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Regiolijsters in Zuid-

Kennemerland

Hans Groot

In de regio Zuid-Kennemerland zijn nu in totaal 346 soorten

vastgesteld. Deze groep heeft hier 309 soorten van waargenomen: 90%!

Diverse mensen hebben als enige een soort in de regio gezien.
Daarnaast boeren enkele mensen goed met hun Geelsnavelduiker, Ross'

Gans, Terekruiter of Brilstern. Allemaal soorten die of lang geleden voor

het laatst zijn gezien of slechts één dag aanwezig waren. Opvallend is

dat sommige regelmatige soorten door weinig mensen zijn gescoord. De

Roodmus bijvoorbeeld, een jaarlijkse gast in Zuid-Kennemerland, is op

Tabel 1. Stand regiolijsters Zuid-Kennemerlandper 1 december 1999

Nee, dit artikel gaat niet om een waarnemingvan een zeldzame verwant

van de Merel. Het gaat om leden van de Vogelwerkgroep en de aantallen

soorten die zij in ons werkgebied hebben waargenomen. Na de oproep in

Fitis 1 heeft een aantalmensen zijn of haar lijst doorgegeven. Hieronder

volgt een eerste ranglijst. Soorten zijn alleen telbaar voor de regiolijst als

ze CDNA-aanvaardbaar zijn (de commissie die beoordeelt of de

determinatie van een zeldzaamheid correct is) en als het geen

ringvangsten betreft. Jammer dus voor diegenen die hun enige
Kortteenleeuwerik of Kleine Spotvogel in de hand hebben gezien.
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de lijst van slechts vier mensen terug te vinden. De Pontische Meeuw,

recent gesplitst van de Geelpootmeeuw, is ook pas op vier lijsten terug

te vinden. Saillanter wordt het als blijkt dat op diverse lijsten, ook van

de hooggeplaatsten, soorten als Purperreiger, Zwarte Wouw, Noordse

Kwik, Snor, Grote Karekiet en Matkop ontbreken.

Wel, er valt nog veel meer te analyseren, maar dat doe ik graag als ik

nog
wat meer lijsten ontvang. Het is dan bijv. leuk om te zien wat nu

soorten zijn die echt lastig zijn waar te nemen in onze regio. Aan de

andere kant kunnen we dan afspraken maken om elkaar te

waarschuwen als er een nieuwe regiosoort voor iemand in de buurt zit.

Want twitchen in je eigen omgeving geeft toch weer een extra dimensie

aan het soortenjagen. Zeker als je ziet in wat voor bochten mensen zich

kronkelen om toch eens die Matkop op de lijst te krijgen (zie de

waarnemingenrubriek voor goede plekken voor deze soort!). En het

competitie-element maakt het natuurlijk ook spannend (ik ga dit

weekend maar weer eens naar die vermaledijde Pontische Meeuw

zoeken).

Dus geef je lijst met door jou in Zuid-Kennemerland waargenomen

soorten aan mij door! Aankruislijsten zijn bij mij op te vragen. De

mensen die deze moeite al hebben genomen worden van harte bedankt.

Hans Groot, Bloemendaalseweg7B, 2061 CA Bloemendaal

hgroot@hotbot.com

De laatste aanvaarde Geelsnavelduiker in de regio dateert alweer uit de

winter van 1979. Piet Munsterman.


