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De Appelvink (coccothraustes coccothraustes l.),

zijn voorkomenen gedrag inhet Gooien hetvechtplassengebied

D.A. Jonkers

Het tweede geval betrof een nest in een eik in het Spanderswoud. Uit het

onderzoek van Alleyn et al (1971) kwamen de gemeenten Naarden, Bussum,
's-Gravland en Hilversum naar voren. Voor het broeden in Laren werd geen

bewijs gevonden, Collaris (1974) beschrijft dat de Appelvink in het Gooi

voornamelijk aan de Westrand met 9 of 10 paren broeden. Hetgeen niet in

overeenstemming is met het bovenstaande. De meest recente gegevens stammen

uit de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (Texeira 1979)* In vijf van de

acht Atlasblokken werd het broeden vastgesteld (figuur l).

Tot zover de

gegevens over de Appelvink als broedvogel. Na het samenstellen van zo'n

broedvogeloverzicht dringen zich onmiddelijk een aantal vragen op. Eén ervan

is, zal er dan in het waarnemingenarchief van de vogelwerkgroep met nu ca.

450 leden een gigantische hoeveelheid waarnemingen, zowel in als buiten de

broedtijd aanwezig zijn? Een andere vraag luidt of deze waarnemingen uit de

in het overzicht genoemde gebieden komen. Om 'een antwoord te kunnen geven

op deze- vragen werden behalve het waarnemingenarchief ook alle Korhanen

vanaf 1981 tot het laatst verschenen nummer (17-1) bekeken. Dit omdat de

laatste waarneming uit 198] stamde. Iets meer dan 200 waarnemingen waren

door 92 verschillende waarnemers bijeengebracht. Hiervan zijn er 34 uit de

periode voordat de vogelwerkgroep werd opgericht, de eerste uit 1937» Niet

opgenomen was het 0 dat op 7 april 1897 te 1 s-Graveland werd verzameld

(Alleyn et al 197l)«
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De verspreiding van de Appelvink in Nederland beperkt zich tot de

pleistocene zandgronden en lössgebieden. Het is een vogel die in de

broedtijd zeer schuw is en dan een verborgen leefwijze vertoont. Een groot

deel van zijn leven speelt zich hoog in de bomen af. Diverse avifaunistische

overzichten maken desondanks melding van zijn voorkomen als broedvogel in

het Gooi. Schlegel (1878), Albarda (1891), Schnouchaert van Schauborg (1908)
noch Eykman et al (1937) noemen het Gooi, al vermelden zij wel Noord-Holland.

De eersten die bovendien de plaatsen waar genesteld wordt vermeld, is

Haverschmidt (1942). Genoemd worden Laren in 1938 en Hilversum in 1959. Het

archief van de Vogelwerkgroep verschaft details. Het broedpaar in Laren,

dat daar ook al in 1937 nestelde, hield zich op in een verwaarloosde tuin.
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De bekendheid met de soort en zeker met zo'n

geheimzinnige als de Appelvink speelt by het waarnemen een grote rol. M.a.w.

onder de waarnemers zouderi er best een aantal kunnen zitten die een groot
deel van de meldingen op hun naam hebben staan. Dit gegeven komt inderdaad

tot uitdrukking (figuur 2),

Dit pleit ervoor om onder de leden van de

vogelwerkgroep de aandacht op de Appelvink te vestigen om daardoor beter de

verspreiding over het Gooi te leren kennen, De Appelvink is het meest

waargenomen in de eerste vier maanden van het jaar (figuur 3), de periode
waarin de dieren zich in wintergroepen ophouden en zich vry opvallend

figuur 2

percentage waarnemingen van

solitaire of groepjes appelvinken

percentage waarnemers dat éên

of meer appelvinken waarnam

figuur 3

Aantal waarnemingen per maand

uit de periode 1937 tot 1981
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Wanneer we het beeld van de aanwezigheid willen completeren is

dit het tijdvak bij uitstek om met zoveel mogelijk leden op het voorkomen te

letten. Wanneer in januari-en februari de temperaturen oplopen zijn de

scherpe tsik-roep, intenser dan die van de Zanglijster, de vlucht-roep psik-

tik en de hoge contact-roep ksie tot op 100 meter afstand te horen (Bijlsma

1979). Een minder bekend verschijnsel is dat Appelvinken slaapplaatsen bezitten.

Deze bevinden zich in gebieden waarin bomen of struiken met dicht

gebladerte als taxus,hulst, rhodondendrons of oude bomen met veel klimop

voorkomen. Zij vliegen daar direct en snel één voor één of in groepen naar

toe om ze de volgende ochtend bij het eerste daglicht te verlaten. Hierbij

maken de vogels geluid dat klinkt als "zeek" (Desmet 1932). Uit de

verzamelde gegevens komt nergens
het fenomeen slaapplaats naai - voren, een reden

temeer om hieraan byzondere aandacht te schenken. Het jaarlijkse aantal

waarnemingen varieert, waarbij uiteraard opvalt dat dit uit de periode

voor het oprichten van de vogelwerkgroep minder is dan daarna, In meer dan

60% van het totale aantal jaren waarin waarnemingen werden gedaan, bedroeg

het maximum aantal meldingen vijf. Jaren boven de middelmaat waren 1955» 1958,

1969, 1971» 1975 en 1979» absolute uitschieter 1967 en 1978 316 1 rasp, 26 en

6l meldingen. Zowel 1969 als 1970 waren eruptie jaren, waarin op tal van

plaatsen uit ons land berichten over het optreden opdoken (Van Spanje 1971»

Tekke 1971). De Appelvink is een zwerfvogel en voert in herfst, winter en

voorjaar trekbewegingen uit. De vogels uit de topjaren behoren waarschijnlijk
tot de populatie van Noord-Europa die voor een deel trekt. Na de broedtijd

gaan de Appelvinken zwerven en gaan op zoek naar geschikte voedselgebieden.

Zij formeren zich in de winter tot groepjes. Gooise gegevens hebben voor het

merendeel betrekking op waarnemingen van één exemplaar. Toch zijn er in

februari, maart en april enkele met 12-16 exemplaren en één met een geschat
aantal van ca. 20 Appelvinken (tabel l), De laatstgenoemde groep hield zich

op 22 maart 1969 op Hilverbeek op. In eerste Instantie zou men geneigd zijn te

denken aan vogels die vermoedelijk in de omgeving hun broedgebieden rondzwerven

en zich hier op bepaalde plaatsen, aangetrokken door reeds aanwezige

soortgenoten concentreren. De periode half maart-half april is immers de

beste inventarisatieperiode. De luidruchtig zingende en roepende efef houden

zich dan in de toppen van de bomen op en vliegen rond. Er kan ook een andere

verklaring voor de aanwezigheid van grotere aantallen zijn. Desmet (1982)
veronderstelt' dat er in maart tijdelijk aanvulling plaats vindt door

Appelvinken die op voorjaarstrek zijn.

Over geslachtsverhouding valt niets te zeggen. Er werden slechts 14 $$
en 9

00 opgegeven, te weinig om conclusies uit te trekken. Het aantal plaatsen waar

tppelvinken worden gesignaleerd is niet groot. Voor een deel zijn het gebieden

waarvan bekend is dat ze er broeden..

Tabel 1. Grootte van de groepen en frekwentie van voorkomen uit de periode

1937 - 1981.

Grootte groep 2-5 6-10 11-15 16 - 20 21 - 25 >26

Frekwentie van

voorkomen 89(6?) 4(32) 6(19) 3(7) 0(9) 0(2)
( ) gegevens Zuidwest-Yeluwe (Bijlsma 1979)
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De bekendheid van vogelliefhebbers met

dit feit kan ertoe leiden dat zij speciaal naar zulke plaatsen toegaan om

Appelvinken te zien. Als gevolg hiervan kan een concentratie van

waarnemingen ontstaan. Als dit het geval zou zijn, zou het voor het landgoed

Hilverbeek moetengelden waarvandaan veel meldingen aanwezig zyn. Van de

omringende landgoederen zijn er alleen incidentele gegevens van Gooilust en het

Spanderswoud aanwezig. Eenander effect wordt veroorzaakt door een waarnemer die

in de omgeving van zijn huis geregeld Appelvinken ziet. Zo is de cluster rond

het sportpark in Hilversum-zuid ontstaan. Meer in oostelyke richting bij de

Curacaolaan en Arubalaan hielden zich af en toe ook exemplaren op. Toch blijven

er nog voldoende gegevens over om enigszins inzicht te krijgen in de

verspreiding. De overgebleven gebieden voor Appelvinken kenmerken zich door

het feit dat zij over het algemeen binnen de bebouwde kom liggen en vaak door

de vogels bezocht worden. Ook uit het noorden van het Gooi zyn broedgevallen

bekend. Toch komen hier weinig gegevens .vandaan en liggen de waarnemingen

verspreid. Een ringvangst van adulte vogels, terwijl de jongen in de buurt

gesignaleerd werden duidt erop dat in dit deel van de regio nog steeds wordt

gebroed. Deze vangst werd in de zomer gedaan. Appelvinken hebben de gewoonte
trouw te blijven aan het broedgebied tot het moment dat zij eind augustus gaan

zwerven (Herroel in 1962). Appelvinken blijken vrij regelmatig te worden

waargenomen in het Spieghel in Bussum, de omgeving van het raadhuis in

Hilversum en van hieruit naar het noordwesten, als het ware aansluitend op

het Corversbos. Uitgaande van de voorkeur voor parkachtige tuinen en parken

(Bijlsma 1979) zou dit kunnen wijzen op het broeden in deze gebieden.
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Gegevens uit het late voorjaar en de zomer ontbreken echter, zodat eerder

gedacht moet worden aan de beschikbaarheid van voedselbronnen. Buiten deze

gebieden zijn er nog de randen van Laren, Blaricum en Bussum waar zij ook wel

worden gezien. De relatie tussen de oude loofbossen en het voorkomen lijkt

aanwezig te zijn (figuur 4)* Een geheel buiten het beeld vallende waarneming

werd gedaan op .11 mei 1981. Bij Fort Uitermeer aan de Vecht werd toen een

exemplaar gezien. Weliswaar buiten het onderzoekgebied liggend, maar toch

interessant Is de waarneming van een exemplaar op 18 juli 1981 in het

Muiderbos bij Almere. Een zwerver van de Gooikust afkomstig, een vroege

trekker of wellicht een broedvogel uit het jonge polderbos?In de

Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland broeden tenslotte ook al Appelvinken

in de jonge polderbossen (jonkers 1980, Texeira 1979). Rond de waarnemingen

manifesteert zich plaatselijk een open bebouwing en zijn vaak grote tuinen

waardoor de gebieden een parkachtig aanzien hebben. De overwinterende

Appelvinken lijken vanuit de broedgebieden geschikte voedselterreinen te

bezetten. Vooral het voorkomen van prunus serotina (Amerikaanse vogelkers)
is belangrijk (Desmet 1982). Aan dit aspect zullen we in de toekomst zeker

aandacht moeten besteden. In de parkachtige gebieden zullen vermoedelijk meer

andere prunussoorten staan. De Amerikaanse vogelkers komt vooral in en langs

de randen van de Gooise bossen en heidevelden voor. Aan de hand vèn een aantal

opgaven kan worden nagegaan welke voedselbronnen de Appelvinken exploiteerden

(tabel 2). Het is opvallend dat er geen enkele melding bij is die duidt op het

foerage ren in de Amerikaanse vogelkers, noch in enig andere prunussoort. Van

de bomen en struiken die voor voedsel zoeken worden gebruikt vreten zij de

bessen waarbij het om de pit gaat en de jonge loten en vruchtknoppen.

Het eten van hulstbessen was in de geraadpleegde literatuur niet vermeld.

Behalve in de bomen en struiken werd er ook op de grond gefourageerd, een

verschijnsel dat af en toe werd geconstateerd. De mening over de mate waarin

dit gebeurt verschilt tussen de diverse auteurs. Neurton (in Desmet 1982)
komt tot een fifty-fifty verhouding fourageren op de grond of in de hogere

vegetatie. Krüger (1982) daarentegen meent dat Appelvinken er niet van houden

op de grond voedsel te zoeken, maar dat alleen doen als zij door

voedselschaarste of het op de grond waaien van eetbaar materiaal daartoe

gedwongen worden. Ook voedertafels worden, wellicht bij gebrek aan beter,

bezocht, getuige een zestal meldingen. Wat voor voedsel zij daar tot zich

nemen werd niet vermeld. Zo was er een waarneming van een exemplaar tussen

de Kepen en Groenlingen die zonnepitten ■'/raten. Ondanks de grote hoeveelheid

gegevens blijven er nog tal van vragen liggen en zijn er mogelijkheden voor

nader onderzoek te over. Met een avifauna van ons onderzoekgebied in het

vooruitzicht is het zinvol zoveel mogelijk Informatie over deze vogelsoort

te verzamelen. Dit kan o.a. gebeuren door op de waarnemingskaartjes zoveel

mogelijk gegevens te noteren en vooral in de terreinen met parken, parkachtige

tuinen, opgaande loof- en gemengde loofnaaldbossen op de soort te letten.

tabel 2. Voedselbronnen van de Appelvink in het Gooi e.o.

Appel Malus spec.
Taxus Taxus baccata

Hazelaar Gorylus av ellana Spar Picea spec.

Berk Betula verrucosa/pubescens Esdoorn Acer pseudoplatanus

Hulst Ilex aquifolium Beuk Pagus sylvatica
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Begroeiingstypen kaart
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Vermoedelijk komt de Appelvink meet voor dan wij denken en zijn onvoldoende

waarnemers goed op de hoogte van hun gedragen geluid. In dit artikel staat

hierover een en ander vermeld. Ik hoop dat deze publicatie een stimulans

vormt om eens wat meer te letten op het voorkomen en gedrag van deze

boeiende doch geheimzinnige vogel.
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