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Voorkeur voor berberis-struiken

De Braamsluiper en zijn biotoop

Frits van Daalen Foto’s van de schrijver

Jaap Taapken vermeldtals bijzonder biotoop dichte verwaarloosde meidoornhagen
(zijn die er nog?), grote braamstruikcomplexen en dicht laag struikgewas waarin

onder andere Berberis en ook Spar voorkomen. Knippenberg omschrijft in de

'Avifauna van Noord-Brabant’ (1967) de voorkeursbiotoop van de Braamsluiper als

De Braamsluiper is in de loop van de jaren voor vele vogelwaarnemers een moeilijk
te doorgronden vogelsoort gebleven. Veel publicaties zijn er over deze soort niet

verschenen. Vragen over de verspreiding van de soort als broedvogel in Nederland

en de grootte van deze populatie zijn nog nauwelijks of niet beantwoord. Jaap
Taapken komt als onderzoekleider van deze soort van het KNNV-project
broedvogelonderzoek in 1967 tot de volgende conclusies: allereerst stelde hij vast
dat de Braamsluiper een typisch ’biotoopgevoelige’ soort is, d.w.z. dat het

broedgebied van de soort aan zeer bepaalde eisen moet voldoen. Verder

veronderstelt hij dat het niet ondenkbeeldig is dat óók de plekjes waar de soort zich

op de doortrek korte of langere tijd ophoudt van zeer bepaalde aard moeten zijn.
Ik zal in dit bestek ook geen antwoord kunnen geven op de vragen over het

kwantitatieve voorkomen van de soort in Nederland. Mogelijk dat het

SOVON-Atlasproject binnen enkele jaren hierover het een en ander duidelijk
maakt.

Over de kwaliteit van zijn biotoop valt echter het een en ander op te merken en is

het mogelijk enkele suggesties te geven om een uitbreiding van de biotoop voor

deze soort te creëren. *

De Braamsluiper is een typisch ’biotoopgevoelige’ soort. Bredevoorl Gld., 3 juni 1973.
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volgt: Braambossen en doornheggen rond boerderijen, tevens in jonge
sparrenaanplant, als deze dicht genoeg is. Hij zegt verder dat er door een

verandering in het landschap van het landschap een zekere ’vogelurbanisering’
waar te nemen is.

De redactiecommissie van het boek ’Broedvogels van Noord-Holland noord’ gaat
zelfs een stapje verder en noemt de soort een typische cultuurvolger op plaatsen
zoals stadsparken, kerkhoven en tuinen met gazonnetjes, die voldoen aan de

volgende biotoopeisen: Een dichte struiklaag van ongeveer 3 meter hoogte, van

evergreens, doornstruiken en dichte sierheesters.

De biotoopbeschrijving van de Braamsluiper door Loode in de 'Avifauna van

Midden-Nederland’(1971) is van gelijke strekking: Dichte, hoge meidoornheggen,
grote complexen van braamstruiken, dichte erfbeplantingen, verwaarloosde

tuinen, open plekken in oude grienden met meidoorns, stadsparken en op
kerkhoven, ja zelfs als broedvogel van een nieuwe wijk in Utrecht! Toch blijft deze

schrijver met enkele vragen zitten en stelt o.a. de vraag: Is de soort biotoopge-
voeliger dan wij weten? Met andere woorden zijn er nog andere biotoopvoor-
waarden, die misschien samenhangen met voedsel- of broedgedrag?
De schrijver stelt verder dat de soort wellicht achteruitgaat door de nivellerende

invloed van moderne cultuurtechnische ingrepen, (zoals het 'opruimen' van

meidoornhagen in ruilverkavelingen) anderzijds vooruitgaat of urbaniseert in of

naar de steden. Dit laatste naar zijn mening onder invloed van de onopzettelijke

creatie van een specifiek biotoop met ons onbekende eigenschappen.

Zelf ken ik de Braamsluiper als bewoner van het middenduin, daar komt hij voor op

de dicht met duindoorns en meidoorns begroeide hellingen van de duinruggen.
Een dergelijk biotoop vinden we o.a. in de Amsterdamsche Waterleidingduinen
onder Vogelenzang, waar hij samen met het Paapje en de Grasmus, twee andere

’biotoopgevoelige’ soorten, broedvogel is van het eens zo beroemde Vogelenveld.

Mijn verdere ontmoetingen met de soort vonden plaats in het oostelijkste deel van

ons land, t.w. de Gelderse Achterhoek rond de stadjes Aalten en Bredevoort. Hier

is de soort broedvogel van het z.g. coulissenlandschap met zijn houtwallen en

Aanplanting van Berberis thunbergii atropurpurea kan er toe bijdragen de Braamslulper meer leefmoge-
lijkheden te bieden. Bredevoort Gld, 2 Juni 1973.
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erfbeplantingenom de boerderijen, met de restrictie dat deze o.a. moeten bestaan

uit meidoorns al of niet met ondergroei van braamstruiken.

De laatste jaren zijn onder invloed van de stadsmensen, onder meer door bewoners

van een tweede huis, vele van de erfbeplantingen van structuur veranderd. De

beplanting werd wat minder hoog, vaak voor het ruimere uitzicht, en de

sierheesters deden in de erfbeplanting der boerderijen hun intrede.

Een van de meest gebruikte sierheesters is de cultuurvariëteit van Berberis

thunbergii atropupurea. Tussen deze vlijmscherpe doorndragende Berberis en het

voorkomen van de Braamsluiper meen ik een zekere correlatie te kunnen

vaststellen aan de hand van de volgende gegevens. Op 6 juni 1969 deed ik mijn
eerste nestvondst in genoemde Berberis, vlak voor het raam van mijn toenmalige
vacantieadres. Deze struiken is de Braamsluiper de daarop volgende jaren trouw

gebleven. Zie gegevens tabel 1.

Deze gegevens hebben alle betrekking op een aantal Berberis-struiken van enkele

vierkante meters grootte, deel uitmakend van het voortuintje van een zomerhuisje

gelegen aan de Kloosterdijk te Bredevoort.

De conclusie dat deze locatie voldoet aan de optimale eisen waaraan de biotoop
van de Braamsluiper moet voldoen, lijkt mij hier gerechtvaardigd. De soort toont

zich hier een duidelijke cultuurvolger. Jaap Taapken heeft eens verondersteld dat

zelfs de tijdens de trek bezochte plekjes aan bepaaldebiotoopvoorwaarden moeten

voldoen. Deze biotoopvoorwaarden bestonden voor het ex. dat op 30 april voor het

station te Aalten zong, uit eerder genoemde Berberis-struiken. Zo ook voor een

ex. dat zong in een smalle strook Berberis-struiken rond de RK kerk midden in het

dorp Bredevoort op 2 mei 1971. De veronderstelling van Jaap Taapken zou dan ook

wel eens een zeer juiste kunnen zijn. Het lijkt namelijk niet aannemelijk dat de

soort hier broedde.

Een op 8 mei 1974 zingend ex. in Vierhouten sluit mijn rij van Berberis-bewonende

Braamsluipers, want ook hier zong de vogel van uit de Berberis thunbergii

atropurpurea.

De aanpiant van deze sierheester mag dan ook bij de aanleg van tuinen c.q.

’vogeltuinen’ niet vergeten worden, want zij kunnen er toe bijdragen dat een

'biotoopgevoelige' soort als de Braamsluiper meer leefmogelijkheden geboden
wordt.

Frits van Daalen, Leidseplein 7 rood, Haarlem.
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In de meidoorn leggen alle vogels

een ei
. . .

Net zo min als het bekende gezegde 'ln de

mei leggen alle vogels en ei..’ is de boven-

vermelde variant waar. Hef zal geen enkele

lezer veel moeite kosten om op beide uit-

spraken uitzonderingen te bedenken. In ze-

kere zin zijn dat dan uitzonderingen die de

regel bevestigen. Niemand kan immers ont-

kennen, dat de meidoorn voor vele vogel-
soorten een uitermaten geschikte en veilige
nestelplaats is. ledere vogelaar die zich wel

eens met het inventariseren van een gedeel-
te van onze fraaie uiterwaarden heeft bezig-
gehouden,weet uit ervaring, dat het vaak de

moeite loont om een meidoornhaag eens

aan een nader onderzoek te onderwerpen.

tabel 1.

30 april 1971 1 zingend ex.

9 mei 1971 vondst nestje met 3 eitjes.

29 april 1972 1 zingend ex.

4 juni 1972 3 exx. achtervolgen elkaar.

27 mei 1973 vondst nestje met 5 jongen.
23 mei 1974 vondst in aanbouw zijnd nestje.



90

Het zelfde kan gezegd worden met betrek-

king tot de sleedoorn in onze bosranden en

heggen.
Aktiegroepen tegen de ruilverkaveling heb-

ben nadrukkelijk gewezen op de waarde van

de meidoornhagen voor de vogelstand en

bovendien op het verlies aan landschappe-
lijk schoon, wanneer de vaak zeer karakte-

ristieke heggen hef veld moesten ruimen

voor prikkel- en schrikdraad.

Veel minder bekend is het, dat de meidoorn

in ons land in het wild in twee soorten voor-

komt; de tweestijlige meidoorn (Crataégus

oxycántha) en de eenstijlige meidoorn (Cra-

taégus monógyna). De eenstijlige groeit in

struikvorm en komt met vele stammen uit de

grond. Hij groeit goed op enigszins vochtige
grond, ook in de duinen doet hij het uitste-

kend. De tweestijlige wordt aanzienlijk gro-

ter dan z’n familielid en kan ook voorkomen

in boomvorm. Hij is gemakkelijk te herken-

nen aan z’n veel dieper ingesneden blade-

ren. ledere boer weet te vertellen, dat koei-

en, ja zelfs schapen, niet van de heggen

eten, en de soort werd dan ook veel gebruikt
voor de afscheiding van weilanden.

Nu bestaan er van de meidoorn ook vele ge-

kweekte variëteiten, die veelvuldig aange-

plant worden door de plantsoendiensten van

diverse gemeenten. Op een van deze variè-

teiten, de Crataégus var. lavallei,i, wil ik hier

de aandacht vestigen. Deze boomsoort

wordt opvallend frequent gebruikt als nestel-

plaats. In het najaar van 1973 en 1974 heb ik

vele honderden exemplaren van deze soort

op de aanwezigheid van nesten onderzocht.

Bijna alle bomen bevatten één of meer nes-

ten. Zeer regelmatig zaten er drie nesten in

een toch betrekkelijk kleine boom. Even op-

vallend is het, dat in een andere veel aange-

plante boom, de Crataégus grignomensis,
bijna nooit een nest wordt aangetroffen, ook

een vijftal andere gekweekte variëteiten van

de meidoorn bevatte lang niet het aantal

nesten van de var. lavallei. Een verklaring
hiervoor kan ik niet geven.

In 1973 bezat de var. lavallei een nestdicht-

heid, wanneer ik dit begrip mag gebruiken,

van 0,9 en in 1974 van 0,7. Anders geformu-
leerd: in honderd bomen bevonden zich

± 90, resp. ± 70 nesten. Voor zover mij be-

kend is er geen enkele boomsoort, die zelfs

maar in de buurt van deze score komt, zelfs

wanneer we in aanmerking nemen, dat een

aantal nesten ongetwijfeld overjarig zullen

zijn geweest.
Het verdient naar mijn mening aanbeveling

om, waar mogelijk, deze boom op ruime

schaal aan te planten en wel in de eerste

plaats in groenvoorzieningen van de diverse

gemeenten. Maar ook de particulier kan

op bescheiden schaal een steentjebijdragen
aan het verhelpen van de woningnood van

onze gevleugeldevrienden in onze verstede-

lijkte maatschappij. Aubade en serenade

van de Merel zullen zijn loon zijn.

Wet Bedreigde Uitheemse

Diersoorten

De Adviescommissie Wet Bedreigde Uit-
heemse Diersoorten heeft een lijst van dier-

soorten opgesteld, die naar haar mening
wettelijk beschermd dienen te worden.

Voordat een algemene maatregel van be-

stuur wordt uitgevaardigd, kunnen belang-
hebbenden echter nog hun mening over die

lijst kenbaar maken. De lijst is verkrijgbaar
bij het secretariaat van de commissie,
Steenvoordelaan 370, Rijswijk (ZH), (tel.
070-949233, toestel 2594).

Wie wilde reageren moest dit schriftelijk
doen en wel vóór eind april j.l. bij genoemd
secretariaat. Men kon, indien men de wens

daartoe te kennen gaf, zijn reactie nadien

nog mondeling toelichten tijdens een hoor-

zitting, die de adviescommissie op 23 april

j.l. in het Stadhuis te Utrecht hield.

Dollard behouden

Het beruchte buitendijkse kanaal door de

Dollard, waartegen velen zich steeds krach-

tig hebben verzet, wordt definitief niet aan-

gelegd. Daarmee is in beginsel een uiterst

belangrijk stuk Waddennatuur behouden.

De definitieve beslissing om de Dollard met

rust te laten viel op 4 februari in de Gronin-

ger Provinciale Staten. Toen verklaarde een

meerderheid zich accoord met de aanleg van

een afwaterings- en scheepvaartkanaal, dat

voor het grootste deel binnendijks zal lopen.
Als voornaamste punt van actie geldt nu er

voor te zorgen dat de Dollard officieel aan-

gewezen wordt als internationaal natuur-

reservaat.

Het hoe en waarom van

wadvogeltellingen

In het ’Waddenbulletin’ (jaargang 11 - no. 1 -

pag. 20-31) schrijven G. Boere en P. Zegers
over het tellen van vogels op de Wadden. Zij
geven met voorbeelden aan welke factoren

tellingen kunnen beïnvloeden, tel- en schat-

tingstechnieken, vloedhoogte, weersom-

standigheden, ervaring en terreinkennis,

grond- en vliegtuigtellingen, verstoringen,
herkenbaarheid van de soort, aantal tellers

kunnen van invloed zijn.

Zij stellen vast dat het trekken van conclu-

sies op basis van wadvogeltellingen een

zaak is die voorzichtig dient te geschieden.
De aantallen vogels in het Waddengebied
moet men daarom zo nauwkeurig mogelijk

blijven volgen. Het opsporen van verande-

ringen en het signaleren van eventuele

gevolgen zijn van belang voor een goed be-

heer en goede bescherming van het Wad-

dengebied. Oorzaken kunnen dan wellicht

ook achterhaald worden.


