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Inleiding
De boomkrekel (Oecanthus pelluscens) is pas recent ontdekt in Nederland.
De eerste waarnemingen zijn gedaan op 8 augustus 2004 (Felix & van Kleef
2004). Via het Rijndal heeft de boomkrekel Nederland bereikt. Voor een
dergelijke nieuwkomer is het interessant om de uitbreiding van het
verspreidingsgebied te volgen. Daarom heeft de Flora- en faunawerkgroep
Gelderse Poort in 2010 een simultaantelling van de boomkrekel
georganiseerd. Doel van de telling is geweest om in een zo groot mogelijk
gebied boomkrekels te tellen en te zien hoe snel deze nieuwkomer zich
uitbreidt.
Het vermoeden bestond dat de boomkrekel inmiddels in een groter gebied
aanwezig zou zijn dan de verspreidingskaarten aangaven.
Voor de ontdekking in 2004 waren er enkele losse waarnemingen van
boomkrekels in West-Nederland, Wijk bij Duurstede, Land van Maas en Waal
en Oost-Brabant bekend (Felix & van Kleef 2004). Deze waarnemingen
werden toegeschreven aan (onbedoelde) import. Sinds de ontdekking van de
definitieve vestiging in 2004 is duidelijk geworden dat het zwaartepunt in het
oostelijke rivierengebied ligt, met enkele losse waarnemingen nabij Winssen,
de Grebbeberg, Arnhem en langs de Gelderse IJssel in de Havikerwaard
(waarneming.nl, telmee.nl, Waarnemingenverslag 2007).

Boomkrekel (Paul van Hoof)

Inventarisatie
De Flora- en faunawerkgroep heeft grofweg het N2000-gebied Gelderse Poort
als werkgebied. In het weekend van 21 en 22 augustus 2010 zijn waarnemers
naar zoveel mogelijk gebieden gegaan om boomkrekels te tellen. Iedere
waarnemer heeft een eigen traject langs de Waal, Pannerdens kanaal of
Nederrijn voor z’n rekening genomen. Het zwaartepunt van de telling lag
langs de Waal tussen de Duitse grens en Nijmegen. Daarnaast is gezocht
langs het Pannerdens kanaal, Meinerswijk (Arnhem), de IJssel en de Ewijkse
Plaat. Verder is door medewerkers van NABU-Kranenburg nabij Emmerich
geluisterd. Begin september zijn tevens locaties langs de Waal tussen Ewijk
en Tiel geïnventariseerd. Buiten de uiterwaarden is niet gezocht.
Onder goede omstandigheden is het geluid van boomkrekel over grote
afstand te horen. De telling heeft plaatsgevonden door te luisteren naar
roepende mannetjes van boomkrekel. Veelal is dit te voet gedaan, maar er is
ook vanaf de fiets geïnventariseerd.
Resultaten simultaantelling
In 2010 is de boomkrekel waargenomen in zowel het Duitse als het
Nederlandse deel van de Gelderse Poort (zie kaart). In alle onderzochte
gebieden is de soort aangetroffen. In het Nederlandse deel is de soort
gevonden vanaf de Millingerwaard tot Tiel. Langs de Nederrijn is boomkrekel
waargenomen bij Meinerswijk (Arnhem), langs de Maas is niet geluisterd. De
waarnemingen in het Duitse deel zijn beperkt tot één zingend individu bij
Emmerich.
Twee waarnemingen zijn herleid van buiten de uiterwaarden (beiden niet op
kaart): nabij Valburg is een boomkrekel waargenomen (www.waarneming.nl),
daarnaast is bij Elten (D) een niet bevestigde waarneming van een roepend
mannetje doorgegeven (Pers. med. D. Cerff).

Verspreiding van boomkrekel in de Gelderse Poort op kilometerhokniveau. Weergegeven zijn
waarnemingen van voor 2010 en de waarnemingen die zijn verzameld in het kader van de
simultaantelling in 2010. Ter indicatie zijn de belangrijkste steden en grote rivieren
aangegeven.

Discussie en conclusie
Het lijkt erop dat boomkrekel de snelweg naar de rest van Nederland heeft
gevonden en een blijvertje is. Dat boomkrekel in alle geïnventariseerde
gebieden is aangetroffen, is een duidelijke aanwijzing dat de soort inmiddels
wijd verspreidt is in Nederland. De waarnemingen van september 2010 laten
zien dat boomkrekel inmiddels ver naar het westen is opgerukt. Waarschijnlijk
zelfs verder dan de kaart aangeeft. Langs de Nederrijn en IJssel is alleen
gezocht nabij Arnhem. Waarschijnlijk is de boomkrekel ook noordelijke en
westelijk van Arnhem te vinden. In Duitsland is alleen bij Emmerich gezocht,
gezien de verspreiding langs de Waal is het aannemelijk dat boomkrekel
langs de gehele Boven-Rijn aanwezig is.
De eitjes van de boomkrekel worden afgezet in plantenstengels. De eieren
zijn in staat langdurige onderdompeling in koud water te overleven, hetgeen
van pas komt tijdens een hoogwater (Felix & van Kleef 2004). Bovendien
versleept de rivier tijdens hoge waterstanden plantaardig materiaal over grote
afstanden, op die manier een bijdrage leverend aan de verspreiding van deze
soort. Met het afgelopen winter hoogwater is de mogelijkheid aanwezig dat
boomkrekel zich weer verder heeft uitgebreid. De soort is de komende jaren
in het gehele rivierengebied te verwachten en mogelijk ook daarbuiten. Dat
binnen afzienbare tijd ook de rest van Nederland gekoloniseerd kan worden,
blijkt uit de ontdekking van boomkrekel op de Kunderberg in 2009
(www.waarneming.nl).
Zuid-Europese
beelden
doemen
op,
van
zomeravonden met een goed glas wijn en de zang van boomkrekels op de
achtergrond.
Zonder dat er specifiek op gelet is, komt uit de ervaringen van de tellers naar
voren dat de boomkrekel met name te vinden is op de drogere stukken van de
oeverwallen. Met name kribben zijn goed bezet. De dieren zitten overwegend
in lage struiken en struwelen te zingen.
De afstand waarover het geluid van boomkrekel te horen is wisselt sterk. Een
waarnemer heeft gemeld dat het mogelijk was het geluid vanaf de overzijde
van het Pannerdens kanaal te horen, deze afstand bedraagt meer dan
honderdvijftig meter. Op andere plekken was het geluid slechts hoorbaar over
ongeveer vijftien meter. Lokale omstandigheden spelen mogelijk een rol bij de
hoorbaarheid van boomkrekel. Voor inventarisatie is dit een belangrijke
constatering.
Vervolg in 2011
Om de verdere kolonisatie op de voet te volgen organiseert de Flora- en
faunawerkgroep in 2011 wederom een simultaantelling. Aangezien de
verspreiding in het oostelijke rivierengebied nu vrij compleet is het doel het in
kaart brengen van de westelijker uiterwaarden van de Waal, Nederrijn en
meer naar het noorden toe de IJsseluiterwaarden. Natuurlijk is het ook
interessant de gebieden verder van de rivier af te onderzoeken.
Wil je in 2011 ook helpen met tellen? Geef je dan op
www.geldersepoort.net Klik op het kopje “simultaantelling boomkrekel”.
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