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Rode rotslijster bezoekt ’t Gooi

Opnieuw kan een soort aan de Gooise avifauna worden toegevoegd. Deze keer

was het een rode rotslijster die vogelaars uit alle windstreken naar Blaricum lokte.

Dick+A. Jonkers

Toen ik tegen half drie op de

opgegeven plek arriveerde leek

het of de vogel verdwenen was.

Na ongeveer drie kwartier goed

rondkijken en zitten wachten

dook de rode rotslijster op uit

een laagte in het terrein, ging

eerst vrij dichtbij op een

afrasteringspaal zitten en vloog

daarna naar een enkele tiental-

len centimeters hoog berkje.

Het was een adult mannetje

waarbij het blauw op kop en

nek, de oranjebruine borst en

het wit in de rug en de bruin-

zwarte vleugels goed opvielen.

Vanaf het struikje, en later ook

vanaf andere hogere punten,

ondernam de vogel op klapek-

sterachtige wijze duikvluchten in

de begroeiing. De inmiddels

ook al weer enige tijd aanwe-

zige Ruud had al eerder gezien

dat hij een wilgenhoutrups ver-

orberde.

Het effect van het plaatsen van

de waarneming op de Vogellijn

van de Dutch Birding

Association en doorgeven via

het piepersysteem begon merk-

baar te worden. DBAers en le-

den van de Vogelwerkgroep die

gebeld waren, arriveerden en

het werd druk. Een waarnemer

had extra geluk toen hij op de

Al bij Muiden in een file kwam

te staan en daar twee overvlie-

gende Alpengierzwaluwen op-

merkte, Tot laat in de avond wa-

ren er vogelaars in het gebied

aanwezig.

De rode rotslijster was nooit eer-

der in het Gooi aangetroffen.

Voor Nederland was het dit

voorjaar al de derde waarne-

ming en daarmeede zevende

voor Nederland. In de publicatie
"Zeldzame vogels van Neder-

land" (Van den Berg & Bosman

1999) worden nog maar twee

waarnemingen gemeld. De eer-

ste daarvan vond op 22 en 23

april 1951 bij Borger Compagnie

plaats (Limosa 31:188). Hierna

volgde een melding van 12-13

mei 1994 in Noordburen, We-

ringen (Van den Berg & Bos-

man 1999). De derde werd op

17 mei 1998 op de Hoge Vel-

uwe waargenomen (Dutch

Birding 20[3]:140). Op 4 mei

1999 was een exemplaar aan-

wezig in de Lauwersmeer.

(Dutch Birding 21(3): 182). Zo-

als uit het bovenstaande over-

zicht blijkt, stammen alle waar-

nemingen uit het voorjaar en

wel van eind april tot ver in mei.

De broedplaatsen van de rode

rotslijster bevinden zich in de

berggebieden van het westelijk

Middellandse Zeegebied en

strekken zich uit tot in Mongolië.

Ook in de berggebieden daar-

boven, in de lijn van Zwitser-

land, Oostenrijk, Hongarije en

zelfs in de Beierse Alpen,

Slowakije en Polen, komen wel

broedparen voor (Glutz von

Blotzheim & Bauer 1988; Cramp

1988). De soort overwintert in

tropisch Afrika.
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Rode rotslijster

De altijd speurende Ruud van

Beusekom trof samen met Hans

van Ruiten op 4 mei even na

twaalven een rode rotslijster aan

in de groeve Oostermeent bij de

Warande in Blaricum, bijna op

een steenworp van mijn huis.

Frans Leurs, die mensen bij de

oeverzwaluwenwand zag, ging

controleren of daar iets vreemds

gebeurde en viel met zijn neus

in de boter.


