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Groene Specht 
Foto: George Hageman 
 
Groene Spechten brengen een flink deel van hun leven op de grond 
door. Daar is namelijk hun voedsel te vinden. Allerlei soorten mieren 
worden met de lange roltong naar binnen gehaald. De Groene Specht 
broedt vooral in kleinschalige landschappen zoals we die vinden in 
Twente, de Achterhoek en Midden-Brabant. Ook de 
hoogstamboomgaarden in de ‘zak’ van Zuid-Beveland zijn populair bij 
deze specht. In sneeuwrijke winters redden veel Groene Spechten het 
niet omdat mieren dan moeilijk te verschalken zijn. In de duinen zien 
we dan nogal eens dat mierenhopen van de rode bosmier geplunderd 
worden. 
Een Groene Specht zul je nooit horen roffelen zoals de Grote Bonte 
Specht dat doet. Om het territorium af te bakenen vliegt deze specht 
naar de top van een boom om vanaf die positie zijn ‘gelach’ te laten 
klinken. Wat nestboom betreft moet de Groene Specht op zoek gaan 
naar boomsoorten met zacht hout zoals abelen, berken en wilgen. Zijn 
snavel is niet sterk genoeg om in eiken en beuken een nestholte te 
hakken zoals dat een Grote Bonte Specht wel lukt. 
De Groene Specht is een uitgesproken standvogel. De jongen 
verspreiden zich hoogstens enkele tientallen kilometers van de boom 
waarin ze zijn grootgebracht. De foto op de voorkant is genomen op de 
camping van Falsterbo, waar enkele leden van onze vereniging in 
september 2021 enige dagen verbleven om te genieten van de 
doorgaans sterke trek van roofvogels. Bij gebrek aan roofvogels op 
sommige dagen maakte deze jonge Groene Specht ons duidelijk dat 
niet alleen trekvogels interessant zijn om te bekijken. 
Jelle van Dijk  




