Nestkast voor kleine bonte spechten

Instructies
Ophanghoogte boven 3 meter.
Bevestiging op (noord- of zuid-) oostzijde in bomen.
Liefst met wat beschutting in de buurt om rustig te kunnen aanvliegen.
Jaarlijks vóór of na het broedseizoen schoonmaken.
Nestkasten jaarrond laten hangen. Worden ’s winters ook als slaapplaats
gebruikt.

U steunt ons werk voor slechts € 15.- per jaar: word lid!
Haagse Vogelbescherming (HVB) en Vogelopvang “De Wulp”
Heliotrooplaan 15
2555 MA Den Haag
Contact: info@haagsevogels.nl
Websites: www.haagsevogels.nl en www.vogelopvangdewulp.nl
Giften: IBAN NL 12 INGB 0003 58 61 85

De kleine bonte specht (Dryobates minor) is een standvogel in een groot deel van Europa en Azië, waar hij
voornamelijk in gematigde en boreale bossen leeft. De kleine bonte specht voedt zich keverlarven, bladluizen en
kleine ongewervelde dieren. Het is de kleinste specht in een groot deel van zijn verspreidingsgebied. De
lichaamslengte van een volwassen vogel bedraagt 14 tot 16 cm en de spanwijdte 25 tot 27 cm.
De snavel en poten zijn grijs gekleurd en de iris kastanjebruin. Het verenkleed is van boven overwegend zwart en
aan de onderzijde wit met donkere streepjes. De vleugels zijn van boven gebandeerd met brede, witte banen. De
zwarte onderrug heeft smallere witte banen. De staart is wit gebandeerd. De staartpennen met stugge veerschachten
bieden extra ondersteuning tijdens het klimmen. De kop is overwegend wit op de zijkanten en de keel. Vanaf de
snavel loopt een zwarte baardstreep door tot halverwege de nek. Het voorhoofd is wit, vaak met een gele tint.
Het mannetje heeft een rode kruin, aan de zijkanten gebiesd met een zwarte streep. Het vrouwtje heeft een geheel
zwarte kruin en is dus geheel zwart-wit gekleurd. Het juveniele mannetje heeft een roze vlek op de voorste helft van
de kroon, bij het vrouwtje is deze plek donker of grijs gevlekt.
De kleine bonte specht vertoont qua gedrag en leefwijze veel overeenkomsten met de grote bonte specht. Ook de
sterk golvende vlucht van beide vogels lijken sterk op elkaar. Hij brengt het grootste deel van de dag door in de
bovenste boomlagen. 's Nachts slaapt hij in oude nestholtes. Hij prefereert loofbossen en boreale bossen, maar komt
ook voor in gemengde bossen, oeverbossen, boomgaarden en parken. De kleine bonte specht kan zich goed
handhaven in productiebossen, mits er voldoende volwassen en dode bomen aanwezig zijn
De zang is een serie van 8 tot 16 hoogfrequente, fluitende kie-tonen, die aan het eind in snelheid afnemen Dit geluid
lijkt op de roep van kleine valken. De alarmroep is een korte, schelle en zeer luide kiek.
Beide geslachten van de kleine bonte specht roffelen; al doet het mannetje dit meer. De roffel kan het gehele jaar
door worden gehoord, maar aanzienlijk frequenter tijdens de baltsperiode. De roffel is snel en heeft een gelijkmatig
tempo. Meestal worden twintig tot dertig slagen gemaakt in één à twee seconden. Wanneer dit op een dunne, droge
tak gebeurt, dan geeft dit een typisch hoog, ratelend geluid. Kenmerkend zijn ook de twee snelle roffelseries die hij
regelmatig laat horen. Deze series worden kort achter elkaar gemaakt, alsof er een hapering is.
Het voedsel bestaat voor het grootste deel uit bladluizen, rupsen, spinnen, pissebedden en kleine kevers in diverse
ontwikkelingsstadia. Soms voedt de kleine bonte specht zich met plantaardig voedsel, met name met bessen. Ook
bezoekt hij voedertafels.
De kleine bonte specht foerageert in vrijwel alle vegetatielagen, maar voornamelijk in de bovenste boomlagen.
Dankzij zijn lage gewicht kan hij aan dunne of dode takken te hangen terwijl hij naar voedsel zoekt. Wanneer de
kleine bonte specht op zoek is naar houtbewonende keverlarven, slaat hij met zijn snavel stukken uit rot hout.
Houtsnippers onderaan een boom is vaak een eerste indicatie dat er keverlarven in de bovenste takken leven.
Buiten het broedseizoen voedt de kleine bonte specht zich voornamelijk met insectenlarven, die hij vooral op dunne
dode takken van levende bomen zoekt. Tijdens het broedseizoen jaagt hij ook op kleine ongewervelden die op de
oppervlakte van bast en bladeren leven, zoals bladluizen. Dit vormt ook het hoofdvoedsel voor de nestlingen.
De nestholte wordt in een boomstam of sterke tak uitgehakt, meestal in zacht, dood hout. Ook worden oude nestholtes
of natuurlijke boomholtes gebruikt. De kleine bonte specht maakt een vlieggat van 3 tot 3,5 cm op 10 tot 20 meter
boven de grond. De nestholte is 10 tot 18 cm diep en de bodem is bedekt met houtkrullen en fijn zaagsel. Een schacht
verbindt de holte met het vlieggat en kan relatief lang zijn. Vaak bevindt de eigenlijke holte zich 30 cm of meer onder
de ingang.
Het broedsel bestaat uit 4 tot 7 eieren. Deze worden in 11 à 12 dagen door beide ouders uitgebroed. Na 18 tot 20
dagen vliegen de jongen uit. Er wordt per broedpaar jaarlijks slechts één legsel grootgebracht. Het komt vaak voor
dat een vrouwtje met twee mannetjes paart en derhalve 2 legsels produceert.
In Nederland is de kleine bonte specht een vrij talrijke broedvogel in hoger gelegen gebieden met voldoende bossen.
In de kustgebieden komt hij vrijwel niet voor, behalve in enkele oude bossen in de duinstreken. Doordat er meer
bossen worden aangeplant, bestaande bossen verouderen en bosbeheerders vaker dood hout laten liggen, komt er
steeds meer geschikt leefgebied voor de kleine bonte specht. (Bron: Wikipedia)

