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Limburgse vogelkijkers kenden
Kortsnavelboomkruip er s (C erthi a familí aris
macrodactyla) enkel van uitstapjes in de Ardennen of
het buitenland. Sinds r993 wordt de soort echter
jaarlijks als broedvogel vastgesteld in de aan de

Voerstreek grenzende bossen in Nederlands-Limburg.
Gezien de gelijkende biotoop, de toenemende trend in
het aantal waarnemingen en het feit dat vogels geen
rekening houden met landsgrenzen, kon het niet
anders dan dat de soort ook in Limburg als broedvogel
aanwezig was. Dit artikel geeft een overzicht van de

huidige gegevens en probeert een beter inzicht te
geven in de biotoopkeuze en de inventarisatiemethode
van deze onopvallende vogel.

Inleiding
De Kortsnavelboomkruiper, beter gekend als de Midden-Europese

on dersoo rt macrodactyLa van d e Taigaboom kru i pe r Certhia Jamitiari s

was een langverwachte nieuwe broedvogel in Limburg. Reeds in de

jaren tachtig werden zangposten opgetekend in het Nederlandse

heuvelland (Hustings, 1985). Het duurde tot ]993 vooraleer een eer-

ste zeker broedgeval werd opgetekend (Schepers, 1998). Dit teidde

tot gerichte inventarisaties, wat ta[ van nieuwe territoria opleverde.

Vandaag wordt de populatie in Nederlands-Limburg reeds op 75-too

broedparen geschat (Hustings et aL., zoo6). Tijdens inventarisaties

van Middelste Bonte Specht zagen Kobe Janssen, Frank Resseler en

Geert Beckers in zoo4 voor het eerst een zingende Kortsnavelboom-

kruiper in hetVrouwenbos, gelegen in Sint-Pietersvoeren. In hetzelf-

de jaar hoorde Jan Gabriëls in het Veursbos meerdere keren een zin-

gend mannetje. Deze waarnemingen verhoogden de a[ertheid van

andere vogelkijkers en de hierop volgende jaren konden ook in de

Voerstreek verschi[[ende nieuwe territoria worden opgetekend.

Inventarisatiemethode
Voor de inventarisatie van de Kortsnavelboomkruiper zijn er enkele

aandachtspunten die de trefkans opmerkelijk kunnen verhogen: kies

een zonnige, vooral windsti[[e ochtend, loop zeer langzaam het bos

in, btijf op meerdere plaatsen even stilstaan, [uister vervotgens zeer

aandachtig en gericht (zang en roep kunnen vrij onopvallend zijn,

zeker tijdens een mooie voorjaarsdag, wanneertal van soorten het

beste van zichzelf geven), gebruik ge[uidsapparatuur (vooral wan-

neer roepende Boomkruipers worden waargenomen, aangezien de

roepjes van beide soorten sterk op elkaar kunnen gelijken). Kortsna-

velboomkruipers reageren goed op geluid en het afspelen ervan geeft

vaak de getegenheid om de soort grondig te bekijken en de determi-

natie veilig te ste[[en.

De beste periode om de soort waar te nemen is van begin maart tot
hatf aprit. Dan is de zangactiviteit het hoogst (Schepers, r99B). Terri-

toriumkartering kan vanaf begin februari tot einde juni. Waarnemin-

gen van zingende mannetjes kunnen, net als bij de Boomkruiper,

gebruikt worden voor het scheiden van territoria, Voedsettransport

wijst op een broedgeval waarvoor men ook de sovott-code opgeeft

die de mate van zekerheid van een broedgeval aangeeft (Van Dijk,

1ss6 ).

Verspreiding
MomenteeI wordt de soort in Vlaanderen als broedvoge[ enkel aan-

getroffen in de Voerstreek.Er zijn waarnemingen van zingende man-

netjes uit het Hoogbos in Sint-Gravensvoeren, het Veursbos en

Broekbos in Sint-Martensvoeren, het Vrouwenbos in Sint-Pieters-

voeren en het grensbos in Teuven. De verspreiding strekt zich dus uit
over heel de Voerstreek. Door de moeilijke herkenning, de onopval-

[ende zang en het beperkte aantal voge[kijkers dat jaarlijks de Voer-

streek bezoekt, kunnen we voorlopig echter nog geen gedetailleerd

beeld van de verspreiding geven. De kern van de Nederlandse popu-

latie situeert zich in de Boswachterij Vaa[s, ten noordoosten van de

Voerstreek, waar in 1gg7 maar liefst 4r territoria zijn vastgesteld

(Schepers, 1998). In de boscomplexen die naadloos aansluiten bij het

grensbos in Teuven werden tijdens de inventarisaties van t997 tz ter-
ritoria vastgestetd. Het is dan ook begrijpetijk dat het merendee[ van

de waarnemingen uit het oostelijke deel van Voeren komt. Sinds

2006 engageert Jong Vogetkijkend Limburg (Wl), een onderdeeI van

de lrroua-Vogelwerkgroep, zich om de bosgebieden in de Voer-

streek te inventariseren. Ze zochten gericht naar enkele typische

soorten zoals Middelste Bonte Specht en de Kortsnavelboomkruiper,

soorten die oorspronkelijk nergens anders in Betgisch-Limburg- en

zelfs Vlaanderen - broedden. In zoo6 leverde dit een waarneming

van de Kortsnavelboomkruiper op in het Vrouwenbos. In zooT von-

den ze maar liefst 5 territoria in het Hoogbos ('s-Gravenvoeren), min-

stens 3 territoria in het Veursbos (Sint-Martensvoeren), en t territori-

um in het Broekbos (Sint-Martensvoeren). Het Vrouwenbos in Sint-

Pietersvoeren werd niet gecontroleerd. In zoo8 was er enke[ een

waarneming uit het grensbos in Teuven.

Intrigerend is de ringvangst van een Kortsnavelboomkruiper in Ton-

geren in 2006 en de hervangst van dit exemplaar in zoo7, wat sterkFiguur r. Wintereiken - berkenbos.
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doet vermoeden dat zijn territorium hier in de buurt gelegen is. De

kans is dus reëeIdat de soort, net als de Middetste Bonte Specht, zich

vanuit de Voerstreek verder zal verspreiden, of reeds verspreid heeft

doorheen de oudere boscomplexen in Zuidoost-Limburg. Het is niet

verrassend dat de soort in deze regio is opgedoken.

Biotoopkeuze
In de Voerstreek treffen we een aantal voor Limburg unieke bostypes

aan die bovendien zeer goed ontwikkeld zijn. Op de voedselarme

zuurdere koppen treffen we wintereiken-berkenbossen aan met typi-

sche soorten ats Kamperfoelie, Hulst, LÍjsterbes, Spork en Bosbes.

Op de bovenrand van de he[[ingen gaat dit bostype over in de struc-

tuurrijke eiken-beukenbossen met soorten als Zoete kers en Witte

vetdbies. In de onderste, meer voedsel- en kalkrijke delen van de he[-

ting gaan ze over in de eiken-haagbeukenbossen. Hierin vinden we

tal van voorjaarsbloeiers zoals Bosanemoon, Een bes, BosbingeIkru id

en typische zeldzame soorten als Eenbloemig parelgras en Lieve-

vrouwbedstro. In Nederlands-Limburg, waar van ]993 tot 1997

gericht onderzoek naar de soort is uitgevoerd werd 4z % van de Kort-

snavelboomkru i pers aangetroffen i n ei ken-berken b os, 35 "h in ei ken-

beukenbos en 9 % in eiken-haagbeukenbos. De overige 4v"werd in

naald hout aangetroffen (Schepers, r99s).

Gezien het beperkte aantal gegevens is het voor Belgisch-Limburg

moeitijk om een vergetijking op te ste[[en. Toch zien we dat bijna a[[e

waarnemingen in de Voerstreek zich voordoen boven op de koppen

van de overgangtussen structuurrijke loofbossen en percelen naald-

hout. Dit s[uit beter aan bij de habitat van de soort in de Ardennen en

ook in veeI andere delen van Midden-Europa, waar de soort hoofdza-

kelijk voorkomt in middeloude en oude sparrenbossen. Glutz von

Blotzheim & Bauer (rss:) stetten dat het aanbod aan nestplaatsen

een sterk bepalende factor is in hetvoorkomen van de soort- Dit is in

de gevarieerde oude loofbossen veel groter dan in de sparrenbossen.

Op de overgang tussen de percelen naatdhout en de oude goed ont-

wikkelde loofbossen za[ enerzijds de diversiteit aan voedsel en

anderzijds de beschikbaarheid van nestplaatsen het grootst zijn,

waardoor deze plekken waarschijnlijk het meest in trek zijn bij de

soort. Schepers (r9s8) stelt dat de Kortsnavetboomkruiper in de

Ardennen Fijnspar ats vervangbiotoop bezet heeft doordat de oor-

spronkelijke optimate biotoop, met name loofbos, vervangen is door

deze naaldhoutproductiebossen. Ons lijken kleinschalige naaldhout-

percelen in de grote loofboscomplexen toch een meerwaarde te bie-

den voor de soort. Recent onderzoek op invertebraten in de bossen

van de Lage Kempen heeft aangetoond dat deze naaldhoutpercelen

ook een grote diversiteit kunnen huisvesten (Crèvecoeur, zooT).

Bovendien is de loshangende schors van oude fijnsparbestanden de

ideale nestplaats voor Kortsnavetboom kruipers.
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Besluit
De Kortsnavelboomkruiper is a[ goed ingeburgerd in Voeren. Het is

de intentie van Jong Vogetkijkend Limburg om de inventarisaties in

Voeren verder te zetten en zo de populatie jaartijks in kaart te bren-

gen. Het is zeer waarschijnlijk dat deze vogelsoort juist binnen

afzienbare tijd op andere plekken in Limburg zal opduiken. We kijken

er naar uit!
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