
Effecten van gangbare beheerstechnieken

Vervorming van biologische informatie bij

bosvogels
Pierre Maréchal

1. Inleiding

Organismen maken vaak zelf gebruik van velerlei manieren om bij een ander zintuigen ’in ver-

warring’ te brengen met als doel zelf niet aangevallen of opgegeten te worden. Dit kan onder

andere door middel van schrikkleuren en/of smaak- en reukstoffen die afstoten, of zich als een

ander voordoen (bijvoorbeeld de Draaihals die bij ontmoeting met een Bunzing op de bodem

slangengedrag imiteert). Zulk 'vervalsen' van biologische informatie heeft in de levende natuur

als doel het overleven van individu of soort.

Komt dat overeen met het vervalsen van bio-

logische informatie door de mens? Draagt de

eerdergenoemdemilieuvervalsing bij tot over-

leving van de menselijke populaties? Is niet

eerder het tegendeelwaar en draaien wij ons-

zelf met schone schijn een rad voor ogen, ter-

wijl wij feitelijk er niet beter van worden?

In Nederland is de discussie over vogels als

bio-indicatoren nauwelijks op gang gekomen.
Als aanzet kan verwezen worden naar de litte-

ratuuropgave (2, 3, 5, 9, 12, 17, 20). De opstel-

ler is van mening, dat snel een lijst van defini-

ties moet worden opgesteld want er is sprake

van spraakverwarring.

Er zijn twee hoofdgroepen voor wie vervorm-

de biologische informatie van betekenis kan

zijn:

A. Wat betekent vervorming van biologische
informatie door de mens voor de vogel-
soorten boslevensgemeenschap?

Het voortdurend wijzigen van tijdaf-
hankelijke vormingsprocessen, waar-

door de instabiliteit van boslevensge-

meenschappen toeneemt.

Door het onttrekken van fotosynthese-

producten (zoals dood en gewond

hout, het wegnemen van leeftijdsgroe-

pen of soorten die men niet wenst en

het opsnoeien om de ontwikkeling van

de stam te bevorderen) in diverse sta-

dia en het beperken van vestigingsmo-
gelijkheden van kolonievormende vo-

Het vervormen van biologische informatie wordt tot op heden door weinigen beschouwd als

een vorm van milieuaantasting. Dit is niet terecht: als mens verliezen wij mogelijk indicatoren

over de kwaliteit van onze omgeving. Een sprekend voorbeeld van het vervormen, c.q. verval-

sen van biologische informatie is de aanplant van boomsoorten die tegen een bepaalde hoe-

veelheid of soort luchtverontreinigingzijn bestand. De argeloze burger meent te leven in een

prettige, betrekkelijk schone omgeving -
het decor is immers groen. In plaats van zinvolle, zin-

tuiglijke informatie ontstaat hier schone schijn.
Het niet in staat zijn om de vervalsing te signaleren is één van de redenen waarom het vervor-

men van biologische informatie zo zelden wordt genoemdals het om de aftakeling van de kwa-

liteit van de bossen gaat.

De Zwarte Mees is niet uitsluitendeen naaldbosbewoner. Foto: Frits van Daalen.



geis, zoals Aalscholvers, waarvan de

vestiging voor meer natuurlijk beheerd

bos als geheel positief kan zijn ten

aanzien van:

1. het leveren van voedsel aan bo-

demorganismen (visafval, faeca-

liën, het afsterven van hout),
2. het aandragen van kalk (Ca), stik-

stof (N) en vooral fosfor (P) (verho-

ging van de diversiteit van het bos

milieu),

3. de versnelde inbreng in de tot-

standkoming van de successiesta-

dia (diversiteit, randeffecten)(l3).

wordt het specialisten onmogelijk ge-

maakt zich te vestigen, c.q. zich te

handhaven.

Penetratiemogelijkheden(en dus ook

de creatie daarvan) beïnvloeden de tot

de boslevensgemeenschap behorende

betrekkingen.

B. Wat betekent het vervormen van biologi-
sche informatie bij bosvogels voor de

mens?

De EG-Vogelrichtlijn verplicht de lid-

staten (bijlage V punt F) onder andere

tot bepaling van de rol van sommige
soorten als indicator van verontreini-

ging (12). Van enig objectief onderzoek

kan moeilijk sprake zijn indien de zui-

verheid van de indicator niet vaststaat.

Bijvoorbeeld als Spreeuwen (16) en

Ringmussen, gebruikmakendvan onze

manier van boomcultuur en van het op-

hangen van nestkasten, in bosgebie-
den voorkomen mag dit niet zonder

meer tot de conclusie leiden, dat het

daarom bosvogels zijn.

Het vervormen van biologische infor-

matie kan leiden tot verkeerde inter-

pretatie van waarnemingen (hetgeen
kan leiden tot niet -geheel- juist be-

heer).

Het vervormen van biologische infor-

matie kan leiden tot uitroeiing van po-

pulaties of soorten en in andere geval-

len aanwas bevorderen.

Bovenstaande houdt dus in: oncontroleer-

baar bevorderen of aftakelen van productie-

functies (onder andere schadecreatie), regu-

latiefuncties (versterking van productiefunc-

ties), reservoirfuncties en informatiefuncties

(zoals indicator, voor wetenschap, educatie

en recreatie) (3,13).

2. Bosstructuur en bosvogels

In verband met het thema van dit speciale

nummer rijst voor ons de vraag of onze indruk

over de relatie bosstructuur en bosvogels wel

juist is. En als dat niet zo is, zijn daarvan dan

ook nadelen bekend?

Neem bijvoorbeeld de bekende figuren van

prof. dr. L. Tinbergen (1941) -zie figuur 1- (10)

over het verschil in samenstelling tussen vo-

gelpopulaties in loof- en naaldbossen, zoals

deze in veel biologieleerboekenzijn te vinden.

Wie goed naar de afbeeldingen kijkt ontdekt

dat het gemengde loofbos een type is met

verschillende etage’s en het naaldbos betreft

geen bos, maar een naaldboomplantage.De

Meer natuurlijke bossen verenigen op kleine schaal een grote verscheidenheid aan structuurelementen in zich. Zijbevatten

daarmee een hogere informatiewaarde dan de gangbare eensoortige en eenvormige productiebossen. Hasbruch.

Foto: E. Boeve.



bomen zijn kennelijk even oud, van de zelfde

soort en hebben de zelfde verschijningsvorm.

Met andere woorden; hier wordt een bos ver-

geleken met een boomakker (het verhaal van

Tinbergen (1941) zelf is niet zo eenzijdig als

de leerboekjes(18)).

Uit de figuurvalt voorts niet op te maken waar

de betreffende soorten zich speciaal in het

ecosysteem ophouden, of er variaties in voor-

komen en of de dichtheid varieert met de sei-

zoenen. Zo’n plaatje kan dus gemakkelijk een

verkeerde indruk achterlaten van het bos en

het voorkomen van vogels er in. Neem als

voorbeeld de Zwarte Mees: deze staat uitslui-

tend afgebeeld als bewoner van naaldbos,

terwijl deze soort in gemengde bossen in ho-

ge dichtheden voorkomt en elders in Europa

soms ook loofbossen verkiest (1).

Het plaatje geeft het resultaat van één onder-

zoek door één onderzoeker weer, maar het ge-

bruik in andere kringen, vooral in leerboeken,

kan een verkeerde beeldvorming in de hand

werken.

Is het waar, dat een naaldbos per definitie ar-

mer is aan soorten of overheerst dit beeld

doordat wij in Nederland geen naaldbossen

met een langeevolutie maarvooral productie-

gerichte naaldboomplantagesbezitten?

Zou een meer gevarieerd natuurlijk naaldbos

op onze breedtegraad wat rijkdom aan soor-

ten betreft, er ook zo slecht afkomen als op

de afbeelding? En zullen wij daar dan alleen

de 'karakteristieke' naaldboombewoners aan-

treffen, of ook wel andere soorten?

Het laatste laat zich vermoeden. Een dergelij-

ke situatie doet zich voor met ons beeld over

vogels van loofbossen.

In de meeste gevallen is dit bepaald door vo-

gelsoorten, welke wij kennen uit onze cultuur-

bossen. Vaak zijn dit soorten, die wij elders in

de menselijke omgeving ook tegenkomen.

Veel van die zogenaamde bosvogels maken

in bepaalde perioden van hun leven gebruik

van andere ecosystemen. Vogels stellen be-

paalde eisen aan hun biotoop. Ze kunnen dan

ook, zowel in cultuurbos als in natuurbos,

voorkomen als maar aan bepaalde eisen

wordt voldaan. Zo dient het biotoop van het

Auerhoen aan zeer gevarieerde eisen te vol-

doen (8), maar ze komen ook in marginale in-

tensief benutte bossen van het Zwarte Woud

in West-Duitsland voor (5). De eisen die vo-

gels stellen blijken vaak geheel anders te zijn

dan vaak algemeen wordt aangenomen. Zo is

het bekend dat vogels zich minder storen aan

geluiden, die mensen als storend ervaren. De

opsteller herinnert zijn bijvoorbeeld het vele

jaren achtereen met succes broeden van Wie-

lewalen in een druk bezocht recreatiepark. De

jongen vlogen steevast uit op het hoogtepunt

van het seizoen, ondanks de drukte werden

ze vliegvlug. Bekend is overigens ook de

'grote' vogelrijkdom nabij vliegvelden.

Gecultiveerde bossen kenmerken zich door

verdwijnen en scheiden van elementen van

natuurlijkebosstructuur, zoals:

verscheidenheid aan boomdimensies

verscheidenheid aan vegetatielagen



62

verscheidenheid aan stamstructuren

verscheidenheid aan schorsstructuren

afwezigheid van gewond, levend hout

(men presteert het zelfs om Wilgen te

knotten en deze vervolgens met wondbal-

sem te behandelen, waardoor geen na-

tuurlijkeholen meer kunnen ontstaan)

afwezigheid van dood hout in diverse sta-

dia van afbraak

gebrek aan natuurlijke holen

gebrek aan verschillen in bodemstructuur

gebrek aan open ruimten (beperken van

voedselmogelijkheden voor o.a. Groene

Specht).

Effecten op vogelpopulaties(voorkomen, sa-

menstelling, dichtheid) blijven niet uit, omdat

iedere structuur haar eigen ruimtelijke dimen-

sies heeft met daarin of daarbij behorende or-

ganismen (voedsel, concurrenten), beschut-

ting, nestgelegenheid.

Wijziging van selectiedruk heeft effect op

genetische samenstelling (al is dat niet altijd
direct merk- of meetbaar) en dus op evolutie

van vogelsoorten in samenhang met de le-

vensgemeenschap.

Vogelbevolking van 10 ha gemengd bos aan de

blnnenduinrand, zomer 1941. Elk vogeltje stelt

een bezet territorium voor. (naar L. Tinbergen).

Zie verklaring van de figuurtjes.

Vogelbevolking van 10 ha 35-jarig dennenbos

op schrale grond, zomer 1941. Elk vogeltje stelt

een bezet territorium voor (naar LTinbergen).
Zie verklaring van defiguurtjes.

Verklaring van de gebruikte vogelfiguurtjes.

1 Tuinfluiter, 2 Braamsluiper, 3 Tjiftjaf, 4 Goudhaantje, 5 Fitis, 6Zwarte Mees, 7 Kuifmees, 8 Koolmees, 9 Zwartkop, 10 Huis-

mus, 11 Vink, 12 Geelgors, 13 Winterkoning, 14 Staartmees, 15 Glanskop, 16 Pimpelmees, 17 Boomkruiper, 18 Boomklever,

19 Heggemus, 20 Grauwe Vliegenvanger, 21 Gekraagde Roodstaart, 22 Grote Bonte Specht, 23 Vlaamse Gaai, 24 Merel,

25 Roodborst, 26 Spreeuw, 27 Houtduif(naar L. Tinbergen).
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3. Vervorming van biologische informatie in

soort en levensgemeenschap
Ook op andere wijze kan vervalsing optreden.
Een soort kan een biotoop bezetten dat

eigenlijk niet volledig aan de eisen voldoet,

maar wel doordat de mens kunstmatig enkele

voorwaarden invult, zoals: bijvoederen, het

ophangen van nestkastjes (zie artikel van

Booij in dit tijdschrift), ontbossing of aan-

plant en introductie van voedselbronnen, eli-

minatie van predatoren en .concurrenten en

het scheppen van structuren. Zo is bijvoor-

beeld te verklaren, dat veel 'bosvogels’ te vin-

den zijn in boomrijke cultures, zoals houtwal-

len, boomgaarden, parken, grote tuinen,

enzovoort. Bewust of onbewust is ingespeeld
op de voorkeur van 'bosvogels' voor bosran-

den en open plekken (randstructuren).

Merels

Merels staan van oudsher bekend als schuwe

bosvogels, die op 'onverklaarbare’ manier

aansluiting hebben gevonden met de mense-

lijke cultuur; het eerst bekende bericht da-

teert uit 1785 (6). Wolda (1920) meent dat de

Merel rond 1870 in Nederland standvogel is

geworden (19). Sinds die tijd is er veel veran-

derd en kunnen wij deze oorspronkelijke

'schuwe' bosvogels in talloze situaties aan-

treffen, zoals broedend onder de motorkap

van een auto en in raamkozijnen van wonin-

gen. Welke gebeurtenissen zijn hiervoor de

aanleiding? Is de Merel op een of andere ma-

nier veranderd? Is het bos veranderd? Heeft

de voortdurende ontbossing de Merel naar de

steden gedreven? Is onze voorstelling van

hoe een bos er uit dient te zien wel juist? Ken-

nen wij de amplitudo van de Merel ten aan-

zien van beslissende punten wel voldoende?

In hoeverre is door de menselijke ordening in

de natuur het biotoop van de Merel door an-

dere geschikte componenten vervangen?

Een reeks van vragen komt bovendrijven.

Toch is het zinnig om enig inzicht te krijgen

over de omvang en aard van de gebeurtenis-

sen die tot verandering leidde en de gevolgen

daarvan.

Welke gebeurtenissen precies de voornaam-

ste aanleidingzijn zal moeilijk te achterhalen

zijn. Duidelijk echter is, dat veel invloeden

van de mens op zijn omgeving kennelijk posi-

tief zijn geweest voor Merels. Met andere

woorden: aan hun voornaamste levenseisen

is voldaan.

Dat ook de Merel op een of andere wijze is

aangepast is zeker juist, in ieder geval wat

een deel van de populatie betreft. Het bos is

echter eveneens veranderd, hetgeen samen-

hangt met onze collectieve wensen hoe een

’bos’ er dient uit te zien: een lommerrijk park,
waarin het goed is te toeven, dan wel een

aangeplant gesloten en vaak monotone,

maar hoog-productieve boomakker. Een bos,

op natuurlijke wijze ontstaan, waarbij inbe-

grepen de rol van kleine en grotedieren, kent

afwisseling. Men treft er dichte delen in aan,

maar ook open gebieden met gras, venen,

overstromingen, plaatsen waar de grotere

dieren bij voorkeur grazen, plekken waar gro-

te bomen zijn omgewaaid, zelfs waar brand is

geweest. Het lijkt in bepaalde opzichten veel

op het parklandschap, maar het is niet aange-

legd. Interessant is in dit verband, dat in het

Poolse deel van het Woud van Bialowieza de

Ortolaan voorkomt (15). Men zou dit kunnen

vergelijken met de ruimtelijke structuur van

Het biotoop van de Auerhaan dient aan zeer gevarieerde

eisen te voldoen.

Foto: HeinzSielmann.

In gemengde bossen komt de Zwarte Mees in hogere dicht-

hedenvoor danin naaldbossen.Op afbeelding Zwarte Mees

in eigengemaakt hol.

(naar L. Tinbergen).



bepaalde, oude, bosrijke cultuurlandschap-

pen. Beter begrip voor oorspronkelijk en na-

tuurlijk bos, zoals Bialowieza, kan voor het in-

zicht van de huidige verspreiding van Merels

en andere vogelsoorten erg belangrijkzijn.

Het oerbos kent eveneens veel randeffecten

(met dus veel broed- en schuilgelegenheid),
het geeft de mogelijkheid om onder de bo-

men voedsel te kunnen vinden. Nestterritoria

waren toen kennelijk nodig, omdat er waar-

schijnlijk concurrentie is geweest om be-

schikbare nestplaatsen (nu nog broeden bos-

merels op een vrij constante hoogte(1 è 2 me-

ter). Bodemnesten betreffen vaak nesten ge-

legen aan opstaande aardenranden en droge

slootkanten,zodat vanaf de bodem gerekend

toch sprake is van de beschreven hoogtebe-
nadering.

Waarschijnlijk is de lichthoeveelheid bene-

den een bepaalde waarde verantwoordelijk

voor de nestplaatsbepaling(7,11). Voedselter-

ritoria zijn niet nodig geweest; ook tegen-

woordig zien wij Merels in de broedperiode

nauwelijks gevechten leveren op de voedsel-

plaatsen, Men kan zelfs Merels waarnemen,

die de concurrentie op de nestplaatsen ver-

plaatst hebben naar zangduels in de omge-

ving daarvan.

Stadsmerels zijn niet zo schuw als hun soort-

genoten uit het bos, zijn gemiddeld slanker,

kleiner en vlugger (circa 24 cm) dan bosme-

rels (circa 25,2 cm). Bosmerels hebben een

langere snavel dan de rest van de schedel (bij
Merels uit de stad is dat juist andersom), be-

schikken over een korter darmkanaal, zijn

minder slank, groteren schuwer, leggen meer

elipsvormige groen/blauwe eieren, waarvan

het groen overheerst, met bruine en roodbrui-

nevlekkentekening (stadsmerels meer blauw-

groene waarbij blauw overheerst en minder

en dunner gevlekt) en zijn, zoals gezegd, kies-

keuriger in het kiezen van nestplaats, het ma-

teriaal, hebben minder broedsels per jaar (de

legsels zijn vermoedelijk kleiner), bezitten

meertrekneiging.
De bosmerel is beter toegerust voor dierlijk

voedsel, terwijl zijn stadse soortgenootmeer

afvaleter is geworden.

Wij kennen de amplitudo van de Merels te

weinig om te veronderstellen dat de Merels

vroeger absolute bosvogels waren, wellicht

waren ze daar noodgedwongen bij gebrek

aan andere mogelijkheden.

Bij Spreeuwen bestaat vermoedelijk een

soortgelijkeontwikkeling (16).

Betekenis van vervorming van biologische in-

formatie bij bosvogels voor de mens

Indien populaties worden beschouwd als tij-

delijke, functionele en geïntegreerde delen

van ecosystemen (5), houdt dat in dat ze al

dan niet omkeerbaar inwerken op toekomsti-

ge processen. Bij de Goudvink (14) is navol-

gendeevenwichtsrelatie bekend:

la Veel zaden in de natuur -*■ Ib weinig knoppen pikken

MaVeel knoppen pikken •*- Nb weinig zaden in de natuur.

De Merel, van oudsher bekend als schuwe bosvogel, is als

stadsvogel meerafvaleter geworden.
Foto: Henk Harmsen.

In Noorwegen is het Korhoen meer een vogelsoort van de bosgebieden dan in onze streken. Foto: Dominique Arnhem.
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Mede als gevolg van Ib (in gebieden van voor-

komen) zullen er relatief weinig vruchtdragen-
de bomen tot hoge oogstbare resultaten

komen. Anderzijds wordt door de beperkte

zaadvorming het knoppenpikken gestimu-

leerd, met als resultaat hogere opbrengsten

(14). Het probleem doet zich hier voor, dat na-

tuurlijk veel zaden die tot voedsel dienen, niet

aan bomen groeien en veel relaties zich een-

voudigweg aan de waarneming onttrekken.

Hetgeen naar de mening van de opsteller

weer eens bevestigt, dat het bestuderen van

de relaties tussen planten en dieren, naast

analyse, ook de studie van synthese behoeft.

Er bestaan dus terugkoppelingsmechanis-

men, al zijn die veelal niet erg duidelijk,

overtuigend, bekend of gefrustreerd. Wij

zouden de soort dan kunnen voorstellen als

aanwijzer van een bepaalde structuurtoe-

stand, de soort is dan indicator voor zijn

eigen ecologische niche. Zodoende kan een

vogel door zijn aanwezigheidniet slechts een

aanduiding zijn van de biotische samenstel-

ling van de levensgemeenschap, maar tevens

van de fysische en chemische toestand van

zijn milieu.

Indien wij op directe of indirecte manier vogel-

soorten willen gebruiken als indicator voor

milieuhoedanigheid, zullen wij vooral zeker-

heid moeten hebben of allerlei handelingen

die deze rol frustreren, zoals het kunstmatig

opvoeren van dichtheden,zijn uitgesloten. En

zelfs dan nog zijn twijfels mogelijk over de

zuiverheid van de biologische informatie,
want die kan zijn ontleend aan verschillende

geografische populaties.

Zo is het Korhoen in Noorwegen meer vogel

van bosgebieden dan In onze streken (4).

Speelt aanpassing hierbij een rol of schiet

onze kennis over de amplitudo tekort? Het

laatste is waarschijnlijk en het eerste is mo-

gelijk. Dit zou dan eerst uitgezocht dienen te

worden, alvorens het Korhoen een algemene

indicatorfunctie toe te kennen. Misschien is

deze algemene functie niet toepasbaar, wél

toe te kennen aan bepaalde gebieden.

5. Conclusies

Het instellen van kleine en grote gebieden

waar, al dan niet met (beperkt) beheer, na-

tuurlijke ontwikkeling van bos kan plaatsvin-

den, is van belang met het oog op de functie

van indicator van milieuveranderingen, die

vogels kunnen vervullen.

Er dient een netwerk van centra van natuurlij-

ke selectiedrukken te worden geschapen. Im-

mers hierdoor is het mogelijk om te zien hoe

dergelijke gebieden door vogels worden be-

volkt gedurendeverschillende stadia van ont-

wikkeling en kan er vergelijkingsmateriaalter

beschikking komen voor grotendeels cultuur-

landschap.

Daarmee kan tevens worden voldaan aan wat

in de EG-Vogelrichtlijn met de indicatorfunc-

tie van vogels wordt bedoeld.

In natuurlijke bossen met een parkachtig ka-

rakter is het voorkomen van 'weidevogels'

evengoed een specialisatie binnen het sys-

teem als het voorkomen van soorten die hout-

afhankelijkzijn.

Met dank aan dr. G.P. Hekstra voor het nodi-

ge critische tegenwicht, hetgeen medebepa-
lend is geweest voor de vorm van dit opstel.

P.LTh.A. Maréchal, postbus 1187, 5602 BD Eindhoven.
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