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1. Inleiding

1.1 De Middelste Bonte Specht
De Middelste Bonte Specht Dendrocopos
medius kent als standvogel een ruime maar
gefragmenteerde verspreiding in continen-
taal Europa. Hij wordt aangetroffen van
Frankrijk in het westen tot W-Turkije en
Europees Rusland in het oosten en van de
Baltische staten in het noorden tot het
Cantabrisch gebergte (Spanje), Griekenland
en Turkije in het zuiden. Hij ontbreekt volle-
dig in Groot-Brittannië, IJsland en het
Middellandse Zeegebied, met uitzondering
van Italië waar hij in het zuiden lokaal voor-
komt in lage aantallen (Cramp 1985,
Hagemeijer & Blair 1997). Sinds 1980 is de
soort als gevolg van habitatverlies, isolatie
en inteelt uitgestorven in Zweden
(Petterson 1984), en vinden we ook geen
Middelste Bonte Spechten meer in
Scandinavië. In Denemarken en Portugal is
het een incidentele broedvogel. De totale
Europese populatie (zonder Rusland) wordt
geschat tussen 53.000 en 97.000 broedpa-
ren, waarvan ongeveer 52 % in de Centraal-
Europese landen Duitsland, Polen, Hongarije
en Kroatië broedt (Hagemeijer & Blair
1997). In Europees Rusland heeft de soort
een discontinue verspreiding, maar er wor-
den nog steeds geïsoleerde broedpopulaties
ontdekt, en de exacte verspreiding is er wel-
licht nog steeds niet volledig gekend. De
recentste schatting maakt gewag van 1100
à 3200 broedparen (Kossenko 2004). Naast
de nominaatvorm worden vanaf Turkije nog
drie ondersoorten onderscheiden in andere
delen van Turkije, Syrië, de Kaukasus,
Transkaukasië en Iran (Cramp 1985;
Kaestner 2005).
Naar de habitatvoorkeur van de Middelste
Bonte Specht werd reeds veel onderzoek
verricht. Ze prefereren oude, structuurrijke
loofbossen, liefst op rijke grond in het laag-
land, en mijden boreale en alpiene zones.
Hagemeijer & Blair (1997) geven 300 m en

600 m boven zeeniveau als grenzen van het
hoogteoptimum van de soort, een interval
die wordt bevestigd door andere auteurs
(Glutz von Blotzheim 1962, Müller 1982,
Hinterkeuser 1998). Uitzonderlijk wordt de
soort hoger aangetroffen, zoals tot op 1600
m in het Cantabrisch gebergte (Hagemeijer
& Blair 1997). Middelste Bonte Spechten
foerageren voornamelijk op bomen met een
ruwe schors, zoals eiken Quercus spec.,
olmen Ulmus spec., elzen Alnus spec., ber-
ken Betula spec. en populieren Populus
spec., en in mindere mate op ‘gladdere’
soorten als Haagbeuk Carpinus betulinus,
Essen Fraxinus excelsior en Beuken Fagus
sylvaticus. Bomen met een ruwe schors bie-
den immers meer habitat aan ongewervel-
den. De grootste aantallen worden aange-
troffen in zuivere loofbossen, maar
Middelste Bonte Spechten kunnen ook in
gemengde bossen voorkomen, op voor-
waarde dat er een belangrijke fractie dikke,
oude bomen aanwezig is (diameter op
borsthoogte meer dan 35 cm; Pasinelli &
Hegelbach 1997) en er voldoende staand
dood hout en dode zijtakken zijn. Ook een
sterk ontwikkelde korstmossenvegetatie
kenmerkt vaak hun biotoop. Over het speci-
fieke belang van eiken voor de Middelste
Bonte Specht werd reeds veel gepubliceerd.
Hoewel hij dus voorkomt over een gradiënt
van zuivere eikenbossen naar gemengde
bossen met een sterke aanwezigheid van
minder interessante boomsoorten zoals
sparren Picea spec., Beuken en/of Essen
blijft hij in de eerste plaats een specialist van
volgroeide eikenbossen (bv. 78 % van de
observaties in eikenkruinen; Pasinelli &
Hegelbach 1997) met een absolute voor-
keur voor eiken-Haagbeukenbossen, waar
hij vaak significant hogere dichtheden haalt
dan in andere bostypes. De verspreiding van
de Middelste Bonte Specht in Europa komt
trouwens opvallend overeen met die van de
Haagbeuk (Hagemeijer & Blair 1997).
De Middelste Bonte Specht is een sterk op
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insecten gespecialiseerde specht die zowel
op ruwe schors als in het gebladerte foera-
geert, waarbij hij vaak als een zangvogel
dwars op takken zit of als een mees Parus
spec. ondersteboven hangt. Zijn rusteloze
karakter en het feit dat hij vooral de boven-
ste kruinlaag verkiest kunnen goede obser-
vaties soms bemoeilijken. Foerageren op de
grond, gebruik van werkplaatsen (om noten
te openen en dennenkegels te bewerken),
bezoek van voederplaatsen, drinken van
boomsappen en vangen van insecten in de
vlucht werden allemaal reeds gedocumen-
teerd (Cramp 1985). In tegenstelling tot de
Grote Bonte Specht Dendrocopos major
gebruikt de Middelste Bonte Specht zijn
snavel niet vaak om prooien uit het hout te
hakken of om te roffelen maar eerder als
een pincet, wat helpt verklaren waarom
deze soort een uitgesproken voorkeur heeft
voor eiken. Er werd immers aangetoond dat
eiken van alle inheemse bomen gemiddeld
de meest reliëfrijke schors en het grootste
aandeel dode takken bezitten, en dat ze
daarom ook de grootste dichtheden over-
winterende ongewervelden huisvesten
(Southwood 1961). Het dieet van de
Middelste Bonte Specht bestaat voor ca 90
% uit insecten en hun larven (voornamelijk
rupsen; Pasinelli 2001), en omwille van zijn
foerageerstrategie kan hij die vaak enkel in
voldoende hoeveelheden bemachtigen op
eiken. Vooral tijdens de winter kan ook
plantaardig voedsel (bijvoorbeeld eikels,
walnoten, maïs) periodiek van belang zijn
(Cramp 1985). Er wordt éénmaal per jaar
gebroed in een hol dat jaarlijks wordt ver-
nieuwd. Middelste Bonte Spechten zijn

monogaam, en houden hun partnerband
buiten het broedseizoen vermoedelijk
beperkt in stand. Toch gedragen ze zich tij-
dens deze periode overwegend solitair, en
blijken ze vaste voedselterritoria te verdedi-
gen waarbij vooral de mannetjes (die de ter-
ritoria vastleggen) op de broedplaatsen aan-
wezig blijven. De winterterritoria zijn
doorgaans wat kleiner dan de broedterrito-
ria.Anderzijds worden ook vaak overlappen-
de territoriumgrenzen gerapporteerd, zowel
wat de winter- als broedterritoria betreft. In
het laatste geval wordt de onmiddellijke
omgeving van de nestplaats sterker verde-
digd (Cramp 1985).

1.2 Het Meerdaalwoud
Het Meerdaalwoud (Figuur 1) is een 1319
ha groot boscomplex ten zuiden van
Leuven, dat grotendeels op het grondgebied
van de gemeenten Oud-Heverlee en
Bierbeek (Vlaams-Brabant) gelegen is. Enkel
de zuidelijke rand ligt in de Waalse gemeen-
ten Beauvechain en Grez-Doiceau (Waals-
Brabant). Dit bosgebied overdekt in essentie
het grootste deel van een plateau dat in het
westen wordt begrensd door de Dijlevallei,
in het noorden door de vallei van de
Vaalbeek, in het oosten door de vallei van de
Mollendaalbeek en in het zuiden door de
vallei van de Nethen. Samen met het
Heverleebos (Figuur 1) vormt het een res-
tant van het aaneengesloten historische
Kolenwoud, en het is één van de weinige
plaatsen in Vlaanderen die naar alle waar-
schijnlijkheid sinds de laatste ijstijd (ca
10.000 jaar geleden) bebost zijn gebleven, al
kunnen we uiteraard al lang niet meer van
een oerbos spreken. De steenweg Leuven –
Namen deelt het woud sinds 1754 op in een
oostelijk en een westelijk deel. Het oostelijk
deel wordt soms afzonderlijk als Mollen-
daalwoud benoemd. Ten noordwesten van
het Meerdaalwoud vinden we het kleinere
Kouterbos (Figuur 1) dat landschappelijk
aansluit bij het Heverleebos en met een
gemiddelde hoogte van 35 m boven de zee-
spiegel het laagst gelegen gedeelte van het
woud is. De hoogste delen (maximale hoog-
te bedraagt 108 m) liggen in het oosten van
het gebied.
Het Meerdaalwoud wordt als gevolg van
een grote verscheidenheid in bodems (van
zandleem tot rijkere leembodems en met
plekken waar een droge zandgrond dag-
zoomt) en vochtigheidsgraad (meerdere
bronnetjes en vochtige tot zeer natte vallei-
tjes, met enkele kleine poelen en grotere vij-
vers) gekenmerkt door een grote diversiteit
aan vegetatietypes: van droge heide en den-

nenbossen over mesofiele wintereiken
Quercus petraea- beukenbossen en rijkere
eikenbossen tot natte elzen-essenbossen. In
essentie is het Meerdaalwoud dus een
gemengd bos. Het bestaat slechts voor 31
% uit Beuken (tegenover bijvoorbeeld ca 80
% in het Zoniënwoud), die relatief weinig
licht doorlaten tot op de bodem en dan ook
vaak eerder soortenarme bossen vormen.
Zomer Quercus robur- en Wintereik nemen
één vierde van de oppervlakte voor hun
rekening en ook de Grove Den Pinus sylve-
stris beslaat een kwart van de oppervlakte.
Voor de Middelste Bonte Specht is vooral de
ca 500 ha grote loofkern van het woud van
belang, en met name de aanwezigheid van
eiken blijkt ook hier bepalend te zijn (zie
lager).
In een soortengroepenanalyse in de Atlas
van de Vlaamse Broedvogels 2000-2002
(Vermeersch et al. 2004) valt het
Meerdaalwoud samen met het zuidoosten
van de Voerstreek dankzij het voorkomen
van de Middelste Bonte Specht op als één
van de twee enige locaties waar de volledi-
ge soortengroep ´oud loofhout´ broedt.
Deze groep bestaat uit Bosuil Strix aluco,
Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor,
Middelste Bonte Specht, Glanskop Parus
palustris, Boomklever Sitta europaea en
Appelvink Coccothraustes coccothraustes,
en werd samengesteld op basis van de rela-
tieve dichtheidskaarten van deze soorten.
Die toonden in combinatie met beschrijvin-
gen in de soortteksten en aanvullende lite-
ratuurgegevens aan dat deze soorten in
Vlaanderen ofwel uitsluitend ofwel in hoge-
re dichtheden dan elders in oud loofhout
voorkomen.

2. Inventarisatiemethodiek

Bij de inventarisaties van territoriale/broe-
dende Middelste Bonte Spechten in
Meerdaalwoud werd de methodiek uit de
handleiding van het Broedvogel Monitoring
Project van SOVON gerespecteerd (van Dijk
1996).Voor de Middelste Bonte Specht pre-
ciseert bijlage 6 van deze handleiding dat er
twee geldige waarnemingen nodig zijn in de
periode februari-juni, waarvan minstens één
binnen de datumgrenzen van 1 maart tot 20
juni, om tot een territorium te mogen
besluiten. Hierbij verschillen de twee geldi-
ge waarnemingen minstens met 10 dagen.
Dit is een criterium waaraan in het
Meerdaalwoud makkelijk voldaan werd.
Het is echter niet altijd mogelijk om enkel
op basis van uitsluitende waarnemingen
een onderscheid te maken tussen verschil-

Figuur 1. De ruime omgeving van het Meerdaalwoud.
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lende territoria. Hiertoe hebben we infor-
matie nodig over hoe groot de afstand tus-
sen twee waarnemingen of tussen twee
concentraties van waarnemingen moet zijn
om over één of meerdere territoria te kun-
nen spreken. Dergelijke afstanden hangen
onder meer af van factoren zoals mobiliteit,
gemiddelde territoriumgrootte en aard van
de habitat, en zijn dus soortafhankelijk.Voor
de Middelste Bonte Specht bedraagt de
fusieafstand 500 m (van Dijk 1996), wat
betekent dat twee niet-uitsluitende waar-
nemingen die op 500 m of minder van
mekaar werden opgetekend tot hetzelfde
territorium moeten worden gerekend, onaf-
hankelijk van het feit of ze op dezelfde
datum dan wel op verschillende data wer-
den genoteerd (uiteraard wel datumgrenzen
en interpretatiecriteria blijven respecteren).
Op deze manier wordt het aantal territoria
niet overschat. Bij het interpreteren van de
verzamelde gegevens en het toepassen van
de fusieafstand, werd er anderzijds ook goed
op gelet dat kettingreacties door het her-
haaldelijk toepassen van de fusieafstand op
een reeks waarnemingen werden vermeden.
Dit zou immers tot een onderschatting van
het broedbestand kunnen leiden. In de prak-
tijk betekent dit dat een fusieafstand die
vanuit een waarneming of cluster van waar-
nemingen volledig naar één zijde werd bere-
kend om een andere waarneming die hier
het dichtst bij ligt in hetzelfde territorium te
betrekken, niet meer naar de andere zijde
mag worden toegepast. Dit vertaalt zich ook
als volgt: als het gebruik van de fusieafstand
leidt tot het vergroten van een territorium
mag deze niet nogmaals gebruikt worden.
Een waarneming aan de andere kant van dat
territorium blijft dus op zichzelf staan en
kan eventueel aanleiding geven tot een
ander territorium. Voor een visualisatie van
de problematiek in verband met fusieaf-
standen verwijzen we naar van Dijk (1996).
Maar het inventariseren kon niet altijd een-
duidig volgens de regels van de SOVON-
handleiding gebeuren. De mogelijkheid op
overlappende territoriumgrenzen en het feit
dat vooral jonge Middelste Bonte Spechten
zich soms tot 500 m buiten hun territorium
verplaatsen om een partner aan te trekken
maakten het vastleggen van de territorium-
grenzen en zelfs het bepalen van het exacte
aantal territoria zeer moeilijk. Bovendien
werden op enkele plaatsen herhaaldelijk tot
vier adulte vogels in elkaars onmiddellijke
omgeving gezien, wat inderdaad suggereert
dat er ook in het Meerdaalwoud een zekere
territoriumoverlap bestaat. Daarom organi-
seerde de Natuurstudiegroep Dijleland van

midden februari tot eind april 2004 weke-
lijks gerichte Middelste Bonte Specht-
inventarisaties, waarbij de activiteit in
naburige vermeende territoria simultaan
opgevolgd werd om de verplaatsingen van
individuele vogels in kaart te kunnen bren-
gen en een beter zicht te krijgen op territo-
riumgrenzen en eventuele overlap.
Aangezien de Middelste Bonte Spechten in
Meerdaalwoud tijdens de piek van hun
vocale activiteit (voornamelijk midden
februari – eind april tot de eileg begint, en
dat vooral bij warm en zonnig weer tijdens
de vroege voormiddag) zeer makkelijk terug
te vinden zijn en omdat het bij het gebruik
van geluid niet gekend is van hoever daar
vogels op afkomen, werd ervoor geopteerd
tijdens de inventarisaties geen gebruik te
maken van geluidsopnames (dit wordt voor
spechten ook niet voorzien in de SOVON-
handleiding, met uitzondering van de
Draaihals Jynx torquilla). De opvallende
vocale activiteiten van de Middelste Bonte
Spechten betekenden bovendien dat de
vogels niet enkel makkelijk gelokaliseerd
konden worden, maar dat er ook relatief
eenvoudig waarnemingen konden worden
opgetekend die voor broedvogelinventarisa-
ties een erg hoog informatiegehalte bezit-
ten, zoals bijvoorbeeld waarnemingen van
territoriumconflicten en copulerende kop-
pels (o.m. Hens & Moreau 2001; Moreau
2003). De 190 ha Militair Domein in
Meerdaalwoud konden tot op heden niet
worden betreden, maar gezien in dit deel
nagenoeg geen oude eiken staan en er van
langs de randen van dit domein nooit
Middelste Bonte Spechten werden opge-
merkt, lijkt het weinig waarschijnlijk dat de
soort er broedt.

3 Resultaten

3.1 Aantalsevolutie
In het Meerdaalwoud werd de aanwezigheid
van Middelste Bonte Spechten op basis van
2 oude waarnemingen reeds langer ver-
moed. Het ging telkens om een exemplaar
op 15 december 1947 en op 18 april 1976
(Hens 2000, Menten 2003). Tijdens vroege-
re broedvogelinventarisaties werd de soort
hier echter nooit vastgesteld (Menten
2003). In 1998 werd een territoriaal ex.
opgemerkt op het grondgebied van de
gemeente Bierbeek in het zuidoostelijk
deel van het woud (Menten 2003). In 1999
werden er in dezelfde buurt reeds twee ter-
ritoria ontdekt (Smidtz et al. 1999) en 2000
leverde in het kader van de inventarisaties
voor de nieuwe broedvogelatlas minstens 4

en wellicht 5 territoria op (Hens 2001a),
waarbij de uitbreiding van het broedgebied
vooral naar het westen toe plaats vond. In
juli 2000 werd in één van de eerder geloka-
liseerde territoria voor het eerst een jonge
vogel waargenomen (Hens 2001b). Dit
leverde het eerste broedbewijs voor
Vlaanderen. Vervolgens evolueerde het
broedbestand in het Meerdaalwoud van 10
koppels in 2001 over 14 koppels in 2002 tot
het voorlopige maximum van 15 territoria
in 2003. Het verspreidingsgebied binnen
Meerdaalwoud bereikte in 2003 ook zijn
maximale omvang, met nog steeds een dui-
delijke maar weliswaar sterk uitgebreide
kern rondom de locatie van de eerste waar-
nemingen, en uitlopers naar het westen en
het noorden. In 2004 en 2005 werd geen
verdere toename vastgesteld, er werden tel-
kens 14 territoria gekarteerd (archief NSG
Dijleland) binnen hetzelfde verspreidingsge-
bied als in 2002 en 2003 (het ene territori-
um dat er in 2003 meer was ten opzichte
van 2002 lag op de uiterste zuidoostelijke
rand van het verspreidingsgebied, en het
was ook dit territorium dat in 2004 weer
verlaten was).

3.2 Territoriumgroottes en dichtheden
Omwille van zijn specifieke habitateisen
heeft de Middelste Bonte Specht vrij uitge-
strekte gebieden met geschikt habitat
nodig. In het Meerdaalwoud komen
Middelste Bonte Spechten voornamelijk
voor in de 500 ha grote loofkern van het
woud (Figuur 2). Rekening houdend met een
bezetting van 14 territoria (resultaat uit
2002, 2004 en 2005) komt dit neer op een
gemiddelde territoriumgrootte van 35,7 ha,
of een dichtheid van 0,56 broedparen per 10
ha. Er wordt echter enkel gebroed in een
zone van 250 ha binnen het gehele ver-
spreidingsgebied (Figuur 2). Wanneer we
enkel deze oppervlakte gebruiken bekomen
we een gemiddelde territoriumgrootte van
18 ha, of een dichtheid van 0,28 broedparen
per 10 ha (zie ook Menten 2003). Op het
onderscheid tussen deze twee berekenings-
wijzen werd ook ingegaan door Sermet &
Horisberger (1988), en zij wijzen erop dat
men er bij het vergelijken van territorium-
groottes en dichtheden uit verschillende
studies rekening mee moet houden dat der-
gelijke resultaten sterk verschillen wanneer
men de ene keer enkel de geschikte broed-
gebieden en de andere keer ook tussenlig-
gende en minder geschikte oppervlakten in
de berekeningen heeft betrokken.
Doorgaans wordt het foerageergebied bui-
ten de onmiddellijke nestzone ook begrepen
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in de totale territoriumoppervlakte (ook zo
in de geraadpleegde studies en uiteindelijk
ook in Sermet & Horisberger 1988).
Aangezien veldobservaties in de periode
2003-2005 ook in het Meerdaalwoud aan
het licht brachten dat vele zogenaamde
niet-bezette bestanden (waar niet gebroed
wordt) binnen de loofkern van het woud
inderdaad door Middelste Bonte Spechten
bezocht worden om er te foerageren, en dat
zowel tijdens het broedseizoen als erbuiten,
lijkt het gerechtvaardigd om de gemiddelde
territoriumgrootte van 35,7 ha te gebruiken
om de situatie in het Meerdaalwoud te ver-
gelijken met die in andere regio´s. Maar het
is nu ook weer niet zo dat alle bestanden in
het Meerdaalwoud waar geen Middelste
Bonte Spechten broeden geregeld door de
soort bezocht worden. In de westelijke helft
van het woud is dat wel grotendeels zo,
maar in het meest oostelijk gelegen gedeel-
te van de loofkern van het Meerdaalwoud
worden slechts zeer zelden Middelste Bonte
Spechten gezien, en langs de uiterste
oostrand werden er voor zover bekend nog
nooit opgemerkt. Het is bovendien opval-
lend dat de weinige waarnemingen in het
oosten steeds betrekking hebben op de win-
terperiode, waarin de koppels tijdelijk uit-
eenvallen en vooral de vrouwtjes de broed-
territoria verlaten om elders een
winterterritorium te verdedigen. Dat
gebeurt klaarblijkelijk ook in bestanden die
niet in aanmerking komen als broedterrito-
rium, en die te ver van de geschikte broed-
gebieden liggen om tijdens het broedsei-
zoen te worden opgenomen in de randen
van de broedterritoria. Omdat de draag-
kracht van een gebied voor een uitgespro-
ken standvogel als de Middelste Bonte
Specht vermoedelijk eerder bepaald wordt
door de geschikte broedoppervlakte dan
door het winterpotentieel, berekenen we de

oppervlakte die door de Middelste Bonte
Specht in het Meerdaalwoud wordt bezet
dus opnieuw en laten we de betreffende
oostelijke en enkele westelijke percelen
weg. Op die manier krijgen we de opper-
vlakte van het reële verspreidingsgebied, dat
456 ha bedraagt (Figuur 2). Dit leidt tot een
gemiddelde territoriumgrootte van 32,6 ha
of een dichtheid van 0,3 broedparen per 10
ha. Hoewel in de literatuur regelmatig infor-
matie over de grootte van territoria van de
Middelste Bonte Specht kan worden terug-
gevonden, was Hochebner (1993) de enige
van de geraadpleegde studies die aangaf dat
voor het berekenen van territoriumgroottes
en dichtheden ook gebruik werd gemaakt
van de oppervlakte die als het reële ver-
spreidingsgebied werd aangeduid.
Volledigheidshalve vermelden we dat bij de
berekening van gemiddelde territorium-
groottes in het Meerdaalwoud geen reke-
ning werd gehouden met enige overlapping
van de territoriumgrenzen, zodat de indivi-
duele territoria in werkelijkheid wellicht wat
groter zijn dan 32,6 ha. De exacte mate van
territoriumoverlap werd in deze populatie
niet gekwantificeerd, maar in de literatuur
werden enkele concrete gegevens over zeer
korte afstanden tussen nesten gevonden.
Cramp (1985) beschrijft nesten op 200 m
en zelfs amper 52 m van elkaar, en een clus-
ter van 3 nesten met onderlinge afstanden
van resp. 350 m, 350 m en 600 m. Bij dit
laatste geval worden expliciet sterk overlap-
pende voedselterritoria vermeld.

4. Discussie

4.1 Aantalsevolutie
Tot in de loop van de jaren ’80 werden voor
de Middelste Bonte Specht over grote delen
van W- en C-Europa licht afnemende popu-
laties en areaalinkrimpingen vastgesteld, en
voor enkele kleine relictpopulaties (bv. de
Litouwse) braken kritische tijden aan. De
laatste jaren weerklinkt echter steeds meer
positief nieuws over deze soort (Schmitz
1993, Flade 1994, Veenstra 1995,
Heckenroth & Laske 1997, Hinterkeuser
1998, König 1998). De grootste populaties
bleken de meest stabiele te zijn, en gingen
bijna nooit achteruit. Toch zijn de vooruit-
zichten voor de Middelste Bonte Specht
niet over het ganse verspreidingsgebied
even rooskleurig. In centraal Rusland bij-
voorbeeld, waar de economisch meest
actieve zone samenvalt met het ecologische
optimum van de eiken en veel eikenwouden
nog zeer intens ontgonnen worden, verdwij-
nen vele van deze wouden of worden ze op

zijn minst sterk gefragmenteerd. Deze trend
heeft uiterst negatieve gevolgen voor de
Middelste Bonte Specht, die nu reeds op de
Russische Rode Lijst staat (Kossenko 2004).
Het is echter vooral in België en Nederland
dat er sprake lijkt te zijn van een opmars. In
Nederland was de Middelste Bonte Specht
tot voor kort hoogstens een incidentele
broedvogel. Voor 1995 werden er 9 zekere
broedgevallen gepubliceerd, allemaal in het
oosten van het land (sinds 1952). Het laat-
ste daarvan vond in 1973-1977 plaats te
Enschede (Overijssel) en een waarschijnlijk
broedgeval werd tijdens deze periode
gemeld van de Veluwerand (Gelderland). Pas
in de periode 1998-2000 werden terug
mogelijke broedgevallen gemeld langs de
oostgrens van Twente (Overijssel) en in de
Achterhoek (Gelderland), maar de definitie-
ve vestiging was er intussen gekomen in
Zuid-Limburg. Het eerste paar vestigde zich
hier vermoedelijk in 1995, en voor de perio-
de 1998-2000 wordt geschat dat er jaarlijks
10-15 territoria aanwezig waren, telkens
goed voor 5-10 broedgevallen (Pahlplatz et
al. 2000, Schotman 2002). Nadien nam het
aantal Limburgse territoria slechts geleide-
lijk toe, ook in 2004 werden er in totaal 15
geïnventariseerd (van Dongen et al. 2004a,
b). In 2002 werd er terug gebroed te
Enschede (Overijssel) (van der Vliet et al.
2003) en 2004 leverde waarnemingen op
drie locaties in Twente (Overijssel), waarvan
op minstens één sprake was van een
geslaagd broedgeval (van Dongen et al.
2004b). Maar de grote doorbraak lijkt hier in
2005 te zijn gekomen. Het is niet duidelijk
of het om een invasie ging of dat gericht
zoekwerk plots reeds langer aanwezige
Middelste Bonte Spechten opleverde, maar
er werden dat voorjaar maar liefst 19 terri-
toria geteld in de Achterhoek (Gelderland)
en Twente (Overijssel) (van Dongen et al.
2005; van den Berg & Haas 2005).
In België was de soort als broedvogel tot en
met 1999 enkel gekend uit Wallonië. Tussen
1973 en 1978 bleef de verspreiding nog
hoofdzakelijk beperkt tot de provincie
Luxemburg, met zo’n 250 broedparen in de
Lorraine, de meridionale Ardennen en de
bosgordel van Saint-Hubert en slechts wei-
nig waarnemingen buiten deze regio’s.
Tijdens 1991-1993 bleek dat de Middelste
Bonte Specht zich in Wallonië niet veel ver-
der had verspreid. Zijn areaal was hier nu
uitgebreid tot in het zuiden van de Entre-
Sambre-et-Meuse en in mindere mate de
noordflank van de Ardennen. De aantallen
waren met 530 à 650 broedparen wel fors
gestegen en de soort had nu wel vaste voet

Figuur 2. Broedzone (groen) en reële verspreidingsgebied
(groen + blauw) van de Middelste Bonte Specht in het

Meerdaalwoud. Samen met de rood omrande delen vormen
deze oppervlakten de loofkern van het woud.
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in het zuiden van Henegouwen (Schmitz
1993). In de periode 1995-2002 werd de
Waalse populatie reeds geschat op 1500 à
3000 broedparen (Gauquie 1998, Colmant
2002).
In Vlaanderen is de soort altijd een erg zeld-
zame verschijning geweest. Na een territo-
riaal mannetje in 1976 in het Meerdaal-
woud (Hens 2000) werd het eerste
territoriale paar in 1982 waargenomen in
Munte (Oost-Vlaanderen), en tijdens meer-
dere winters in de tweede helft van de jaren
’90 verbleef een paar in het Krabbelshof te
Pulderbos (Antwerpen), maar op geen van
deze observaties volgde het eerste broedge-
val voor Vlaanderen (Vermeersch 2004).
Broedzekerheid werd pas verkregen toen in
2000 voor het eerst een juveniele vogel
werd waargenomen in het Meerdaalwoud,
waarna de soort hier snel toenam tot min.
14 territoria in 2002-2005. Sinds 2002
wordt hier echter geen vooruitgang van de
Middelste Bonte Specht meer vastgesteld.
Het valt hierbij op dat de percelen waar niet
gebroed wordt hoofdzakelijk verschillen van
de broedpercelen in de afwezigheid van
meerdere oude eiken, zodat broedende
Middelste Bonte Spechten hier ook niet snel
verwacht worden. Het lijkt er dus op dat de
draagkracht van het Meerdaalwoud voor
Middelste Bonte Spechten voorlopig onge-
veer bereikt werd, althans op korte termijn.
Op langere termijn, wanneer de eiken in de
niet-bezette bestanden ouder zullen zijn
geworden, is er echter wel nog een poten-
tieel voor toename in het Meerdaalwoud en
ook in de ruime omgeving valt er nog een
uitbreiding van de soort te verwachten.
Intussen werd dus ook in de vele geschikt lij-
kende bosgebieden rond het Meerdaalwoud
zorgvuldig naar Middelste Bonte Spechten
gespeurd. In februari 2003 werd zo de eerste
Middelste Bonte Specht waargenomen in
het Kapucijnenbos te Tervuren (Moreau
2003), en naar alle waarschijnlijkheid waren
er hier 3 actieve territoria in 2004 (Moreau
2004b). Februari, maart en april 2004 lever-
den respectievelijk de eerste waarnemingen
op in het Kouterbos te Oud-Heverlee, het
Rodebos te Terlanen en het Bois de la
Hocaille te Archennes (Waals Brabant)
(Moreau 2004a, b). De nieuwe locaties lig-
gen in vogelvlucht allen op minder dan 10
km van het Meerdaalwoud (Figuur 1), en de
waarnemingen illustreren mooi de huidige
expansiefase die deze soort lijkt door te
maken. Op de meeste van deze plaatsen
werden achteraf echter geen Middelste
Bonte Spechten meer opgemerkt, enkel in
het Rodebos werd tijdens december 2004
en januari 2005 nog enkele keren een ex.

gezien. Februari 2005 en februari en maart
2006 brachten telkens een waarneming van
een ex. in het centrum van Oud-Heverlee
(Moreau 2005), nabij het Heverleebos. In dit
bos werd pas in januari 2006 voor het eerst
een Middelste Bonte Specht vastgesteld, en
tijdens dezelfde maand was er ook een eer-
ste waarneming te Terlanen.
Het eerste territorium van Middelste Bonte
Specht in Vlaanderen buiten Meerdaalwoud
werd in 2001 gevonden in het Zoniënwoud
te Tervuren, waar in 2002 al 4 paren aanwe-
zig waren. De Voerstreek volgde in 2002 met
2 à 3 paren. In 2003 telde men reeds 8 paren
in het Zoniënwoud en 3 in de Voerstreek,
zodat in 2002 en 2003 in gans Vlaanderen
dus resp. 20-21 en 26 broedparen geïnven-
tariseerd werden (Vermeersch 2004). 2004
leverde 9 territoria op in het Zoniënwoud
(waarvan 8 in Vlaanderen) (Symens 2004)
en 7 territoria in de Voerstreek (Symens et
al. 2005), wat het Vlaamse totaal dat jaar
(met de 3 territoria van het Kapucijnenbos
en de 14 territoria van Meerdaalwoud) op
32 territoria bracht. Elders in Vlaanderen
werd de soort de voorbije jaren ook een
steeds regelmatigere verschijning, maar het
beschrijven van dat aspect van zijn opmars
behoort niet tot de doelstellingen van deze
bijdrage.

4.2 Territoriumgroottes en dichtheden
Cramp (1985) vermeldt gemiddelde territo-
riumgroottes van 30 ha of meer, met slechts
zelden territoria die kleiner dan 5 ha zijn
(absoluut minimum van 3,3 ha in de buurt
van de Bodensee, Duitsland). Sommige stu-
dies vermelden echter veel grotere territo-
ria, bv. 70-75 ha in Zweden (Petterson
1984), 72 ha in het Oostenrijkse Alpen-
vorland (Hochebner 1993) en zelfs tot 150-
200 ha in N-Spanje (Purroy et al. 1984 in
Hagemeijer & Blair 1997). In Zweden en N-
Spanje gaat het om geïsoleerde populaties
aan de rand van het verspreidingsgebied,
waar habitatverlies en vooral inteelt serieu-
ze problemen voor de soort vormen, en een
natuurlijke versterking door dispersie vanuit
naburige gebieden zo goed als uitgesloten
is. Daarom is het maken van een vergelijking
tussen de territoriumgroottes uit het
Meerdaalwoud en die uit broedgebieden in
de Centraal-Europese kern van het versprei-
dingsgebied wellicht relevanter. Voor het
Duitse Säuerland werd een erg breed inter-
val van 15-100 ha gepubliceerd (König
1998) en Müller (1982) stelde vast dat de
Middelste Bonte Specht in het Zwitserse
kanton Zürich bossen verkiest die groter zijn
dan 40 ha, wat uiteraard niet uitsluit dat er
meerdere territoria kunnen aanwezig zijn in

dergelijke bossen of dat de soort ten minste
in grotere geschikte bossen in kleinere terri-
toria kan voorkomen. We besluiten dus dat
de gemiddelde territoriumgrootte van 32,6
ha in het Meerdaalwoud binnen het bereik
van 15-100 ha uit König (1998) valt en bij-
zonder mooi overeenkomt met het gemid-
delde van 30 ha of meer uit Cramp (1985).
Demarque & Gailliez (1993) bestudeerden
een pas gevestigde populatie in de Franse
Hainaut-Avesnois, en gaven als enigen terri-
toriumgroottes voor een dergelijke popula-
tie van 40-48 ha. De Middelste Bonte
Spechten van het Meerdaalwoud komen
gemiddeld in kleinere territoria voor, al kan
er worden geargumenteerd dat deze popu-
latie niet meer pas gevestigd is.
Tabel 1 geeft een overzicht van dichtheden
van de Middelste Bonte Specht zoals deze
werden teruggevonden in de literatuur. De
uiterste waarden werden beide in Frankrijk
genoteerd en bedragen resp. 0,06 bp/10 ha
in enkele bossen in de Avesnois (Dejaegere
& Tombal 1989) en 2,5 bp/10 ha in de Elzas
(Lutsch & Muller 1988). De enigszins ver-
wachte geografische trend van grotere
dichtheden in C-Europa merken we in Tabel
1 slechts in geringe mate op (maar deze
bevat wel grotendeels voorbeelden uit het
centrale deel van Europa bevat). Dichtheden
van meer dan 1 bp/10 ha worden bijna uit-
sluitend noordoostwaarts vanaf de Elzas
gerapporteerd (verschillende referenties). In
enkele Duitse hardhoutooibossen werden
uitzonderlijk maximale dichtheden van 3
tot 5 paren per 10 ha vastgesteld (Flade
1994).Verder naar het westen en het zuiden
werden vergelijkbare dichtheden enkel in de
Franse Allier (1,6 bp/10 ha, Lovaty 1980) en

Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius
(Foto: Tom Linster)
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in het Spaanse Alava (Cantabrië) (1,29
bp/10 ha, Bengoa & Rodriguez 1996)
gehaald. Hierbij is vooral het resultaat uit
Alava verrassend, aangezien alle dichtheden
in een oudere studie van Purroy et al. (1984,
in Hagemeijer & Blair 1997) in hetzelfde
Cantabrië beneden 0,2 bp/10 ha lagen
(waarmee dit ook de enige studie was waar-
in de Middelste Bonte Specht in alle onder-
zochte bossen lagere dichtheden vertoonde
dan in het Meerdaalwoud). Een belangrijk
deel van de studies uit Frankrijk en de
Alpenlanden geeft echter wel een lager
gemiddeld dichtheidsbereik, waar de dicht-
heid van 0,3 bp/10 ha uit het Meerdaalwoud
mooi in past (Müller 1982, Sermet &
Horisberger 1988, Dejaegere & Tombal
1989). Cramp (1985) vermeldt voor cen-
traal Europa dichtheden van 0,7-1,4 broed-
paren per 10 ha, Hagemeijer & Blair (1997)
verbreedden dit dichtheidsbereik later naar
0,3 tot 2,4 broedparen per 10 ha (met een
gemiddelde van 1 broedpaar per 10 ha), een
interval waarvan in het Meerdaalwoud dus
net de ondergrens wordt bereikt. Ook de
Nederlandse gemiddelde dichtheid van 0,4
bp/10 ha (Pahlplatz et al. 2000) komt onge-
veer overeen met deze ondergrens.

4.3 Het belang van eiken
Voor de Middelste Bonte Specht is vooral de
aanwezigheid van enkele gezonde oude
eiken belangrijk. Deze soort toont immers
een uitgesproken voorkeur voor deze
bomen en foerageert slechts voor een frac-
tie op dood hout (Pasinelli & Hegelbach
1997).Twee studies vergeleken rechtstreeks
de broeddichtheid van Middelste Bonte
Spechten die broeden in verschillende bos-
types maar binnen hetzelfde bosgebied,
waarbij telkens hogere dichtheden werden
gehaald in bossen met een belangrijke frac-
tie eiken ten opzichte van andere bossen
(Tabel 1). Zo werden in het Poolse
Bialowieza Nationaal Park gemiddeld 1,0
bp/10 ha geteld in eiken-haagbeukenbos
tegenover gemiddeld 0,7 bp/10 ha in essen-
elzenbos (Tomialojc et al. 1984) en werden
in de Elzas 1,5-2,5 bp/10 ha aangetroffen in

eiken-beukenbos en slechts 1,1 bp/10 ha in
beuken-eikenbos (Lutsch & Muller 1988).
Verder komt uit Tabel 1 naar voor dat de stu-
dies van Middelste Bonte Spechten in eiken-
haagbeukenbos gemiddeld veel grotere
densiteiten opleveren (1,5 bp/10 ha) dan
studies in andere bostypes (1,0 bp/10 ha).
Uitzonderlijk zijn de dichtheden tot 2,25
bp/10 ha in zuivere beukenbossen in
Duitsland (Flade et al. 2004).
In Wallonië kenmerken lage aantallen oude
en/of gezonde eiken de gebieden waar de
Middelste Bonte Specht niet of slechts in
lage densiteiten voorkomt (bv. Hoge en
Centrale Ardennen, Land van Herve,
Calestienne, valleien van de Ourthe en de
Vesder, Famenne). Bij een detailonderzoek
in het Hertogenwald kon een positief ver-
band tussen de aanwezigheid van de
Middelste Bonte Specht en de proportie oud
eikenbos statistisch aangetoond worden
(Schmitz 1993). Ook in het Zoniënwoud
lijkt de soort alvast bestanden met oude
eiken te verkiezen, en worden beukenbe-
standen gemeden. In het Meerdaalwoud
verkiest hij oude eikenbestanden met een
rijke struiklaag (Menten 2003). Het valt hier
op dat de percelen die door de Middelste
Bonte Specht enkel bezocht worden om er
te foerageren hoofdzakelijk van de broed-
percelen verschillen in de afwezigheid van
meerdere oude eiken. Het is ook opmerke-
lijk dat de eikendreven die in het
Meerdaalwoud zijn aangeplant, voor een
groot deel in de kern van de verspreiding van
de Middelste Bonte Specht liggen (Figuur 3).

4.4 Verklaringen voor de opmars
Dispersie vanuit naburige broedgebieden
Middelste Bonte Spechten zijn in essentie
standvogels. Ze hebben slechts een beperkt
dispersievermogen, wat betekent dat hun
verspreiding in belangrijke mate bepaald
wordt door de afstanden tussen potentieel
geschikte broedgebieden. In dit licht kunnen
we gemakkelijker begrijpen waarom de
Middelste Bonte Specht in bepaalde
geschikte, maar sterk geïsoleerde bosgebie-
den in Rusland en in C-Europa niet voor-

komt (bv. zeer discontinue verspreiding tus-
sen de Duits-Poolse grens en Slovenië;
Hagemeijer & Blair 1997). Schmitz (1993)
haalt de beperkte  dispersiecapaciteit van de
Middelste Bonte Specht ook aan als verkla-
ring voor zijn historische afwezigheid in de
Midden-Belgische bosgebieden. In Rusland
worden evenwel regelmatig herfst- en win-
terverplaatsingen opgemerkt waarbij er ook
buiten het broedgebied exemplaren opdui-
ken (bv. in Georgië en in de Russische
regio´s Kaluga en Tula; Russische zwervers
werden ook reeds opgemerkt tot in
Letland), en er zijn ook enkele gevallen
bekend van plots opduikende Middelste
Bonte Spechten aan de Zweedse ZW-kust
(Falsterbo, ver buiten de huidige NW-
Europese en de historische Zweedse broed-
gebieden) (Cramp 1985) en van verre ver-
plaatsingen in enkele Alpenvalleien (Glutz
von Blotzheim 1962). Maar ook in de W- en
C-Europese broedgebieden zwermen vooral
jonge vogels in het najaar en tijdens de win-
ter uit waardoor nieuwe broedgebieden
kunnen worden gekoloniseerd. Dat zulks
doorgaans enkel over korte afstanden
gebeurt, wordt ook door ringgegevens
gesuggereerd. Zo betrof de enige Belgische
terugmelding van een geringde Middelste
Bonte Specht een ex. dat zich tussen de
ringdatum in 1975 en de terugvangst in
1977 slechts 5,5 km had verplaatst en daar-
bij in hetzelfde bosgebied (het Hertogen-
wald) was gebleven (Schmitz 1993). In een
uitgebreide studie in het Zwitserse kanton
Zürich werd vastgesteld dat de Middelste
Bonte Specht bij het koloniseren van nieu-
we gebieden bossen verkiest die niet verder
dan 9 km van andere bewoonde bossen lig-
gen (Müller 1982). Cramp (1985) schat de
mogelijkheden van deze specht nog lager in,
en stelt dat bossen niet verder dan 3 km uit
elkaar mogen liggen opdat ze een redelijke
kans op kolonisatie zouden hebben. In dit
licht kunnen enkele historische, geïsoleerde
Nederlandse broedgevallen nabij het
Nederlandse Zeist in de 19de eeuw (Van
Den Berg & Bosman 2001) als uitzonderin-
gen beschouwd worden, maar ook de recen-
te vindplaats in de Achterhoek-regio ligt erg
ver van andere gekende populaties. Het
broedgebied in Twente ligt anderzijds niet
ver van een gekende broedplaats bij
Bentheim in Duitsland, die alvast in 1999
bezet was (Meijerink 1992), en de Zuid-
Limburgse bossen werden wellicht gekolo-
niseerd vanuit de omvangrijke populaties in
Jülich in Duitsland (Denz 1999). De eerste
broedbossen in Wallonië (Schmitz 1993) en
Voeren werden telkens gekoloniseerd over
afstanden van 20 km of minder, en ook bin-

Tabel 1. Overzicht van dichtheden Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius in de literatuur.
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nen Wallonië lagen nieuwe broedlocaties
maximaal ca 20 km van de dichtstbij gesi-
tueerde broedgebieden (bv. Pailhe, Freux en
Dalhem werden resp. over afstanden van 19,
20 en 21 km gekoloniseerd) (Schmitz 1993).
In het geval van de recente veroveringen in
het Meerdaalwoud waren de afstanden tot
de meest nabije broedgebieden waarschijn-
lijk groter. In de aanpalende Waals-
Brabantse bosgebieden was de soort ten
tijde van de kolonisatie van het
Meerdaalwoud als broedvogel alvast niet
gekend. Hoe de situatie daar tegenwoordig
is zal binnenkort duidelijk worden in de
Waalse broedvogelatlas.

Leeftijd, structuur, beheer en gezondheids-
toestand van bossen
Aangezien in wouden verschillende spech-
tensoorten samen kunnen voorkomen (tot
maximaal 8 soorten in Europa), en deze
soorten allen andere eisen stellen aan hun
omgeving en bijgevolg andere ecologische
niches invullen, kan een analyse van een
lokale spechtengemeenschap veel informa-
tie verschaffen over de aard en de gezond-
heid van het betreffende woud. Omgekeerd
vormen spechten dus ook bruikbare indica-
toren voor de impact van bosontginningen
en voor de effectiviteit van een gevoerd
beheer (Nilsson et al. 1992). Verklaringen
voor een herstel of een achteruitgang van
een spechtenpopulatie worden dan ook
vaak gezocht in wijzigingen in de samen-
stelling en de gezondheidstoestand van de
wouden die ze bewonen, en meer bepaald
van de boomsoorten die ze prefereren om te
broeden en te foerageren. In het geval van
de Middelste Bonte Specht zijn het vooral
zijn sterke afhankelijkheid van eiken en zijn
relatief beperkte dispersiecapaciteiten die
de soort bijzonder kwetsbaar maken aan
directe en indirecte menselijke ingrepen in
zijn omgeving, vooral wanneer er in de ter-
ritoria herbeplantingen gebeuren of wan-
neer het uitgevoerde beheer op een andere
manier niet voldoet aan de ecologische ver-
eisten van de soort. Bij het beheer van bos-
sen in functie van de Middelste Bonte
Specht moet dus niet enkel aandacht wor-
den besteed aan de ecologische eisen van
de specht, maar ook aan die van de eiken
waarvan hij afhankelijk is (o.m. Schmitz
1993).
Een eerste mogelijke verklaring voor de
recente uitbreiding van de Middelste Bonte
Specht naar de bossen langs de zuidgrens
van Vlaanderen en in het zuidoosten en oos-
ten van Nederland ligt in het ouder en
structuurrijker worden van de bossen in

deze gebieden, waarbij ze nu een stadium
bereiken waarin ze geschikt worden voor
Middelste Bonte Spechten (Schotman
2002, Vermeersch 2004). Vooral de verou-
dering van eiken en het afsterven van
bomen spelen daarbij een belangrijke rol
(Schmitz 1993).
Ook de extensivering van het bosbeheer is
wellicht niet vreemd aan de vastgestelde
opmars, en vele auteurs zoeken mogelijke
oplossingen voor een eventuele achteruit-
gang van de Middelste Bonte Specht in
bepaalde gebieden in deze richting (o.m.
Schmitz 1993; Pasinelli & Hegelbach 1997;
König 1998). Hierbij zijn verschillende
maatregelen mogelijk. De meest drastische
is ongetwijfeld het stopzetten van de
exploitatie van de huidig aanwezige oude
eikenbestanden, al zal het verminderen van
de intensiteit van dergelijke ontginningen
op veel plaatsen eerder haalbaar zijn. Ook
het verkrijgen van een meer uitgesproken
leeftijdsstructuur in de eikenbestanden,
door in verschillende percelen enkele oude
eiken of enkele jongere eiken van grote
omvang te laten staan (de dimensies van
een eik zijn voor de Middelste Bonte Specht
in essentie belangrijker dan zijn leeftijd), en
het bevorderen van de regeneratie van eiken
op plaatsen waar dit slechts moeilijk en
beperkt gebeurt, kunnen sterk bijdragen tot
het succes van de lokale Middelste Bonte
Specht populaties. Ook kaalkapactiviteiten
die tot een sterke fragmentatie van bosge-
bieden kunnen leiden behoren steeds min-
der tot de mogelijkheden, zieke bomen en
staand dood hout worden niet langer syste-
matisch geëlimineerd, steeds meer pro-
ductiebos wordt terug omgevormd tot
natuurlijke bos (bevordering inheemse

boomsoorten, stopzetten klimopbestrij-
ding, …) … Dergelijke maatregelen zijn per-
fect mogelijk in het kader van de nieuwe
bosbeheersvisies die tegenwoordig zowel in
Vlaanderen als in Wallonië geïmplemen-
teerd worden. De nieuwe uitvoeringsbeslui-
ten rond bosbeheerplannen voorzien een
planmatige aanpak van natuurbehoud in de
Vlaamse bossen. Het Meerdaalwoud, het
Heverleebos en het Zoniënwoud zijn het
Vlaamse beleid echter een stapje voor,
omdat zij beheerd worden via een interna-
tionaal gecertificeerd keurmerk voor duur-
zame houtoogst, het Forest Stewardship
Council (FSC). In de praktijk betekent dit dat
alle bossen in eerste instantie worden
beschermd tegen ontbossing en dat de bos-
eigenaars worden aangemoedigd of ver-
plicht om hun bossen duurzaam en met vol-
doende aandacht voor natuurbehoud te
beheren, maar dat er bij het bosbeheer ook
rekening wordt gehouden met de andere
functies van de gecertificeerde bossen
(sociale en  economische functies). Hiertoe
worden aan alle functies randvoorwaarden
opgelegd ten voordele van andere functies.
Wat het economisch belang van FSC-gecer-
tificeerde bossen betreft betekent dit bij-
voorbeeld dat er minder mag worden
gekapt dan theoretisch mogelijk is, en dat
men een fractie hoge oude bomen op stam
laat afsterven ten voordele van de biodiver-
siteit. Voor het natuurbehoud leidt deze
werkwijze tot een verhoogde aandacht voor
de bescherming van soorten en habitatten.
Maar het spreiden van de aandacht over alle
functies heeft ook als gevolg dat niet aan
alle randvoorwaarden voor natuurbehoud
kan worden voldaan. Dit vormt een reëel
probleem, want minder soorten betekent
niet hetzelfde als minder hout of minder
bezoekers, het zijn immers steeds dezelfde
veeleisende soorten die bij een suboptimaal
of onvolledig beheer geen kansen krijgen.
Daarom wordt er in bepaalde gevallen wel
prioriteit gegeven aan de natuurbehouds-
functie van onze bossen. In de daartoe afge-
bakende bosreservaten dient het beheer
geen rekening te houden met de andere
functies van het bos. In het Meerdaalwoud
komt de verspreiding van de Middelste
Bonte Specht trouwens opvallend overeen
met de verspreiding van de bosreservaten
(Figuur 3). De afwezigheid van een beheer
leidde hier snel tot een grote structuurva-
riatie, vergelijkbaar met die in bossen die al
meer dan 100 jaar niet worden beheerd. De
gunstige gevolgen hiervan voor de biodiver-
siteit zijn niet altijd onmiddellijk zichtbaar,
aangezien het vooral populaties van aan

Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius
(Foto: Rudi Petitjean)
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dood hout gebonden (weinig opvallende)
insecten en schimmels zijn die zich gaan
ontwikkelen.Toch is het duidelijk dat ook de
Middelste Bonte Specht hier voordeel uit
haalt.
Dat wijzigende verspreidingen en schom-
melingen in de densiteiten van spechten-
populaties soms ook in verband kunnen
worden gebracht met een vooruitgang of
een achteruitgang van bepaalde boomsoor-
ten tengevolge van aantasting door schim-
mels of andere organismen werd bijvoor-
beeld aangetoond voor de Kleine Bonte
Specht Dendrocopos minor, die in Wallonië

minstens tijdelijk kon profiteren van de ster-
ke aantasting van olmen door de olmen-
ziekte (veroorzaakt door de schimmels
Ophiostoma ulmi en O. novo-ulmi) en van
de verhoogde mortaliteit van Canada-
populieren Populus x canadensis na aantas-
ting door Dotichiza populea (Schmitz,
1983). In Vlaanderen, en meer bijzonder in
het Meerdaalwoud, lijken net de eiken er al
geruime tijd niet zo goed aan toe te zijn. De
verzwakte toestand van de bomen heeft
diverse oorzaken, de veel te hoge verzuren-
de en vermestende deposities en aantastin-
gen door insecten, schimmels en bacteriën
zijn voor deze boomsoort vermoedelijk de
belangrijkste. Hoewel de toestand zorgwek-
kend blijft, is er toch terug een verbeteren-
de trend zichtbaar bij de Zomereik. Deze
soort herstelde zich in Vlaanderen van meer
dan 40 % beschadigde bomen in 1995 over
ca 35 % in 1998 tot ca 25 % in 2001 (bron:
Vlaamse Vitaliteitsmeetnet). Anderzijds is
het nog erg voorbarig om al terug enthou-
siast te worden over het herstel van onze
eikenpopulatie en de kansen die dat voor de
Middelste Bonte Specht met zich mee kan
brengen. Omwille van de moeilijke en trage
regeneratie van eiken (zo hebben de kiem-
planten bijvoorbeeld veel licht nodig, wat
op een bosbodem geen evidentie is waar-
door veel kiemplanten niet overleven)
behoort een lichte achteruitgang van de
Middelste Bonte Specht plaatselijk tot de
mogelijkheden in regio´s waar eiken gemid-
deld blijven achteruitgaan en afsterven (er
werd hoger reeds meermaals opgemerkt dat
vooral de aanwezigheid van enkele oude en
gezonde eiken belangrijk is voor de

Middelste Bonte Specht en dat hij slechts in
beperkte mate op dood hout foerageert).
Als verklaring voor de vooruitgang van de
Middelste Bonte Specht vormt de geleidelij-
ke opwarming van het klimaat mogelijk een
ander alternatief, een verband tussen het
broedsucces en de gemiddelde temperatuur
tijdens de nestfase werd bij deze soort
immers reeds aangetoond (Pasinelli 2001).
Maar ook andere factoren, zoals een herstel
van de korstmossenflora door een vermin-
dering van de zwaveldioxide-uitstoot, zou-
den mee aan de basis van de opmars van de
Middelste Bonte Specht kunnen liggen
(Menten 2003). Ook het effect van atmos-
ferische vervuiling en veranderingen daarin
op de beschikbaarheid en de hoeveelheid
ongewervelde prooien dient nog verder te
worden onderzocht (Hagemeijer & Blair
1997). Verder is het ook zo dat onze kennis
van de Middelste Bonte Specht nog veel
lacunes bevat. Teneinde preciezere beheers-
maatregelen ten gunste van de Middelste
Bonte Specht voor te kunnen stellen is er
nood aan een gedetailleerd onderzoekspro-
gramma, waarin de ecologische vereisten
van zowel de specht als van de eiken nauw-
keurig worden opgenomen. Hierbij kunnen
de gangbare inventarisatiemethoden kri-
tisch worden bekeken, voedselanalyses wor-
den uitgevoerd, reproductieparameters
worden gekwantificeerd, … Een nauwkeuri-
ge studie van dispersie kan toelaten te eva-
lueren in welke mate een netwerk van
natuurlijke en beschermde bossen (die men
spontaan laat evolueren) kan bijdragen tot
de conservatie van de Middelste Bonte
Specht.
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Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius
(Foto: Yves Adams)

Figuur 3. Bosreservaten in het Meerdaalwoud. De gebieden Heide en Pruikenmakers zijn de eerste gebieden
waar de Middelste Bonte Specht opdook, en vormen de kern van waaruit zijn  verspreiding verder plaatsvond.

De groene lijnen geven eikendreven aan.
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SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

Tot op het einde van jaren ’90 kon de Middelste Bonte Specht niet
tot de Vlaamse broedvogelfauna worden gerekend. Er lagen voor
Vlaanderen weliswaar reeds enkele oudere waarnemingen van ter-
ritoriale vogels voor, maar het eerste broedbewijs werd pas in
2000 in het Meerdaalwoud geleverd. Het broedbestand nam hier
vervolgens toe tot minimum 14 territoria in de periode 2002-
2005. Intussen werd ook op enkele andere locaties in Vlaams-
Brabant en de Voerstreek zekerheid verkregen omtrent het broe-
den van de Middelste Bonte Specht. Zo werd in 2004 reeds een
Vlaams totaal van 32 territoria geïnventariseerd.
In dit artikel wordt verder hoofdzakelijk bericht over het voorko-
men van de soort in het Meerdaalwoud. Tijdens het broedseizoen
wordt er hier gebruik gemaakt van een zone van 456 ha. Rekening
houdend met een stabiele broedbezetting van 14 territoria ver-
taalt dit zich in een gemiddelde territoriumgrootte van 32,6 ha,
wat opvallend goed overeen komt met waarden die in de Centraal-
Europese kern van het verspreidingsgebied worden bekomen. Dit
staaft het vermoeden dat de draagkracht van het Meerdaalwoud
voor de Middelste Bonte Specht voorlopig werd bereikt, hoewel
hier met een dichtheid van 0,3 broedparen per 10 ha slechts de
ondergrens van het Europese dichtheidsbereik wordt gehaald.Wat
het belang van eiken betreft is het opvallend dat de eerste vesti-
ging plaatsvond in enkele bosreservaten in het centrale deel van
het woud, waar de gecombineerde aanwezigheid van gezonde
oude eiken en voldoende dood hout een optimaal biotoop vormt
voor de soort.
Er worden verschillende potentiële verklaringen voor de kolonisa-
tie van het Meerdaalwoud door de Middelste Bonte Specht voor-
gesteld. Zo spelen onder meer dispersie vanuit naburige broedge-
bieden, de extensivering van het bosbeheer en het ouder en
structuurrijker worden van de bezette percelen vermoedelijk alle-
maal een rol, maar naar het relatieve belang van deze factoren
blijft het nog gissen.

TThhee  MMiiddddllee  SSppootttteedd  WWooooddppeecckkeerr  DDeennddrrooccooppuuss  mmeeddiiuuss iinn  tthhee
MMeeeerrddaaaallwwoouudd
Till the end of the 90s the Middle Spotted Woodpecker was not a
Flemish breeding bird. There were of course a number of older
records of birds holding territory, but the first evidence of breed-
ing was provided only in 2000 in the Meerdaalwoud. The breed-
ing status thereafter increased to a minimum of 14 territories in
the period 2002 – 2005. In the meantime several other locations
in Flemish Brabant and the Voerstreek confirmed breeding of the
Middle Spotted Woodpecker. Thus a Flemish total of 32 territo-
ries were recorded in 2004.
In this article the occurrence of this species in the Meerdaalwoud
is further reported. During the breeding season use was made of
a zone comprising 456 ha.. Taking account of a stable breeding
occupancy of 14 territories, this translates into an average terri-
tory size of 32.6 ha., which agrees remarkably well with other

measurements made in the central European nucleus of its distri-
bution. This supports the assumption that the sustainability of the
Meerdaalwoud for the Middle Spotted Woodpecker has been
reached for the time being, although with a density of 0.3 breed-
ing pairs per 10 ha. only the lower limit of the range of European
density has been reached.  As to the importance of oak trees, it is
striking that the first colonization occurred in reservations in the
central part of the wood where the combined presence of healthy
old oak trees and enough dead wood formed an ideal habitat for
the species.
Several potential explanations for the colonization of the
Meerdaalwoud have been put forward for the Middle Spotted
Woodpecker. Dispersion from nearby breeding areas, changes in
woodland management and the increasing age and richer struc-
ture of the occupied plots among others probably all play a role,
but the relative importance of these factors can only be guessed
at.

LLee  PPiicc  mmaarr  DDeennddrrooccooppooss  mmeeddiiuuss ddaannss  llaa  ffoorrêêtt  ddee  MMeeeerrddaaeell
Jusqu'à la fin des années ’90, le Pic mar ne faisait pas partie de
l'avifaune nicheuse flamande. Il y avait pour la Flandre quelques
anciennes observations d'oiseaux territoriaux, mais la première
preuve de nidification dans la forêt de Meerdael n'a été fournie
qu'en 2000. Le nombre de territoires occupés s'éleva jusqu'à 14
au minimum dans la période 2002-2005.  Entre-temps, l'espèce
se montra nidificatrice à d'autres endroits du Brabant flamand et
dans les Fourons. En 2004, on avait inventorié 32 territoires en
Flandre. 
Cet article traite principalement la présence du Pic mar dans la
forêt de Meerdael. L'espèce y occupe pendant la période de nidi-
fication une zone de 456 ha. Compte tenu de la stabilité des 14
territoires, cela se traduit en une superficie moyenne de 32,6 ha,
ce qui correspond aux valeurs enregistrées au sein du noyau de la
zone de répartition en Europe-Centrale. L'auteur suppose que
toutes les possibilités ont été exploitées dans la forêt de Meerdael,
bien qu'avec une densité de 0,3 couples nicheurs/10 ha, on se
situe en bas des densités notées à l'échelle européenne.  Les pre-
mières implantations du Pic mar dans quelques réserves boisées
ont été observées au coeur de la forêt, là où de vieux chênes et
suffisamment de bois mort sont bien présents.  Cette combinai-
son forme le biotope idéal pour l'espèce. 
Différentes explications potentielles pour la colonisation de la
forêt de Meerdael par le Pic mar sont avancées. La dispersion à
partir de zones nidificatrices voisines, l'intensification de l'exploi-
tation forestière, le vieillissement et la meilleure structuration des
parcelles occupées ont tous joué un rôle.  Le tout est de savoir
dans quelle mesure.

[MS ontvangen 13 juli 2005; aangepaste versie aanvaard 1 feb 2006]


