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RET VOORKOMEN VAN DE TAIGABOOMKRUIPER CERTHIA
FA MILIA RIS IN 1972 EN 1973
On the occurrence of Treecreepers Certhia jamiliaris in 1972 and 1973
EDUARD R. OSIECK
INLEIDING

In de henst van 1972 Viond iin Nederland een ware "invasie" plaats vaJll
Taigarboomkruipers Certhia tamiliaris. In totaa!l werden dr:ie vonds~en, 25
ringvangs~en en 28 waarnemingen geregistreerd welke betrekking hadden op
tenminste 69 exemp1aren. Eerder was deze soort sIleohJ~s tweemaal met Z!ekerheid lin ons land vas~gesteld. Ret eerste geval hetmf een waa:rneming van
een zingend exemplaJar op 27 december 1967 te Zeddam CDe Bruin 1969).
Het tweede geval was een vondst op 24 december 1971 te Spaubeek (lJimburg), die betrekki:ng had op de nominaatvorm uit Noord en Oost Eumpa
(Van MarIe et al. 1973).
Dit artikel beschrij£t het vooJ1komen van de Targaboomkru~per in 1972 en
1973 in Nederland en geeft een overzicht van het ver100p van de najaarstf'(~k
in andere delen van Europa. Ret gmte aarrtaJl waarnemingen van deze soort
ging gepaard met een opvall1ende talrijrkheid van het Goudhaantje Regulus
regulus tijdens de najaarstrek. De mogelijlm oorzaken van dit tailrijke voorkomen zuillen lalter wOJ1d'en bespmken (Osieokin prep.).
METHODE

Ret voorkomen van de Taligaiboomkruiper lin 1972 (en 1973) is beschreven
aan de hand van waamemingen en J1ingvarrgsten, die beschikbaar werden
gesteld door de Commissie voor de Nederlaudse AViilfaurra (CNA) en het
Vogeltrek!station. Aan de hand van de besohrijvingen die de waarnemers
hebben opgesteld, is van aNe gevaffilen nagegaan of ze voldoende gedocumenteerd zijn. Di'tis niet a!Ueen nit aMifaunistJisch oogpunt noodza:kelijk (ct.
Wallace 1970), maar ook omdat de J1aigaboomkruiper voonul in het v'eild
moeilijk iis te ondersoheiden van de :l!lgemeen in Nederland voorkomel1'de
Boomkmiper Certhia brachydactylaCOsieok 1975).
Bij de beoordeling iser voonul op gelet of wenkbrauwstreep en onderzijde
voldoende en juist waren besdhreven (~ie Osieok 1975). Geluid en kleur van
de bO'venzijde kunnen ails aanvuHende kenmerken worden besohouwd. Waarnemingen waarvan de beschrijving als niet origineel werd ervaren, zijn terzijde
gelegd. Onvoldoende gedocumenteerde waamemingen zijn opgenomen in de
Appendix,evemds e1iie welke waarschijnlijk op de Boomkruiper betrek!king
hadden.
Uit cOfl'espondentie met instituten en omithorlogen en Uiit de literatuur is
in,£ormatie verzameld OiVler het verloop van de najaarstrek in Noorden ,Midden
Europa. Deze infOIlffianie heeft het nadeel dat ze erg heterogeen is. De waarnemingen en ringrvangsten van peJ1manerrt bemande stations zijn het meest
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Fig. 1. Ligging van een aantal belangrijke waarnemings- en ringstations in Noord en
Midden Europa.
Situation of bird observatories and ringing stations in northern and central
Europe.
1. Ronnskar, 2. Jurmo, 3. Signilskar, 4. Lagskar, 5. Hartso-Enskar, 6. Ottenby, 7. Torhamn, 8. Hammaro, 9. Falsterbo, 10. Kabli, 11. Pape, 12. Hel, 13. Mierzeja Wislana,
14. Bukowo, 15. Blavand, 16. Fair Isle, 17. Isle of May, 18. Spurn, 19. Helgoland, 20.
Insel Neuwerk, 21. Schiermonnikoog, 22. Castricum, 23. Zwin, 24. Randecker Maar,
25. Col de Bretolet.

waardevul. In Fig. lis de lrgging van een aantail bebngrijke vogelstauions
weergegeven.

HET VOORKOMEN IN NEDERLAND IN 1972 EN 1973
De V'ondsven en ringvangsten zijn lin ahro'11n]oglisohe volgorde weergegewen
in Tabe1 1. Tenzij anders veJ1meJld heeft ieder gewa1lbetrekkJing op een exemp1aar. Deze geval1en zijn Tedelijk tot g!O'ed gedooumenteerd, met uitzondering
van de vangsten tUissen 11 en 21 oMolber op Sch:iefllIlomrikoog. De 20 n~et
gedocumenteerde vangsten lijken om de volgende redenen toch aanvaardbaar:
(1) tweeex:emplaren die op 14 oktolber op Sohiermonnikoog zijn vel'Ongellukt
en worden bewaard in het Zoologisoh Museum te Amsterdam, behoren zeker
tot Certhia familiaris.
(2) tassen 19 en 21 OIkVolber werden op Schiermonnikoog in to~aaf 9 TaJiga-
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Table 1. Ringvangsten en vondsten van Taigaboomkruipers in 1972. * = vondst
Table 1. Records of Treecreepers Certhia familiaris in 1972 examined in the hand.
* = birds found dead
25/9
29/9
2110
8/10
11/10
12110
13110
14110
14110
16/10
19/10
21110
22110
30/12

*Vlieland, Kroonspolders (ll. M. van Eck en G. C. Boere)
Schiermonnikoog, Kooibos (1. A. Smits)
, , ( 1 . A. Smits)
"
Zuidelijk Flevoland (Osieck 1973)
4 ex. Schiermonnikoog, Kooibos (H. A. Vonk en B. G. Nijeboer)
3 ex.
3 ex.
2 ex. *
5 ex.
2 ex.
2 ex.

(M.

Texel, Korverskooi
C. Stoepker en A:' J. Dijksen)
Schinveld, Limburg (1. Erkens en H. Gelissen)

boomkruipers waargenomen, die goed zijn besahreven. Van deze gexemplaren waren er dl1ie vO'orzien vaneen ring; het is zeer waarschijnIijk dat deze
door V~)1]rk en Nijeboer in de vooraifgaande week waren germgd. VerdeI' is
het helangrijk te verme1den dat de waarnemers - Van Dijk, Heinemeyer en
Dubibelt - toen geen Boomkmipers hebben waargenomen. Van deze soort
zijn een rtiental waamemingen van Schiermonnli:koog bekend, boveDicllien heeift
hijer enkele illMen gebroed (Mooser 1973).
Van de 28 waarnemingen zijn er 16 goed besohreven. Ze irunnen aanvaard
worden aJs be~estigde dan weI onJbevestigde waarnemingen (cq. eenmanswaarnemingen). Deze 16 waarnemingen h(;biben in totaall betrekkiing op 28
versohrHende exemplaren ('J1a:bel 2), waarvaner drie waren geringd (Schiermonnikoog. zie 'hoven).
Alle vondstenen ringvangsten uit 1972 kunnen beschouwd worden al,s behorende tot de ondersoort famz1liaris (zie oak Osieck 1975). Het merendeel van
de beschrijViingen van de waargenomen exemplaren du~dteveneens opde
nominaatvorm.
De ligging van de plaatsen van vangsten en waarnemingen is weergegeven
in Figuur 2. Hierbij vaLt het op dat bijna a:11e waamemingen werden v'eTl1icht
in de nooI'delijke helft van ons ihllnd. WeI moeter op worden gewezen dat de
waarnemingsintensiteit in het westen van het land en op Ide WaddeneiJanden
hager is dan in andere delen van Neder'land. Bovendien is het van belang te
vermelden dat de vele waamemingen van Van Dijk te danken zijn aan de
speciale aandachtdie deze waarnemeraan deze ,soor:t heeft ibesteed. De winterwaarnemingen en de herhaalde waarnemingen vanexemplaren op dezelfde
plaats wijzener op ldat een gedeehe van de TaigaJboomkruipers 'in ons iland
heeft overwinterd.
In de herfst van 1973 werden in totaal 4 gevaUen cq. vangsten bekend,
waaI'Van 'er ecMer maar een ails bevestigde waarneming kan worden aanvamd: 4 okt. 1973 Sohrermonniikoog, Kobbeckuinen (0. L. Slings en C. N. de
Vries).
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Fig. 2. Ligging van de waamemings- en vangplaatsen van Taigaboomkruipers in
1972/'73.
Distribution of Treecreepers Certhia familiaris recorded in the Netherlands in
1972/'73.
<e) sept - 15 nov; 00) 16 nov - jan; eCl) in beide voornoemde periodes waargenomen (observed in both above mentioned periods).
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Tabel 2. Aanvaarde waarnemingen van Taigaboomkruipers in het winterhalfjaar 1972/
1973. * = onbevestigde waameming
Table 2. Accepted records of Treecreepers Certhia familiaris in autumn and winter
1972/1973.
14/10 - 19/12
19 - 22110
26/10
29/10 - 27/12
7/11
*
12111
9/12
27/12
26/11
9/12 & 9/1 *
9/12
24/12
26/12
*
27/12
*
27/12
*
31/12
31112
31/12

Texel, De Coeksdorp (C. J. G. Seharringa, E. J. M. Veling Ie.a.)
Sehiermonnikoog 9 ex. (A. J. van Dijk e.a.)
Texel, Staatsbossen 2 ex. (M. Bouman en A. J. Dijksen)
Zandvoort, A.W. Duinen (A. J. van Dijk en T. M. van Spanje)
Amstelveen, Amsterdamse Bos (G. van Bladeren)
A.W. Duinen, Droge Kom (A. J. van Dijk en H. D. Heinemeyer)
(A. J. van Dijk en T. M. van Spanje)
"
, , ( A . J. van Dijk)
Petten, Pettemerbos (E. J. van IJzendoorn en A. v. d. Berg)
Laren (Old.), Verwolde (K. Waldeck)
Texel, Westerslag (C. J. G. Seharringa en P. Hirsehler)
WestkapeHe, Overduin (c. J. G. & J. Seharringa)
Sleen (Dr.), Erm (R. Dubbelt)
Aerdenhout (A. J. van Dijk)
Vogelenzang, A.W. Duinen (A. J. van Dijk)
Diever (Dr.), Berkenheuvel (A. J. van Dijk en H. D. Heinemeyer)
Vledder (Dr.), Bosehoord (idem)
West-Stellingwerf, Boswaehterij Appelseha (idem)

Het geringe aanta1 vangsten en het ontbl'eken van waarnemingen ,in 1973
wijst 'erop dat het aantal exemplaren in 1973 vee1 Meiner moet zijn geweest
dan in het voorafgaande jaar. WeI moeter rekelliing mee worden gehouden
dater in de herJlst van 1973 m~nder goed op deze soort is gellet dan in 1972.
Dit geildt 'eohter fiiet voor de vangactliviteiten: oak in 1973 werd bijvoorbeel1d
in de maanden september en oktolber op Sohiermonnikoog gevangen (verge1ijk oak de aal1ltallen geringde Gaudlhaantjes in Nederland in 1972 en 1973,
resp. 3594 en 3490 exemplaren).
HET VOORKOMEN IN NOORD EN OOST EUROPA TIJDENS DE
NAJAARSTREK IN BET BIJ:CONDER IN 1972 EN 1973
De TaigaJboomk:miper warc1t beSiohauwd als ov'erwegend standvogel (Voous
1960). De vangSiten op de ringstati'O'nsin ScandJinavie, BO'lenen de Bcu1tisohe
Staten tonen aan dat deze 800rt in sormmige jaren duidelijk trek te 'zien geeft
(Tcubel 3). VerdeI' ZJien we dat 'Op al11e ringsta:tians de vangs!ten zowe1 in 1972
ails in 1973 zeer hage waarden hereilkten in veIigelijkiing met de 'Voorafgaande
vijif jaren.
In andere jarenis de overeenkamst tussen de Tingsta1Jions vee1 mindel':
1966 was een gaed jaar in Zweden, terwij1 de vangsten 'in Finland laag waren.
Het amgekeerde was in 1967 het geva1: de Taigaboamkmiper was in dit jaaT
in Fiinland ta:lrijker dan ooit eerder wel1d waargenamen CRiMen 1968), t'erwijl
de a'alJitaillenin Polen en 2Jweden zeer rlaag waren.
In 1972 en 1973 waren de aantal!len trekkers in Finland apvallend haog
(Hii1den 1974a). 2Jo was de 5001't op het 'eiland Rbnnskar (zie Fig. 1) in 1972
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4 tot 5 maal talrijker dan gewoonilijk; eerste waarneming 01' 19/8, de meeste
in september enorotJober. In de herfst van 1973 was de soO'rteveneens talrijk
eneen nieuw vangstreoord werd bereikt (T, TaJIlgren lin !Litt.). HiLden (1974b)
komt tot de conolusie dat de aantallen trekkers 'in 1973 hoger waren dan Lin
1972: "strong movement" lin 1972 en "very strong mOiV'ement" in 1973.
Zweden. Voor het r:ingstruvion Harts6-Enskar lmmt I. Nord Cin litt.) wat
betreft 1972 tot eenzelfde oonclusi'e: "more frequent than any year before".
De topdag was 26/9 toen 24exemplaren werden gervangen. Op het vogelstation Hammaro was de sO'ort Zim-vel in 1972a1s in 1973 tairijker dan gewool1!1ijk; gerlngd werden 'l'espectievelijik 163 en 211 e~emp'laren (B. Ehrenro~h
in fiU.). Op het v'Ogelstatron TO[lhamn waren de vangsten over de ja.l'en 19701973 resp. 24, 15, 80 en 50 (L. Mdl[ersten, G. StromJbel'g inlitt.). Voor
OtJtenby en Falsterbo wordt verwezen naar Tabel 1.
Estland. In West Estland was de soort in 1971 en 1972 taJrijk tijdens de
na:jaarstrek, terwijl Vaal' 1973 zeUs "very lstrong migration" wordt gemeld
(T. Kastep61d in litt.). Voor Letland en Polen wordt verwezen naar Tabel 3.
Tabe1 3. Herfsttotalen aantal geringde exemplaren gedurende negen jaar.
Table 3. Autumn totals (number of birds ringed) during nine years.
1965

1966

1967

Ronnskar, Finland
U.gskar, Finland
88
Hartso-Enskar, Zweden
6
Ottenby, Zweden
41
Falsterbo, Zweden
17
Pape, Letland
?
Hel + Mierzeja Wislana,
Polen
238

19
27
94
124
?

72
26
8
4
26

172

17

1971

1972

1973

1961-1971: 150 ------ 29
0
58
?
?
1
30
45
7
1
0
5
0
0
1
0
0
5
186
101
123

101
220
197
122
104
207

193
332
144
44
54
329

391

305 (7)

1968

47

1969

102

1970

121

236

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Verantwoording: (1) T. Tallgren in litt. & Hilden 1974b; (2) Hilden 1968, 1969 en
1974b; (3) I. Nord in litt.; (4) C. Edelstam in litt.; (5) G. Roos in litt.; (6) J. Lipsbergs
in litt.; (7) P. Busse in litt.

Denemarken. In Noord SjaeHand was de soortin oktober 3 tot 4 maaJl zo
talrijk dan nOl'maa1; het eerste e~emplaa:r werdeind september gesignaleerd.
In Noord JutIanld werden 25e~emplaren van de ondersoort familiaris gel1ingd
van 'mnd september tot begin december; deZJe ondersoort komt hier gewoonlijk
met v'Oor. Op het vogelstation Bliirvanld, waar de soort andel'S Thiet voorkomt,
waren 15 waarnemingen 'en 11 vangsten van de oudersoo11t famtliaris (vooraa.
eerste hdft oktober). Ineen aantal andere gebieden werden geen opvalllende
aantaililen waargenomen (A. P. M0Her, B. M. S0rensen !inlitt.).
Duitsland. In Oost-Duitsland (Serrahn?) werd in 1972een behoorlijk
aantaJ. Taigaboomkruipers geringd;een vergclijik'ing met andere jaren is 'eahter
helaas niet mogelijrk CA. Siefike in lliiVt.). Op Helgoland waren !in 1972 dr'ie
waarnemirngen van deZJe soort op 3, 12 en 14 'Oktoiber (Vauk 1973); de Taigaboomkruiperis hier een ZJeldzame, niet jaarlijkse doortrek1<!er (Vauk 1972).
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Op het eiIand BOl'kum werden op 5 janualli 1973 5 eXeillpiaren waargenormen
(Heldt 1973).
In Beigieis de ondersoort familiaris nog met vastgesteJld, ook met in 1972
of 1973 CW. Roggeman mond. med.).
In EngeJland, waar de nominaatrvorm negerrmarui met zekerheid is vastgesteldCBOU 1971), lis Ult 1972een waarneming van ssp. familiaris bekend:
26IH-eihd december, 1 'ex., Kergord, Sohotlland {Soot. Birds 7: 370).
Gegevens uit andere delen van Europa zijn met beJ<1end; mogel1ijk omdat
niet speciaal op deze ondersoort wordt geIet of omdat ze moei:lijk zijn te
ondersoheiden van looal'e broedvogells. Samenvattend kan worden vastgesteld
dat de Taigaboomkruiper zowel in 1972 als'in 1973 in geheel Noord Europa
een opva:llend ta:lrijke versohijning op de vlOgelstatiions was. Deze talrij'kheid
leidde in 1972 toteen groot aanta:l waarnemingen lin Nederland terwiji in
1973 s[eohts Mn vangst bekend werd.
HET GROTE AANTAL TAIGABOOMKRUIPERS IN NEDERLAND
IN 1972
Het grote aantai vangsten en waarnemingen van TaigaJboomkruipens in
1972 in ons land staat in ieder geval in venband met de grote aantarllen trekkers van deze soort in Noord Europa. Deze aanta:llen warenechter,evenals bij
het Goudhaantje (Osieok in prep.), in 1973eveneens hoog (in Estlanden
Frll'1and was de soort zelfs 'lJalrijker dan ,in 1972), maar hebben toen sleohts tot
een geval in Nederrand geleid. De oorzaak mervan zon kunnen zijn dat ze
zidh in 1972 verdeI' in zuidwestelijke riahting hebben verspreid dan in 1973.
Dit kan een beiangrijke 1'01 ;spelen omda:t ons land op de zuid- 'en westgrens
van het overwinteringsgebied lag: meeste gevailien in de noordeIij'ke helft van
ons land, sleohts 'een lin Engeiand en geen in Beigie.
Ook nit de V'angstgegevens blijkt dat de noorde1ijke en oostelijke Taigaboormkruipers mindel' V'er trekken dan de Goudhaantjes. Vergelijken we de
aantarIen Taigaiboomkruipersen Gou:dhaantjes diete Hartso-Enskaren Falsterbo zijn gevangen, dan blijkt het aa:ntai van de eerste soort te Fa:lsterbo
re1atief ongeveer de helft lager te zijn dan in Hartso-Ens'kiir (per 100 Goudhaantjesin Hartso-Enskar 16.7 Taigaboomkruipers en in Faisterbo 8.3 Taigaboomkruipers). KenneIijk trekt een gedeeite met verdeI' dan Zuid Zweden.
HetzeIJide zien we a:ls Estianden Le1JIand worden vergeleken met Polen. In
Nederland (Schiermonnikoog) bedroeg deze verhouding 100: 1.3.
Het grote aarrtal vangs'ten 'in 1972 is verdeI' ook te danken aan de sterke
toename van de vangactiv'iteinen ten behoev'e van het ringonderzoek. Vooral
de introrduotie van de lllIistnetten in de vijftiger jaren heeft deze toename mogelijk gemaakt. De vangs1Jen in 1972 en met name die op Schiermonnikoog,
VIieianden in Zuidelijk Flevoland, hebben de wararnemers op de aanwezigheid
van deze soart in de herfsrt van 1972 geattendeerd, wa:t tot een groot aantwi
waarnemingen 'leidde.
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VerdeI' is uit de periode 1900 tot en met 1972 in Nederland een aantaI
gegevens ibekend geworden die erop wijzen dat de Taigaboomkmiper regelma:~iger voorkomt dan Hit de schaarste van concrete gervaJilen zou kunnen
worden afgeleid (zie Avifauna van Nederland 1970). Rierop heeft Waildeok
(1962) reeds gewez'en. Ret ontbreken van vondsten en 'een zekere onbekendheid met de soort hebben 'er wamschijnlijkt!oe gelcid daJt men deze SOODt over
het hoofd heeft gezien. Typerend is weHicht het 'VQllgende citaat uit Drijver
(1957: 237): "Bij wijze van grote uitzondering Immt 'er sams 'een boomkmiper
in de herfst tot hetei<land afzakken,een 'so011t, die merkwaardligerwijze ook
nog op de Iijst van T'exelse broedvogels ontbreekt. Zo'n herfstvogel vaWt sams
op door zijn witte, haastef1fen-ivoorldeurige onderzijdeen dat zou 'erop kunnen wijzen, dat hij tot de ooste1lijke en noo11delijke vorm behoort, de kortsnaJVie~boomkruiper, die :in ons land nog niet verzameld werd, maar die er
waarsohijnllijk meer 'Voorkomt, dan dikwijIs wordt aangenomen".
Gra:ag dank ik degenen die mijn onderzoek mogelijk hebben gemaakt.
Pm£. Dr. K. R. Voous 'en Dr. J. Wattel (Ill'S'tituut voor Tax'onomische Zoolo~ie) begeleidden het oll'derzoek en droegen bij aan de definlitierve vormgeving
van het manusc11i:pt. Van veel ornJitlho~ogen ontving ik gegervell'S omtrent het
ve11100p van de najaarstrek van de Twigaboomkmiper in andere delen van
Europa. Zij zijn 'in de tek>st van dit artikel genoemd. De heel' M. J. Tekke,
arohivaris van de Oommissie vom de Nederlandse Avifauna, stelde de waarnemingskaarten van de T3Jigaboomkmiper ibesdhikibaar en hield mij steeds
op de hoogte van nieuw 'ingekomen waamemingen. De heel' G. J. Oreel was
behulpzaam bij het sohrij1ven van de tek>st en de heel' C. S. Rosellaar voorzag
het manusc11ipt van loomimentaar.
SUMMARY
The Treecreeper Certhia familiaris has been recorded only twice prior to 1972, viz.
27th Dec. 1967 and 24th Dec. 1971. Surprisingly, in the autumn and winter 1972/1973
a larg,e number of Treecreepers were reported, including 28 sight records, 25 trappings,
and three birds found dead. These records have been reviewed using the criteria formulated by Osieck (1975). All records of birds found dead or trapped (Table 1) and
16 sight records of one or more birds (Table 2) could be accepted. All birds examined
in the hand have been referred to the race familiaris from northern Europe and most
birds seen showed the charaoters of this race. This influx coincides with high numbers
of migrating Treecreepers at bird 'Stations in Finland, Sweden, Estonia, Latvia and
Poland (Table 3) and numerous reoords of the nominate race in Denmark and northern
Germany. In the Netherlands most recOJ:1ds were in the northern half of the country
(Fig. 2). There are no records of this race in Belgium and only one in Great Britain.
In 1973 migrating Treecreepers were also numerous in northern Europe (Table 3)
but only one was trapped in the Netherlands and there were no sight records. Apparently the southwest limit of the winter range crossed the Netherlands in 1972, but
in 1973 the migration extended less far southwestward.
The occurrence of migrating Treecreepers coincides with exceptionally large numbers
of Goldcrests during migration in northern and western Europe. Possible causes for
these mov'ements will be treated in another paper.
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APPENDIX
Lijst van niet aanvaarde waarnemingen
De volgende gevallen zijn niet aanvaaJ1d als bevestigde dan weI onbev,estigde waarnemingen van Certhia jamiliaris omdat (1) de documentatie onvoldoende was of (2)
de beschrijving eerder betrekking had op C. brachydactyla (*).
1972/1973
15/10
Vlieland
19/10
Texel, Staatsbossen
14/11
Bloemendaal
25/11
Den Haag
25/11
Schoorl, duinen
3/12
Den Haag
10/12
Wassenaar
23/12
Sohood, dorp (2 ex.)
24/12
Beek (I..)
27/12
Schoorl (2 ex.)
6/1
A.W. duinen (3 ex.)
31/1
Overveen (N.H.)
1973/1974
6/10
Schoorl
4/11 * Den Haag
17/11
Assen
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