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De Appelvink

Aan al onze leden wordt verzocht wanneer

zij iets kunnen mededelen omtrent het

voorkomen van de Appelvink als broedvogel

of over andere gegevens beschikken, hetzij

over 1973, hetzij over vroegere jaren,
zich in verbinding te stellen met de se-

cretaris van de subgroep avifauna, zodat

de VWG in oktober 1973 alle verzamelde

gegevens kan doorgeven aan het onderzoek-

je am.

Het is wel interessant uit het voorlopig

verslag over de jaren 1970 t/m 1972 enke-

le feiten te releveren.

Eind 1972 was uit 49 gemeenten melding

gemaakt van het (waarschijnlijk) broeden

van de Appelvink, In Koord-Holland be-

droeg het aantal broedgevallen naar

schatting 6 (in Hilversum en ’s-Grave-

land), in Utrecht 27, in Gelderland 65,
in Overijssel 39, in Limburg 38 en in

Groningen 3.

De bewerkers merken hierbij echter op dat

zij de indruk hebben dat de door hen ont-

vangen gegevens nog niet volledig zijn.

Over het voedsel werden aardige gegevens

ontvangen. J.Taapken (Hilversum) meldt

dat de Appelvinken zich te goed deden aan

de excrementen van Spreeuwen, waarin zich

pitjes van de Vogelkers bevonden (betreft
hier mogelijk de Amerikaanse Vogelkers,
Prunus serotina, die veel algemener is

dan de gewone Vogelkers, Prunus padus-
Red.). De heer Peek (Kaalte) zag ze op de

zaadtrossen van de Haagbeuk, M.L.Barto

(Nunspeet) nam Appelvinken waar op een

verwilderde Kers, waarvan zij de pitten
kraakten. H.Bielke (Bilthoven) zag de

soort op Kardinaalsmuts. H.van Paddenburg

constateerde foerageren op knoppen van de

Beuk. L.Bonhof (Nunspeet) zag hen hazel-

noten eten, terwijl anderen hebben waar-

genomen dat ze zich op voedertafels te-

goed deden aan zonnebloempitten.

J. Klein

In het kader van door het Contactorgaan

voor Vogelstudie georganiseerde broedvo-

gelinventarisaties hebben N.v.d.Beek te

Ermelo en A. Smit te Nunspeet zich bezig

gehouden met een onderzoek naar het broe-

den van de Appelvink.
Het jaar 1973 is het laatste jaar dat op

deze wijze aandacht aan deze soort wordt

gegeven.

Appelvink, Coccothraustes coccothraustes.


