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Het jaar 2020 stond vooral in het teken van het Coronavirus en werd daardoor een 

apart jaar. Het thuiswerken leverde over het algemeen meer tijd op om naar buiten te 

gaan en, doordat vakanties niet echt mogelijk waren, werd er meer tijd in onze eigen 

regio doorgebracht. Het resultaat was dan ook dat er afgelopen jaar erg fanatiek 

werd gevogeld in regio Zuid-Kennemerland. Mede door de vele vogeluren werd 2020 

een recordjaar!
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Het hoogste aantal waargenomen vogel-
soorten in één jaar in regio Zuid-Kenne-
merland werd in 2001 op 275 soorten 
gezet. Ook in 2011 en 2017 werden er 
275 verschillende soorten waarge-
nomen in de regio en was er dus een 
evenaring van het record. 
Het werd inmiddels wel tijd voor een 
nieuw record! In 2020 werden er maar 
liefst 285 verschillende vogelsoorten 
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waargenomen in onze regio. Een verbe-
tering van het record met 10 soorten!

Hoogtepunten
Er was in 2020 één primeur op de lijst: 
de Zwarte Rotgans. Een lang verwachte 
nieuwe regiosoort vloog op 17 mei langs 
de Zuidpier van IJmuiden en werd ook 
duidelijk herkenbaar gefotografeerd. 
Daarnaast waren er vier soorten die af-
gelopen jaar pas voor de 2e keer in onze 
regio opdoken: Dwergarend, Poelsnip, 
Citroenkwikstaart en Kleinst Water-
hoen. Voor Vale Gier, Vale Gierzwaluw 
en Iberische Tjiftjaf was het de 3e keer 
dat we de soort op de jaarlijst konden 
noteren.

Daarnaast waren er nog verschillende 
niet-jaarlijkse soorten om tot het record 
te komen, zoals Woudaap, Zwarte Ibis, 
Witwangstern, Griel, Noordse Nachte-
gaal, Veldrietzanger, Struikrietzanger, 
Roodkopklauwier, Bosgors en Grauwe 
Gors.

Missers
Er waren afgelopen jaar weinig opval-
lende missers. De meest opvallende 
soorten die op de jaarlijst van 2020 ont-
breken, in vergelijking met voorgaande 
jaren, zijn Roodpootvalk, Grauwe Fran-
jepoot, Bonte Kraai en Frater.
De soortenlijst had zelfs nog wat hoger 
kunnen zijn, maar een baardgrasmus 
spec. op de Zuidpier kon niet tot soort-
niveau gedetermineerd worden en een 
Humes Braamsluiper in de Amster-
damse Waterleidingduinen komt nog 
niet in aanmerking voor aanvaarding 
bij de CDNA, aangezien daar op dit  
moment DNA materiaal voor wordt  
gevraagd. In de toekomst is er echter 
goede kans dat de Humes Braamslui-
per alsnog aan de lijst kan worden toe-
gevoegd, aangezien er goede foto’s zijn 
gemaakt en de kenmerkende roep is  
opgenomen.
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Trektellen
Voor de fanatieke trektellers in de regio 
waren er verschillende hoogtepunten te 
noteren dit jaar. Zowel in het voorjaar 
als in het najaar werden we getrakteerd 
op verschillende dagen met oostelijke 
stroming waarbij grote aantallen vogels 
langs de Noordzeekust op doortrek wa-
ren waar te nemen. Er werden verschil-
lende records aangescherpt; zo werd op 
Bloemendaal aan Zee het dagrecord  
Regenwulpen verbroken op 19 april van 
460 vogels naar een nieuw record van 
1344 vogels.
Ook de Zwartkopmeeuw wordt steeds 
vaker op doortrek waargenomen in de 
regio. Met name in het voorjaar werd de 
soort regelmatig gezien en werd het 
dagrecord zowel bij Bloemendaal aan 
Zee (15 ex.) als bij Parnassia (7 ex.) 
scherper gezet.
De meest memorabele teldag van het 
jaar vond op 9 mei op trektelpost Par-
nassia plaats. Die dag werden naast 
leuke soorten als Purperreiger, Noordse 
Kwikstaart en Zomertortel ook een Reu-
zenstern, Bijeneter en Witwangstern op 
trek waargenomen!

Persoonlijk jaarrecord
Ook het persoonlijk regiojaarrecord 
werd in 2020 verbroken. In 2012 zag ik 
zelf 238 vogelsoorten in één jaar binnen 
onze regiogrenzen, wat toen een nieuw 

record betekende. Ook dat record werd 
afgelopen jaar flink aangescherpt met 
het waarnemen van 247 vogelsoorten 
door mijn vader, Han Buckx.

Waarneming.nl
Het invoeren van waarnemingen op de 
website Waarneming.nl wordt steeds 
fanatieker gedaan. Waarvoor dank, 
want zonder jullie waarnemingen zou ik 
dit overzicht niet hebben kunnen ma-
ken! In 2020 werden er bijna 143.000 
vogelwaarnemingen ingevoerd binnen 
onze regiogrenzen. Ook daarbij was het 
Coronavirus wellicht van invloed, want 
het was een flinke stijging ten opzichte 
van een jaar eerder (111.000 waarne-
mingen in 2019).

Inmiddels zijn we 2021 goed gestart en 
zijn de eerste 160 soorten alweer bin-
nen. Op naar een nieuw record!

■ Lars Buckx


