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De naaldbossen in Nederland zijn tientallen jaren lang door de meeste Nederlandse veldbiologen weinig gewaardeerd.
Voor velen golden zij zelfs als de meest
oninteressante terreinen van de hoge zandgronden. De naaldhoutplantages of dennenakkers waren door hun eentonigheid
en soortenarmoede bijna spreekwoordelijk
een schrikbeeld voor de natuurliefhebber.
Dit alles heeft zijn redenen gehad en ook
nu nog zijn vele naaldhoutbossen weinig
aantrekkelijk voor diegenen, die erop uit
zijn op een klein bestek zoveel mogelijk
soorten te zien te krijgen.
Bij het ouder en „rijper" worden blijken
de naaldhoutbossen evenwel „beter" te
worden, niet alleen voor de wandelaar,
maar ook voor de bioloog. De botanici
zijn de eersten geweest, die de rijpere
naaldbossen met andere ogen zijn gaan
bezien. Dat kwam door het ontdekken en
steeds meer voorkomen in Nederlandse
dennenbossen van een aantal plantesoorten van echte natuurlijke naaldhoutbossen, zoals de Dennenorchis
(Goodyera
repens) en de Kleine keverorchis (Listera
cordata). Dit is door Westhof f (1959)
beschreven in een artikel over onze duindennenbossen en in zijn artikel over het
Tonckensbos in De Levende Natuur van
een paar maanden geleden (8).
De entomologen hebben zich van het gebrek aan waardering van de andere biologen nooit zoveel aangetrokken. Zij ken-

den de Nederlandse naaldhoutbossen al
lang als het milieu, waar zij voor ons land
zeldzame juweeltjes van insekten konden
bemachtigen, van soorten die kenmerkend
zijn voor de natuurlijke dennen- en sparrenbossen van ver buiten onze landsgrenzen. Dit is bv. het geval met enkele voor
Nederland zeer zeldzame vlindersoorten.
Ook de ornithologen hebben de naaldhoutbossen met weinig meer interesse bekeken dan de botanici. Toch leven er sinds
mensenheugenis in de Nederlandse naaldbossen enkele echte naaldbossoorten, zoals de Zwarte mees, de Kuifmees en het
Goudhaantje. Enkele decennia geleden is
de Zwarte specht daarbij gekomen, al
houdt die zich graag op in gemengd bos.
Het constateren van het voorkomen van
interessante soortencombinaties van planten en dieren in de „rijpere" naaldhoutbossen kan nu op zichzelf al voldoende
zijn om deze bossen meer te waarderen
dan vroeger. Er zijn zelfs biologen, die
bepleiten hen ook als levensgemeenschap
in ere te houden en waar nodig te beschermen. Het zal voor het zover komt
nodig zijn iets meer te weten omtrent de
verspreiding van de zeldzame en de hun
begeleidende gewonere soorten en de
dichtheden waarmede deze voorkomen.
Dit krijgt een bijzonder perspectief, wanneer de toestand in de kunstmatige naaldhoutbossen in Nederland kan worden vergeleken met die van natuurlijke naald-
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Fig. 1.
Beboste hellingen
in Tirol.
De naaldbossen
onder het plateau
van de Vomperberg liggen op
700-800 m:
de naaldbossen
achter het plateau
beginnen op ongeveer 900 m.
De boomgrens ligt
hier op ongeveer
2000 m.

houtbossen in Noord-Europa en in het
bergland.
In dit artikel wordt verslag uitgebracht
van een eerste poging de broedvogelbevolkingen van dergelijke bossen te vergelijken.
De broedvogeltellingen van L. Tinbergen
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in 1941 in allerlei soorten dennenbossen
op de Veluwe en een aantal broedvogeltellingen door Mörzer Bruijns en medewerkers na 1946 verricht in andere Veluwse naaldhoutbossen maken het mogelijk een vrij betrouwbaar beeld te geven
van de „gemiddelde" broedvogelbevolking

van een Nederlands (Veluws) grove-dennenbos. Als norm voor de avifauna van
dit bostype is genomen de combinatie van
de gegevens van Tinbergen van het rijke
grove-dennenbos met die van soortgelijke
bossen op het landgoed Schovenhorst en
in het Sprielderbos. beide te Putten. Het
resultaat is vermeld in de eerste kolom
van de tabel.
Deze gegevens kunnen worden vergeleken
met die van enkele grove-dennenbossen
in Tirol (Oostenrijk). In mei en juni van
1956, 1957, 1959, 1960 en in juli 1962
werden namelijk, met het doel vergelijkingen te kunnen maken, in Tirol twee
complexen naaldhoutbos, overwegend grove-dennenbos, op hun broedvogels onderzocht. Deze complexen zijn gelegen aan
de noordzijde van het Inndal ter hoogte
van Schwaz, op de zuidelijk geëxponeerde
helling van het Karwendelgebergte. Het
eerste boscomplex bevindt zich op 700-800
m hoogte tussen het plaatsje Vomp en de
op de Vomperberg gelegen Gralssiedlung.
Het tweede boscomplex ligt op een hoogte
van 900-1000 m boven het plateau van
de Vomperberg (fig. 1). De broedvogelbevolkingen van beide complexen werden
gedurende een groot aantal wandelingen
in kaart gebracht volgens de lijntaxatiemethode, maar toch vergelijkbaar met de
in Nederland toegepaste methodiek.
Het bleek helaas niet mogelijk de broedvogeltellingen uit het Inndal te vergelijken
met andere, bv. door Oostenrijkse ornithologen verrichte onderzoekingen. Er is
aan dit soort kwantitatieve inventarisaties
in Oostenrijk naar het schijnt tot nu toe
weinig of geen aandacht geschonken.
Het was wel mogelijk de gegevens te vergelijken met enkele andere in de litteratuur gepubliceerde tellingen uit Zwitserland (Schifferli 1958. Meier 1954, Leijs
1961). Deze tellingen werden verricht op

andere hoogten en ook niet in grove-dennenbossen, maar wel in naaldhoutbossen
(tussen 1200 en 1900 m vooral in Fijnspar). De resultaten van alle tellingen zijn
opgegeven in de tabel. De vergelijking van
de inventarisatiegegevens laat zien, dat
het Nederlandse grove-dennenbos als milieu voor broedvogels geen gek figuur
slaat en zeker niet extreem arm mag worden genoemd. De kenmerkende naaldbossoorten Zwarte mees, Kuifmees en Goudhaantje zijn er zelfs goed vertegenwoordigd. Aan soortenrijkdom doet het Nederlandse dennenbos niet onder voor de
natuurlijke naaldbossen, al zijn de soortencombinaties verschillend.
Dit is natuurlijk slechts een aanwijzing,
want het vergelijkingsmateriaal bestaat
slechts uit enkele opnamen, waarvan niet
eens met zekerheid te zeggen is, dat zij
representatief zijn. De opnamen van Meier
en Leijs bv. lopen nogal uiteen, maar vertonen toch veel overeenkomst ook met de
soortenlijsten, die door Voous (6) zijn
genoemd. Bij gebrek aan beter kunnen zij
evenwel als uitgangspunt dienen. Het zou
zijn toe te juichen, indien er (misschien
zelfs als reactie op dit artikel) op de
duur meer gegevens ter beschikking kwamen.
In het Nederlandse grove-dennenbos komen praktisch alle in de gebergte-bossen
gesignaleerde soorten voor, die men er
zou kunnen verwachten. Opvallend en
naar onze mening niet toevallig is het in
Nederland in het dennenbos ontbreken
van soorten als de Boomklever, de Braamsluiper en de Groenling. Deze soorten geven in Nederland de voorkeur aan rijkere
biotopen dan de dennenbossen van de
zure zandgronden. De Nederlandse bossen zijn ontegenzeggelijk ook wat betreft
ontwikkeling van kruiden- en struiklaag
veel armer dan bv. de in Oostenrijk on-
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Tabel 1.

De avifauna van naaldhoutbossen in Nederland vergeleken met die van enkele bossen in Zwitserland en Oostenrijk.
Aantallen paren per 10 ha

Hoogte
Waarnemer

Buizerd (Buteo buteo)
Havik (Accipiter gentilis)
Sperwer (Accipiter nisus)
Torenvalk (Falco tinnunculus)
Zwarte wouw (Milvus migrans)
Fazant (Phasianus colchicus)
Houtsnip (Scolopax rusticola)
Houtduif (Columba palumbus)
Holenduif (Columba oenas)
Tortelduif (Streptopelia turtur)
Koekoek (Cuculus canorus)
Bosuil (Stryx aluco)
Ransuil (Asio otus)
Groene specht (Picus viridis)
KI. groene specht (Picus canus)
Gr. bonte specht (Dendrocopus major)
Zwarte specht (Dryoscopus martius)
Raaf (Corvus corax)
Zwarte/Bonte kraai (Corvus corone)
Ekster (Pica pica)
Notekraker (Nucifraga caryocatactes)
Vlaamse gaai (Garrulus glandarius)
Koolmees (Parus major)
Pimpelmees (Parus coeruleus)
Zwarte mees (Parus ater)
Kuifmees (Parus cristatus)
Glanskopmees (Parus palustris)
Matkopmees (Parus atricapillus)
Staartmees (Aegithalos caudatus)
Boomklever fSitta eurooaeai

Nederland
(Veluwe)
50-100 m
1. Tinbergen
2. MörzerBruijns
+
+
-f-

+
+
2.3
+
4+
+
+
-f+

Zwitserland
(Sempach)
500 m
SchifferU

0.5

1.8
0.2

0.5
0.5
0.5
1.0

+
+

1.9
0.5

0.7
2.9
1.1
3.7
2.1
0.6
T
+

0.7
4.1
0.2
3.9
1.4
0.5
0.2
0.7

Oostenrijk
(Tirol)
700-800 m
MörzerBruijns

+
+
+

Oostenrijk
(Tirol)
900-1000 m
MörzerBruijns

Zwitserland
Zwitserland
(Uri, Chamonix) (boomgrens)
1200-1900 m
2000 m
1. Meier
Schifferli
2. Leys

+

+

+

+
+

1.5

0.5

+
+
+
+

+

p.m.

+
+
+
+
+

+
p.m.
p.m.

+

0.4

1.4
1.4
p.m.
0.2

1.0
1.2

+
+
+
+
+

+

1.0
4.4

0.6
1.1

5.5
3.8

6.1
2.9

+
+
+

1.6

Boomkruiper (Certhia brachydactyla)
Winterkoning (Troglodytes troglodytes)
Grote lijster (Turdus viscivorus)
Zanglijster (Turdus ericetorum)
Beflljster (Turdus torquatus)
Merel (Turdus meruia)
Gekr. roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)
Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)
Roodborst (Erithacus rubecula)
Zwartkop (Sylvia atricapilla)
Tuinfluiter (Sylvia borin)
Braamsluiper (Sylvia curruca)
Fitis (Phylloscopus trochilus)
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)
Fluiter (Phylloscopus sibilatrix)
Bergfluiter (Phylloscopus bonelli)
Goudhaantje (Regulus regulus)
Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus)
Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata)
Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
Heggemus (Prunella modularis)
Boompieper (Anthus trivialis)
Waterpieper (Anthus spinoletta)
Gr. gele kwikstaart (Motacilla cinerea)
Spreeuw (Stumus vulgaris)
Groenling (Chloris chloris)
Sijs (Carduelis spinus)
Barmsijs (Carduelis flammea)
Citroensijs (Carduelis citrinella)
Europese kanarie (Serinus canarius)
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
Kruisbek (Loxia curvirostra)
Vink (Fringilla coelebs)
Geelgors (Emberiza citrinella)
Aantal soorten
Aantal territ./10 ha
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Verklaring: 2.2 = 2.2 territoria per 10 ha
+ = < 0.5 territorium per 10
p.m. = aantal territoria onbekend

derzochte bossen. Het is dus niet zo verwonderlijk. dat dit aan de soortencombinatie te zien is. Het wel voorkomen in
de Nederlandse opnamen van een enkele
Havik, Fazant, Houtsnip, Tortelduif en
soms een Fluiter, die niet vermeld worden
van de andere bossen (wel de Bergfluiter) is geen bewijs van het tegendeel.
Omdat er zeker 12 soorten in de lijst vermeld zijn, die of om geografische redenen
of als echte gebergtesoorten in Nederland
op de Veluwe normaliter niet voorkomen
is de soortenrijkdom van het Nederlandse
grove-dennenbos eigenlijk verwonderlijk
goed. Wanneer wij de dichtheden vergelijken, waarmede de verschillende soorten
voorkomen, dan blijkt duidelijk, dat het
Nederlandse naaldhoutbos veel „armer" is
dan de natuurlijke bossen in de Alpen,
Het aantal territoria per 10 ha is in Nederland zelfs lager (nl. 30) dan dat van
de subalpine naaldhoutbossen van 12001800 m (nl. 30-35).
Alleen de Houtduiven hebben in Nederland ogenschijnlijk een hogere dichtheid.
De echte boomvogels. o.a. de mezen, zijn
ongeveer even talrijk in beide milieus.
Vooral bij de Zwarte mees en de Kuifmees is er weinig verschil. Alleen de Tjiftjaf is in de Nederlandse dennenbossen
veel minder talrijk dan in de Oostenrijkse
en Zwitserse bossen. Bij de stamvogels,
zoals spechten en boomkruipers, is het
verschil weer niet zo groot; voor deze
soorten lopen de levensmogelijkheden
blijkbaar niet zo uiteen. De grootste verschillen zijn te zien bij struikvogels, zoals
Zwartkop, Tuinfluiter en Winterkoning,
en bij bodemvogels, zoals Merel, Zanglijster, Heggemus en vooral ook de Vink.
De natuurlijke naaldhoutbossen bieden
met hun rijkere struik- en kruidengroei
en de daarmede samenhangende dierenwereld aan deze soorten kennelijk betere
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mogelijkheden dan de Nederlandse dennenbossen. Bij nadere bestudering zijn er
uit de tabel nog andere inlichtingen te
halen, ook al moet daarbij met het trekken van conclusies de grootste voorzichtigheid worden betracht.
Er is het een en ander te vinden van de
verticale verspreiding van de soorten (bv.
Sijs, Barmsijs, Citroensijs, Notekraker).
ook van het variëren en elkaar overlappen
van de beide soorten boomkruipers en van
de geleidelijke verandering van de dichtheden bij sommige vogelsoorten in verband met de hoogteligging van de biotopen (bv. de Vink). Er zouden daardoor
nog veel meer beschouwingen aan de
voorgaande kunnen worden toegevoegd.
In deze fase van het onderzoek moet evenwel worden volstaan met het geven van de
beschikbare documentaties. Het zou zeer
zijn toe te juichen indien er binnen afzienbare tijd nog gegevens van andere tellingen in vergelijkbare naaldhoutbossen zouden kunnen worden toegevoegd. Dan kan
de balans echt worden opgemaakt.
Voorlopig mag evenwel reeds worden geconstateerd. dat de rijpere Nederlandse
grove-dennenbossen. wat hun vogelfauna
betreft, een biotoop vormen, dat een eigen
karakter heeft, met een eigen kenmerkende soortencombinatie, die goed aansluit
bij de soortencombinaties van de verwante
naaldhoutbossen in het gebergte. Deze
overwegingen moeten natuurlijk ook worden getoetst aan een vergelijking van
de broedvogelpopulaties in Nederland met
die in de natuurlijke naaldhoutbossen in
Noordwest-, Noord- en Oost-Europa. Ook
daaraan is aandacht besteed. W i j hopen
er binnenkort op te kunnen terugkomen.
Een artikel, waarin verschillende gegevens uit een aantal Europese landen zijn
samengebracht, is momenteel in bewerking.
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De Gierzwaluw
C. A. V A N D E N ANKER.
Dikwijls blijkt, dat de belangstelling van
bepaalde vogelaars in het bijzonder gericht is op één soort of een groep van
soorten. Mij persoonlijk heeft de Gierzwaluw al jaren gefascineerd. In het begin van de kennismaking vooral door de
vliegvaardigheid, die deze vogel vertoonde als hij in de avondschemering luid
krijsend tussen de bomen in onze straat
(in Amsterdam) door schoot. Later vooral
ook door de merkwaardigheden, die over
zijn biologie zijn gepubliceerd. Verscheidene eigenschappen zijn uniek voor deze
soort en maken dat ze in onze vogelwereld een geheel aparte plaats inneemt.
Om deze bewering te staven mag ik hier
wel enkele van die eigenschappen noemen. De Gierzwaluw komt nooit op de
grond en verzamelt zijn voedsel uitsluitend in de lucht. Als door de een of
andere oorzaak (ergens tegen aan vliegen, zware onweersbui, hagel, verkeer)
toch een Gierzwaluw op de grond terechtkomt, dan lukt het hem alleen weer
op te stijgen door met zijn vleugels op
de grond te slaan, en daar is een lange,
vlakke „startbaan" voor nodig; vaak lukt

het dan ook niet, hoewel zo'n vogel toch
goed blijkt te kunnen vliegen als we hem
in de lucht gooien.
Als er bij koud •weer weinig of geen insekten in de lucht zijn komt de Gierzwaluw in moeilijkheden bij het verzamelen
van zijn voedsel. Een Boerenzwaluw kan
men onder zulke omstandigheden wel
voedsel zien zoeken op de grond, bv. op
rivierstrandjes, een Gierzwaluw nooit. De
kwetsbaarheid van deze soort wordt echter belangrijk beperkt door een tweetal
bijzondere aanpassingen: de uitwijkvluchten en het vermogen vrij lang zonder
voedsel te kunnen. Er is nl. vastgesteld,
dat de volwassen dieren hun broedgebied
(in strikte zin) bij ongunstige omstandigheden tijdelijk kunnen verlaten om over
grote afstand een gebied met beter weer
en dus voedsel te bereiken; ook kunnen
zowel oude als jonge vogels dagen lang
hongerend in leven blijven, waarbij de
lichaamstemperatuur aanzienlijk (in de
orde van 10° C) kan dalen en een soort
verstarring intreedt; daarbij zal zo'n vogel dan een sterk verminderd energieverbruik hebben. Duurt zo'n periode echter
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