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De Gekraagde
Roodstaart,

hotenbroeder van
Tessenderlo

Eugene Govaerts Begijnenwinning 45A, B-:s8o

Tessenderl'o.

Herman Vermeulen, Vorsterweg 7, B-398o Tessenderlo.

Gekraagde roodstaarten (Phoenicurus
phoenicurus) hebben een voorkeur
voor open tot halfopen bossen, zowel
i.n loof-, naald- als gemengd bos, bos-
randen en rond kapvlakten. De
ondergroei van deze bossen is bij
voorkeur ni.et a[ te weelderig. Dichte
sparrenbossen worden bijvoorbeeld
gemeden. In de Kempen verkiest deze
soort lichte, halfopen eikenberken-
bossen ofoude dennenbossen en
gemengde bossen met veel open plek-
ken. Ook brandgangen tussen oudere
bospercelen zijn geliefd als
broedplaats. Een optimaat habitat
bestaat uit overgangszones tussen
heide en bos en licht beboste randen
van zandverstuivingen en landdui-
nen. Ook in grotere tuinen en parken
en in open gebieden met verspreide
bosjes wordt deze soort aangetroffen,
zij het i.n iets lagere aantallen (Ver-
meersch,2004). Ook in het agrari.sch
cultuurlandschap broedt de
Gekraagde roodstaart in lage dichthe-
den rond oude hoeves met een goed
ontwikkelde erfbeplanting van Lin-
den en Zomereiken of in
boomgaarden. Het zijn holenbroeders
die nestelen in spechtengaten met
een vrij grote ovale opening, en ach-
ter loszittende boomschors. Ook in
nissen van muren en gebouwen en in
nestkasten komen ze tot broeden.

Niettegenstaande in de gemeentelijke soor-
tentabeI andere soorten hoger scoorden ging
de voorkeurvan de gemeente ïessenderlo uit
naar een mooie en aaibare vogelsoort. Daarom

heeft de gemeente uiteindetijk de Gekraagde

roodstaart gekozen.

Verwezenlijkingen

Terreinacttes
In het kader van het bosbeheerplan voor de
openbare en privé-bossen van Gerhagen wer-
den open plekken in de huidige bossen gecre-

eerd en zal op een aantal plaatsen gestreefd
worden naar open, gemengde bossen. De bos-
randen zu[[en zo beheerd worden dat een ge-
teidetijke overgang met een typische mante[-
en/of zoomvegetatie ontstaat, wat zeer waar-
devol is voor ftora en fauna. In zoog voerde de
arbeidersploeg van de bosgroepen reeds een
aantaIwerken uit in privé-bossen.

Ook in het kader van de geplande natuurin-
richting in de Merodebossen, waarvan een

deeI op grondgebied Tessenderlo gelegen is,

zijn dergelijke maatregelen voorzien, wat ook
hier de kansen voor de Gekraagde roodstaart
zal doen toenemen.

De gemeente heeft zeven nestkasten voor de

Gekraagde roodstaart aangekocht. Ats tijde-
lijke oplossi ng voor het tekort aan natu urlijke
nestplaatsen werden deze opgehangen in het
natuurgebied Gerhagen waar reeds een hond-
erdtaI mezenkasten.door de Werkgroep Ecolo-
gie ïessenderlo worden opgevolgd.

senderlo Chemie in Schoonhees zal een func-
tie krijgen in het waterbeheer van het (de ko-
mende jaren uit te breiden) industrieterrein. Zo

zal een infiltratiezone voorzien worden voor
het overtotlige regenwater. Deze zone kan als
een ecologisch erg waardevoI stukje ingericht
worden, voor o.a. de Gekraagde roodstaart.
Het Agentschap voor Natuur en Bos samen

met de gemeentelijke groendienst hebben
voor deze zone een voorsteI voor een natuur-
i n richti ngsplan opgemaakt waarbij aandacht
wordt besteed aan typische landschapsele-
menten (figuur r). In deze ptannen worden
o.a. een aantal houtkanten voorzien die in

hakhoutbeheer genomen zulten worden, en-
kele stukken met ecologisch akkerbeheer, een

overstromingszone en enkele natte wei- en

hooilanden. Vooral de drogere zones kunnen
de Gekraagde roodstaart kansen bieden. De
geplande overgang naar het naaldbos en de
brede houtkanten kunnen op termijn goede

broed- en foerageergelegenheden bieden. Ats
overgangsmaatregel kunnen nu reeds enkele
nestkasten voor de Gekraagde roodstaart op-
gehangen worden, zodat de soort sne[[er tot
broeden kan komen indezezone.

Communicatie
De uitgevoerde nestkastacties zijn erg inte-
ressant voor jongeren (scholen en jeugdver-

enigingen.). Ze kaderen dan ook perfect in het
SENPRO project van de gemeente, waarbij de
gemeente jongeren ondersteunt bij het uit-
voeren van werken in de natuur.
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De bufferzone van het industriepark van Tes-
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De Werkgroep Ecologie Tessenderlo heeft
twee grote tentoonste[lingspane[en en een

informatiefolder ontworpen. Deze pane[en en

informatiefolder bespreken waarom de biodi-

versiteit ín de gemeente achteruitgaat en

welke acties in onze provincie en gemeente

genomen worden om dit verlies aan biodiver-

siteit tegen te gaan. De tentoonste[[ingspane-

len zijn te bezichtigen in één van de gemeen-

telijke gebouwen en in het Bosmuseum. De

Gekraagde roodstaartwordt er in voorgesteld

a[s gemeentelijke adoptiesoort. Tevens wordt
er informatie gegeven over het vervaardigen

van nestkasten voor onze adoptiesoort.

De informatiefolders worden verspreid door

de gemeente en zijn te verkrijgen aan de info-
balie van het Bosmuseum.In het Bosmuseum

is er naast de tentoonste[[ingspane[en een

kleine tentoonste[ingskast ingericht over de

Gekraagde roodstaart.

In het nog te verwezenlijken natuurleerpad

(realisatie in zorr) in Gerhagen zal de Ge-

kraagde roodstaart de rol van mascotte toebe-

deeld krijgen.

Monitoring
Gegevens om het aantalverloop van de Ge-

kraagde roodstaart in Vtaanderen in te schat-

ten ontbreken. Nochtans is duidetijk dat het

areaal van de soort, sinds de jaren zeventig,

sterk is ingekrompen, waarbij de soort zich

bijnavottedig heeft teruggetrokken binnen de

zandgronden van de Kempen en ZandigVlaan-

deren (Vermee rsch, zoo4).

In Limbu rg nam het aantalterritoria tussen de

eerste en tweede Limburgse atlasperiode sig-

nificantaf en bleef daarnaminof meerstabiel
(Stevens Q Gabrië[s, zoo5).

Het natuurgebied Gerhagen (ongeveer r ooo

ha,ziefiguur z) is doorWitlyVanwesemael in

2oo5 en zooT uitgebreid geïnventariseerd. In
zoog werd enkeI in het voorjaar de aankomst

van de zomergasten genoteerd. Voor zoog

werd er in één van de speciaal geplaatste nest-

kasten een broedgeval van de Gekraagde

roodstaart vastgeste[d. Ook buiten het na-

tuurgebied Gerhagen is er één zeker broed-
geval genoteerd. In figuur 3 geven we het aan-

taI zangposten/vermoede[Íjke broedplaatsen

van de drie te[[ingen samen. Deze inventarisa-

ties wijzen er op dat het aantal broedkoppe[s

in de gemeente in het geïnventariseerde ge-

bied afneemt.

Van zoo5 tot op heden zijn er grote bosbe-

heerwerken uitgevoerd in het gebied. Deze

verstoringen kunnen de lichte daling vanzang-
posten/vermoedetijke broedplaatsen verk[a-

Conclusies
De Gekraagde roodstaart komt nog voor in
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Figuur r. Inrichting van de bufferzones van het industriepark van Tessenderlo

Chemie in Schoonhees met mogelijkheden voor de Gekraagde roodstaart.

Figuur z. Verspreiding van het aantal zangposten/vermoedelijke broedgeval-

len van de Gekraagde roodstaart in het gebied Gerhagen (bron: Vanwesemae[,

zoo5 en zooT).

I i h€dê zffiftdrksnl
i l@lqbd*€óohoor
l l dk.nhM6/13j
i :qtonslotq.Wm.rb3l€!
I :gdbdoomaade:MvqeÍe
i- -l @masld dq Êó€dhd
I jMhuu€nk*dmldoí6

@rkanr &toj k pFn

m(s lu@ssdd. zm&dm
vdg gáddd m.t Mbqr@Iry
w*Plaídsí.!omlngsdà

lps



Gerhagen, de Merodebossen en de open ge-

bieden ten westen van de dorpskern van Tes-

senderlo. De opgehangen nestkasten eh het

geplande bosbeheer bieden perspectieven

voor deze soort. Ook de inrichting van de ter-

reinen in de bufferzone van het industriepark

van Tessenderlo Chemie in Schoonhees kan

tot een stijgingvan het aantal broedkoppels in

de gemeente leiden.

Gestandaardiseerde monitoring van deze

soort in de gemeente is nodig om het effect

van de genomen maatregelen te kunnen vast-

ste[[en.

Referenties
FOURNEAU, l. (ed.), zoo8, ACTIEPLAN TESSENDERLO. Ge-

kraagde Roodstaart. INr 39). Een uitgave van de provincie
Limburg, Dl 2oo7 /s8s7 / 60, pp.

STEVENs, J. &J. GABRIËLs, zoo5. Broedvogels in Limburg:
drie verspreidingsatlassen later. LiKONA Jaarboek Nr.r4'

VERNIEERSCH, G., 2oo4. In: VERMEERSCH, G., A. ANSËtIN,
K, DÊVOS, M. HERREMANS, J. STEVENS, ]. GABRIELS & B.

VAN DER KRIEKEN. Atlas van de VLaamse Broedvogels
2ooo - 2oo2t 32o - 3zr. Mededelingen van het Instituut
voor Natuurbehoud 23, Brussel, 496 pp.

Summary
The municipatity of Tessenderlo adopted the

common redstart (Phoenicurus phoenicurus).

Forest management plans for communal and

private forest include measures from which

this bird witt benefit. Also by the development

of a bufferzone around the industrial zones in

Schoonhees, the needs of the common red-

start wil[ be taken into account. In the mean

time, nestboxes supply the necessary nesting

holes. Constructing and controlling these

nestboxes are two measure allowing the mu-

nicipality to involve youth. The number of
common redstarts in Tessenderlo declined in

the period zoo5 till zoo9.
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Figuur 3. Overzicht van het aantal zangposten/vermoedelijke broedplaatsen

die tijdens de verschillende inventaÍisatieÍondes in Gerhagen geteld werden

(bron: Vanwesemae[, zoo5, zoo7, zoog).

'os

r26 | LIKoNnJaarboel< 2oo9 - Norg


