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Redactioneel
Tellen in en rond het huis is in! Mede door de coronabeperkingen zijn we massaal de 

flora en fauna gaan vastleggen die in huis, op het balkon en in de tuin groeien en 

bloeien, foerageren of overvliegen. Vele organisaties en waarnemingsites spelen hier-

op in zoals bijvoorbeeld de Bioblitz van Waarneming.nl, Tuintelling.nl, de Vlindertel-

ling, Vleermuizentelling en de Tuinvogeltelling. Verrassend hoeveel soorten er zijn 

waar te nemen in en rond je tuin! Zelf heb ik in een maandje tijd, zonder al te veel 

inspanning, meer dan 200 soorten kunnen vastleggen.

Lekker vanuit je luie stoel observeren en fotograferen. Dezelfde sites hebben vaak 
ook nog determineersleutels of zelfs identificeertools om het leven van de waarne-
mer nog gemakkelijker te maken. Even een foto uploaden en de computer geeft aan 
welke soort het is. Ideaal, alhoewel er voor mij persoonlijk niets gaat boven het 
ouderwets zelf determineren aan de hand van de beschikbare literatuur. Verschil-
lende identificeertools zijn ook zeker niet volmaakt en het regent Iberische Tjiftjaf-
fen en andere zeldzame vogels op Waarneming.nl, omdat de waarnemer soms wel 
erg lui is geworden en klakkeloos aanneemt wat de computer aangeeft. Dus kritisch 
blijven is de boodschap !

Wat had corona nog meer in petto voor ons als vogelaars? De ‘intelligente lockdown’ 
gaf ons gelukkig nog de mogelijkheid om de duinen en polder te bezoeken. En we 
werden niet teleurgesteld! Wat een geweldig voorjaar in de regio. Genieten van de 
stilte, doordat het vliegverkeer bijna volledig plat lag, de wegen autoluw waren en 
het circuit van Zandvoort op slot zat. Ook de vogels leken te genieten van deze stil-
te en brachten hun voorjaarslied extra krachtig ten gehore. Onze broedvogels heb-
ben de stad, duinen en polder dan ook weer gevonden en zijn gelukkig, ondanks de 
corona-uitbraak, wederom vastgelegd door een groeiend aantal enthousiaste broed-
vogelonderzoekers (BMP-ers). Mooie aantallen Nachtegalen, een toenemend aantal 
Grote Lijsters in de binnenduinrand en zelfs hier en daar een broedende Grutto in 
het poldergebied !

Verder was de vogeltrek massaal dit voorjaar, waarschijnlijk mede door het gun-
stige weer en veel oostelijke winden. Menig telpostrecord ging er dan ook aan op 
Parnassia en Bloemendaal aan Zee. Ook de ringstations in onze regio hadden meer 
vogels dan normaal in hun netten. En wat te denken van een zingende Struikriet-
zanger in de AWD, een broedende Hop en een roepend Kleinst Waterhoen ! De  
details vindt u elders in dit bomvolle Fitis-nummer.

Op naar het najaar met hopelijk het uitblijven van een 2e corona-golf, maar wel het 
continueren van onze ontdekkingsreizen in en rond het huis en in onze fraaie  
natuurgebieden in onze regio. Verslagen van uw ervaringen, opzienbarende waar-
nemingen of gewoon een leuk dagje in de natuur plaatsen we weer graag in de  
volgende Fitis !
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