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Redactioneel
De winter, die geen winter was, lijkt al voorbij en ik hark in mijn stadstuintje de  

laatste bladeren van het mos. In mijn ooghoek schiet steeds iets weg, het is een  

Roodborst die me op de voet volgt. Een van mijn favoriete vogeltjes. Dit exemplaar is 

alleen nog een stuk brutaler dan de meeste van zijn soortgenoten. Hij zit bijna op mijn 

hark. Niet normaal eigenlijk, zou hij zo veel honger hebben ? Na alle berichten in het 

afgelopen jaar over afnemende aantallen insecten en dieren in het algemeen, word  

ik ongerust. Zou zelfs deze algemene soort het moeilijk hebben ?

Volgens SOVON (2018) gaat het slecht met de vogels in de stad en is het aantal 
tussen 1990 en 2017 gemiddeld met meer dan helft afgenomen. Het verdwijnen van 
onkruidlandjes door bebouwing is een van de oorzaken, maar ook bijvoorbeeld het 
volledig betegelen van tuinen. Wat overigens voor nog meer problemen zorgt, zoals 
verdroging. Ieder jaar zie ik wel weer wat voortuinen in mijn buurt door hoveniers 
gladgestreken worden met steen. Waarom mag dat nog steeds? De voedselbronnen 
voor vogels worden in de stad steeds schaarser. En Haarlem is al één van de minst 
groene steden van Nederland, las ik ergens. Toch kan ik me bijna niet voorstellen 
dat ook de Roodborst geen voedsel meer kan vinden in de stad, want daar is dit 
vogeltje veel te slim voor. Zo slim dat het, net zoals de hond, al lang geleden een pact 
heeft gesloten met de ergste vijand van de natuur. Wij harken lekkere hapjes voor 
ze op en zij bieden de eenzame tuinier gezelschap en hun betoverende liedjes. Vaak 
luid, soms murmelend en altijd een beetje weemoedig. Maar ook al gaat het dan 
schijnbaar wel goed met de Roodborst, het is beter om dat zeker te weten en daar 
is vast al eens onderzoek naar gedaan. 

Ook leden van de vogelwerkgroep zijn zeer actief in dit soort onderzoek. Er wordt in 
ons werkgebied veel en grondig geïnventariseerd, zoals u in deze eerste Fitis van 
2020 uitgebreid kunt lezen. Maar in dit nummer dan toch ook weer aandacht over 
de bedreigingen die op de loer liggen voor onze vogels, zoals lawaai en ziekte. Helaas 
kan zelfs voeren voor vogelellende zorgen. Lees verder over het raadselachtige ver-
band tussen konijnen en vogels. En geniet van de vaste rubrieken: Waarnemingen, 
de Column van Rob Buiter, Bijzondere Ontmoetingen en de Agenda. En o ja, de 
redactie is weer op sterkte met de komst van Marcel Slaterus. Ik wens u veel  
leesplezier en ga snel verder harken, want er is hier iemand die me heel dwingend 
aankijkt. 
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