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Appelvink: specialistisch

buitenbeentje dat hoge eisen

stelt aan zijn omgeving

Chris van Deursen

Inleiding

Het is duidelijk dat de soort destijds in deze omgeving weinig aanleiding

vond om zich te vestigen. Waarom dan nu ineens wel? Een afdoend

antwoord ligt niet voor de hand. De grootste Europese vink met de dikste

snavel, zwaarste kop, het rondste lijf en kortste staart, in een wat

clownesk verenpak, is een specialist. Omdat specialisten bijzondere eisen

stellen aan hun woon- en leefomstandigheden, hun milieu, maakt dat ze

in principe al schaars.

Meerkansen voor vestiging?

Het landschap in Zuid-Kennemerland is sinds begin vorige eeuw

plaatselijk ingrijpend veranderd, maar meestal niet in positieve zin. Veel

grotere bossen, zoals de Aerdenhout, werden verkaveld. Grote

terreindelen kwamen op de markt als bouwkavels. De plekken in Zuid-

Kennemerland, waar Appelvinken zich het gehelejaar ophouden, vertonen

een grote mate van overeenkomst. Habitats kunnen plaatselijk wat

verschillen, maar in het algemeen bestaan ze uit parkachtig landschap,

Lange tijd gold dat vogelaars in West-Nederland de Appelvink sporadisch,

en vrijwel uitsluitend in de winterdag, konden horen én zien. In de jaren

tachtig van de vorige eeuw veranderde dat beeld radicaal. Door de

populatiegroei elders in Nederland viel dat te verwachten, maar

ogenschijnlijk loopt de groei van de populatie in Zuid-Kennemerlandvóór

op de rest van West-Nederland.

Waarom de soort, zeker de afgelopen 200 jaar, in onze contreien ontbrak

is onduidelijk. In collecties van verzamelde (geschoten) vogels op de

landgoederenontbreekt hij nagenoeg. In de grote verzameling Crommelin,
in Naturalis te Leiden (tweede helft 19e eeuw), bijvoorbeeld zijn er slechts

vier aanwezig. Dat deze mooie, schaarse en schuwe soort niet eenvoudig te

schieten was, is daarvoor geen sluitende verklaring. De collectie bevat in

grotere aantallen wel meer soorten, die minstens zo schaars en schuw

waren. De vinkers van weleer melddenzelden of nooit Appelvinken.
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met veel open ruimte,

waarbij hoge oude loof-

bomen staan en uiteraard

bomen en struiken, die

zowel dekking als voedsel

betekenen. Landelijk lijken

ze een voorkeur te hebben

voor loofbos en gemengd

bos, maar nauwelijks voor

dennenbos. Dat ook

sommige boomgaarden

gewild zijn ligt voor de hand.

Hier en daar vertoont Zuid-

Kennemerland een behoor-

lijke overeenkomst met de

erkende 'oude' appelvink-
bolwerken (zie figuur 1) van

de Utrechtse Heuvelrug, de

Zuidwest-Veluwe en de

Achterhoek/Twente. Hoewel

de omschreven habitats alle

reeds lang in Zuid-

Kennemerland voorkomen,
bleef broeden toch hoogst

uitzonderlijk. Vermoedelijk

is tijdens een paar opeenvolgendeinvasies vanaf midden jaren tachtig van

de vorige eeuw een voldoende aantal vogels hier blijven hangen om een

levensvatbare populatie op te kunnen bouwen.

Appelvink geen fruitliefhebber!

De Appelvink is om zijn levenswijze en voedselkeuze onder volksnamen

bekend als kersevink, kernbijter, kierseknieper en appelfretter. Sommige

namen stammen uit het zuiden en oosten van Nederland, waar de vogel

altijd al algemener was. De schade die Appelvinken toebrengenaan vooral

kersenbomen heeft geleid tot die bekendheid én tot vervolging. Het

voedselpakket is het jaar rond overwegend uit zaden/pittensamengesteld.

In Zuid-Kennemerland zijn de pitten van Zoete Kers, Sleedoorn,

Amerikaanse Vogelkers, Gelderse Roos, Berberis en zaden van onder

meer Gewone Esdoorn gewild. In de winterdag zijn ook beukennootjes en

sparrenzaden belangrijk. De zomervoorkeur voor kers- en pruimpitten is

hier niet van toepassing, omdat beide fruitbomen niet of nauwelijks (meer)
in tuinen staan. Zaden van Haagbeuk, Meidoorn, Cotoneaster en Hulst

worden ook gegeten. In Zuid-Kennemerlandzijn de vruchtkerntjes van de

Figuur 1. Verspreiding van Appelvink in

Nederland, 1998-2000(Bijlsma, 2002).
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Taxus bacata favoriet. Niet

verwonderlijk, want die struik staat

in sommige delen van Zuid-

Kennemerland in grote aantallen en

met forse exemplaren. Het kraak-

geluid dat Appelvinken tijdens het

eten van taxuszaden laten horen is

een karakteristiek en trefzeker

waarnemingskenmerk. Dat voedsel-

aanbod is vermoedelijk de afgelopen

dertig jaar niet drastisch veranderd,

maar mogelijk is door aanplant de

variatie wel toegenomen. Rupsen
van de Kleine Wintervlinder zijn,

samen met die van de

Eikenbladroller, heel belangrijk als

zomervoedsel en voer voor de

jongen. Een merkwaardige voedsel-

component voor een dier dat

gespecialiseerd is in en toegerust

voor het kraken van harde

steenvruchten. De naam Appelvink
is in Zuid-Kennemerland onjuist,
omdat hij hier nooit is gezien op

vruchten van Sierappels, die toch in

veel tuinen staan. Het Duitse

Kernbeifler is daarom veel

toepasselijker! Ook die van Sier-

kersen staan niet in de belang-

stelling, maar Appelvinken eten wel

aan de bladknoppen. Of het daarbij

om bladgroen dan wel om de eieren,

poppen of rupsen van insecten te

doen is kon niet worden waarge-

nomen. Knopvraat is gezien bij

Eiken, Iepen en Es. Appelvinken

zoeken in najaar en winter veel

afgevallen zaden en pitten. De zo

heimelijke vogel van de

boomkruinen wordt dan

noodgedwongen grondvogel. Hij

zoekt, vaak op beschutte plekjes,
maar ook aan bosranden, parkjes

en op gazons voedsel. Op de bodem

hipt de vogel rond met opvallend

grote sprongen. Hij heeft dan ook

De Appelvink heeft een grote,

conisch gevormde, snavel en

kogelronde kop. Voor het kraken

van steenharde zaden is de

schedel inwendig versterkt. Wie

ooit de kans heeft een Appelvink
in de hand te houden, moet naar

het gehemelte kijken, dat van

dikke gegroefde spierkussens is

voorzien. Ook kaak- en

nekspieren zijn stevig ontwikkeld,

waardoor de kop opvallend dikke

wangen en de hals iets van een

stierennek heeft. Een pit wordt

opgepikt, naar het bredere

achterdeel van de snavel

geschoven, en tegen de twee bolle

steunplaten van het gehemelte

geklemd. De ondersnavel wordt

nu tegen de bovensnavel gedrukt

door een kauwspier die een

kracht van 25 tot 70 kg kan

uitoefenen. Daarmee is de

hardste kersenpit in seconden

gekraakt. De kern wordt

doorgeslikt en de schalen van de

vrucht vallen aan beide kanten

van de snavel op de grond. De

snaveldruk is gelijk aan klemmen

in een bankschroef, zoals een

Appelvink
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ringer ondervond. De Appelvink
die hij wilde ringen pikte zich vast

in de flexibele huid tussen duim-

en wijsvinger. Toen de vogel los

liet was een bijna zwarte,

driehoekige bloeduitstorting het

resultaat. Met veel geluk zijn de

brede, fraai uitgesneden randen

van de binnenste vier

handpennen soms (met de kijker)

te zien. Deze structuur wordt bij

geen der overige Europese vinken

aangetroffen. De vraag naar de

betekenis daarvan is nog steeds

niet beantwoord. Dat geldt voor

meer facetten van deze vogel, die

in veel opzichten een

specialistisch buitenbeentje is.

een paar poten, dat gemiddeld forser

is dan die der familieleden. Qua

verschijning en grootte heeft hij wel

iets van een Pestvogel. Standvogels

brachten het in Aerdenhout en

Overveen al tot regelmatige maar

zeer voorzichtige bezoekers van

voerplekken en -tafels. Dat fenomeen

is elders bekend, maar (nog)

nauwelijks in West-Nederland. In

Wenen bijvoorbeeld is een Appelvink

op de voerplank niet opvallender dan

een Koolmees hier. Mogelijk is het

leren gebruiken van wintervoer,

vooral van donkere zonnebloem-

pitten, mede een sleutel voor hun

(regionale) succes?

Drukte mogelijk beperkende factor voor uitbreiding

Voorjaars- en zomerwaarnemingen zijn altijd schaarser dan najaars- en

winterwaarnemingen. Dat laatste is niet verwonderlijk gezien hun

foerageergedrag. De Appelvink leeft voornamelijk hoog in de toppen van

bomen, waar hij, vlak bij de stam, een slordig groot nest maakt. In 2005

had een paar zo'n nest gebouwd vlakbij een TPG-brievenbus op de Karei

Doormanlaanin Aerdenhout, in eeneik van 8-9 meter hoogte. Ondanks de

bonte kleuren, valt hij in de boomkruinen nauwelijks op. Dit in

tegenstelling tot de andere leden van de vinkenfamilie, die veel minder

bescheiden zijn. Appelvinken zijn meestal geheimzinnig stille vogels, die

zich behoedzaam bewegen. Roerloos en doodstil wachten ze in boom of

struik tot de kust veilig is. Pas dan wagen ze zich op de grond. Als ze daar

bezig zijn, is een naderende mens meestal al gezien voor die hen kan

verrassen. Met een alarmerend 'tsik' zijn zij pijlsnel, in bijna loodrechte

vlucht, dwars door de boomkruinenin het gebladerte verdwenen. Daarmee

moet de gemiddelde vogelwaarnemer het doen. Opvallend zijn Appelvinken

alleen wanneer de jongen net zijn uitgevlogen en met veel geroep en gedoe

hun verblijfplaats bekend maken om te worden gevoerd. Het is de

gevaarlijkste levensfase en vele vallen aan vooral Sperwer, Gaai en Ekster

ten prooi.
Wat geldt voor verschijning is ook van toepassing op de zang. Onopvallend

zijn de tonen die hij voortbrengt. Het kenmerkendst is de

waarschuwingsroep, een hoog tsik dat nog het meest lijkt op twee kleine

vuursteentjes die kort tegen elkaar worden getikt. De zang, die weinig

voorstelt, speelt ongetwijfeld een rol in de voortplantingscyclus. Om
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dergelijke zang op te kunnen merken is een goed gehoor belangrijk; ook

voor de vogels! Vandaar dat de mannetjes meestal vanuit een hoge

boomtop zingen. De beste kans daarop is in maart-april. Omgevings- en

verkeerslawaai kunnen die geluidsoverdracht behoorlijk verstoren.

Misschien is dat een beperking voor uitbreiding van de soort in overig

Zuid-Kennemerland? Weliswaar zijn geschikte habitats ruimer

voorhanden, maar is het er door verkeer en menselijke passage gewoon te

druk en te luidruchtig. De plekken waar regelmatig de meeste

waarnemingengedaan worden behoren over het algemeen tot de rustigste

van Zuid-Kennemerland.

Waar en wanneer?

Een regelmatige vraag is waar je de beste kans hebt op het zien van

Appelvinken? In het waarnemingenarchief van de VWG bevinden zich

voorlopig liefst 200 waarnemingenvanaf ca 1986 -2003. Meerdere daarvan

hebben betrekking op overvliegende vogels. Gezien de periode van

waarneming kunnen dat ook trekkers zijn. Duidelijk is dat de meeste

waarnemingen van verblijvende, zingende, foeragerende of baltsende

vogels uit Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout komen. Feitelijk is de

hele binnenduinrand van Driehuis tot Vogelenzang geschikt, met een

aantal plekken waar de kans op waarneming groter is dan elders. Duin en

Daal en Lindenheuvel in Bloemendaal behoren daartoe, Overveen volgt
met Brouwerskolkpark, Duinlust, Belvedère/Vaart en Duin,

Middenduin/Koningshof/Elswout. In Aerdenhout zijn het Wethouder

Laanpark en Mr. Enschedepark, Aerdenhouts Kopje, landgoed Kareol en

Mariënbosch heel goed. De bebossing in de AW-duinen, direct westelijk
van de Vogelenzangseweg behoort tot de betere waarnemingsgebieden.

Opvallend is het geringe aantal waarnemingenuit Bentveld (1), Heemstede

(2) en de Haarlemmerhout (1). De meeste kans op het zien van in bomen

zittende Appelvinken is gedurende maart en april (innemen van

broedterritoria en gebruiken van zangposten in boomkruinen/toppen),

juni en juli (uitgevlogen en bedelende jongen) en het late najaar (na de

bladval) op de grond. Appelvinken zijn echte 'early birds' en een prettige

bijkomstigheid is dat het dan meestal ook veel rustiger is.
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