Rommel de Bommel
Oftewel … wat hoor ik daar in de Leidse Hout?
Door Ary A. van den Broek
Met enige regelmaat hoor ik het. Een kort geroffel, een luid getik in de Leidse Hout.
Dan kijk ik rond en probeer te traceren waren het geluid vandaan komt. Best wel
moeilijk, want de echo waait tierig rond. Als ik dan de plek heb gevonden waar het
geluid vandaan komt, dan hoor ik het geluid wel, maar heb de veroorzaker nog niet.
Tik Tik! … Wie is daar? Sppp! … Sppp? Specht. En wel de
(grote) bonte specht. Hij (of zij) is de drummer van het bos.
Ik heb vernomen dat zowel mannetjes als vrouwtjes
roffelen op takken om hun terrein af te bakenen. Ze hakken
het liefst, en wie geeft ze ongelijk, een nestholte uit in
zachte houtsoorten bomen. Berken zijn zeer in trek bij de
specht, maar bij het ontberen van deze boom worden ook
ander boomsoorten gebruikt om een holte met rond gat in
uit te hakken. Gelukkig krijgt een specht bij dat gedrum
geen hoofdpijn. Dat komt doordat de hersenen in een soort
schokdempers zijn ingekleed. In hun nest worden de eieren
gewoon op het hout gelegd. Hun jongen krijgen wat dat
betreft een Spartaanse opvoeding, geen comfortabel nest
voor de jonge spechten.
De grote bonte specht vinden we eigenlijk overal in Europa
waar bossen zijn. Je komt ze tegen (of beter gezegd hoor je ze) in de noordelijke
naaldbossen, de taiga, tot in de lommerrijke mediterrane bossen. Ze komen zelfs voor van
Iran tot in Mongolië, in het Atlasgebergte in Marokko en dus ook in ons rustieke Leidse Hout.
Met zoveel veel verschillende plekken heb je ook verschillende verschijningsvormen. Zo zijn
er maar liefst 27 (onder-)soorten gevonden!
Ze trommelen, hakken en drummen het liefst in loof- en gemengde bossen met jonge en
oude bomen, dicht en open bos. Het nest wordt uitgehakt en je kan het nest al vanaf enkele
meters hoogte aantreffen. De specht loopt spiraalsgewijs tegen de stam van een boom op,
op zoek naar voedsel tussen de schors of de barst. Ze eten met name insecten en larven.
Maar een koekje bij het theehuis ‘De Leidsehout’ vinden ze ook lekker. De specht roffelt al
vroeg in het voorjaar om zijn territorium veilig te stellen. In de wintermaanden dwalen ze rond
op zoek naar voedsel en komen steeds vaker terecht in tuinen. Een specht wordt zo’n 23-26
cm, hoewel de kleine bonte specht wat kleiner is.
Spechten blijven het gehele jaar in de omgeving van hun broedgebied. In de winter
gebruiken ze wel een ruimer gebied om op zoek te gaan naar voedsel. Bij die omzwervingen
komen deze spechten ook regelmatig in (stads-)tuinen terecht.
Goed … nu weten jullie wat meer als jullie weer eens een drumsolo horen.
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