structuurdiversiteitverbeterende
maatregelen, tot een avifaunavriendelijk
beheer te leiden.
Voor de beoordeling van de effectiviteit van het
gevoerde natuurvriendelijk beheer kunnen
naast de reeds opgesomde bestandsstructuurkenmerken de hievoor vermelde kritische
broedvogelsoorten van structuurrijke bossen
met oude bomen als indicator gebruikt worden.
Ten slotte dient ook te worden opgemerkt dat
bosuitbreiding niet aangewezen is wanneer
belangrijke populaties aanwezig zijn van bijzondere broedvogels van open vegetatie- en
landschapstypes. Sommige van deze soorten,
zoals Rietgors en Sprinkhaanrietzanger, kunnen
weliswaar tijdens de eerste jaren van een populierenaanplant overleven, maar zullen op termijn toch verdwijnen. Ook hier dient de overheid zijn verantwoordelijkheid te nemen bij
adviesverlening voor bosaanleg in valleigebieden.
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J., VAN ELEGEM B., HERMY M. & ANSELIN A. 2003.
Communities of breeding birds in relation to structural
characteristics of cultivated woodland stands (Populus x cundensis) [in Dutch]. Natuur.focus 2(2): 56-63.
BUTAYE

Flanders has only a limited area of woodland. Moreover, a considerable proportion regards young, intensively managed
woodland or rather plantations (e.g. popular). This study
addressed the question to what extent breeding bird communities differ in those young plantations versus older woodland
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exploring different ecological factors that may cause these differences. The study was done in an area within the valley of the
river Dyle (nearby Leuven). Using a twinspan-analysis, breeding bird species were grouped into four different bird communities: i) shrubby community with some young trees, ii)
young and semi-open woodland, iii) middle-age and moderately structured woodland, and iii) well-structured, old woodland. Typical species for each group were identified. In particular, typical species ofthe last group could be applied as quality
indicators for forestry management. The results are discussed
within the framework of conflicting views from forestry and
conservation, and a more integrated view is advocated.
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