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Thema-nummer

Vogels en bosstructuur

Het idee om tot uitgave van dit thema-nummer te komen is ingegeven door de doelstellingvan

de Stichting Kritisch Bosbeheer, die verkort luidt: ’Het drastisch terugdringen van de hoge

graad van onnatuurlijkheidin een groot deel van de Nederlandse bossen en het bevorderen

van het inheemse karakter, waarbij het ingrijpen door de mens uiteindetijk zo veel mogelijk
achterwege wordt gelaten'. Hierin past het streven om zo veel als mogelijk natuurlijke proces-

sen in bossen ongestoord te laten plaatsvinden. Dit is naar de mening van de Stichting Kri-

tisch Bosbeheer de beste garantie voor het behoud van de in bossen thuishorende soorten

plantenen dieren.

Er bestaan belangrijke verschillen tussen meer natuurlijke bossen en bossen waarin een op

productie gericht beheer plaatsvindt. Deze verschillen vinden hun weerslag in de structuur van

het bos. Hierbij moet worden gedachtaan bijvoorbeeld variatie in leeftijd en dikte van bomen,

aan mate van afwisseling tussen dichtbegroeide en open plekken, aan af- ofaanwezigheid van

struiken, kruiden en dergelijke.
Veel onderzoek heeft al uitgewezendat dergelijkestructuurkenmerken van bossen een belang-

rijke invloed op het al dan niet voorkomen van vogelsoorten en van hun aantallen kunnen heb-

ben.

In dit thema-nummer komt nu een deel van de resultaten van dit onderzoek onder de aandacht.

Het eerste artikel is een inleiding, over historisch-geografische aspecten van de in Nederland

voorkomende bosvogels. Hierin komen onder andere de invloed van de invoer van naaldbomen

en de redenen waarom bijvoorbeeldruigpoothoenders verdwenen zijn aan de orde.

Het tweede artikel behandelt de betekenis van de informatiefunctie van het bos en met name

het verlies van die functie als gevolg van steeds sterkere toename van ingrijpen door de mens.

Het derde artikel gaat in op het begrip vogelgemeenschap, de eigenschappen daarvan en de

eigenschappen van een gebied, die de opbouw van een vogelgemeenschapbepalen.

Het vierde artikel behandelt de invloed, die vegetatiekenmerken op de samenstelling van vo-

gelgemeenschappenhebben. Hierin zijn ook de resultaten verwerkt van een onderzoek naar de

relatie bosstructuur en vogelbevolking, dat op initiatief van de Stichting Kritisch Bosbeheer,

toen nog Landelijk Werkgroep Kritisch Bosbeheer, in 1978 in Hasbruch door het Rijksinstituut

voor Natuurbeheer is uitgevoerd. Het vijfde en het zesde artikel geven hier concrete toelichtin-

gen op.

In het vijfde artikel wordt, uitgaande van de bosstructuur, een specifiek aspect namelijkde in-

vloed van het voorkomen van holen belicht.

In het zesde artikel wordt, uitgaande van de vogels, een specifieke groep, de spechten, behan-

deld.

Tot slot volgt een evaluerend artikel, dat gericht is op de beheersconsequenties van een meer

op natuurlijkeontwikkelingengericht bosbeheer.

De redactie hoopt dat dit thema-nummer bijdraagt tot een verbreding van de kennis van de re-

latie tussen vogels en bosstructuur bij de lezers.

De Redactie.

Het voor u liggende thema-nummer is een gezamenlijk initiatief van de StichtingHet Vogeljaar,

de Stichting Kritisch Bosbeheer (postbus 72, 3500 AB Utrecht) en de Stichting Natuur en Mi-

lieu (Donkerstraat 17, 3511 KB Utrecht).

Ter verwezenlijking van dit thema-nummer heeft de redactie van ’Het Vogeljaar’C.J. M. van Ber-

kel en R. Cosijn *, bestuursleden van de Stichting Kritisch Bosbeheer, uitgenodigdom als gast-

redactie deproductie van dit thema-nummer op zich te nemen.


