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Het ‘Jaar van de Goudvink’: de eindsprint!

Terwijl de regen op het dak klettert en de temperatuur tot ver

onder de 10 graden is gedaald, maken we ons op voor de laatste

maandenvan het jaar. Een jaar waarin we binnen de

Vogelwerkgroep extra aandacht schenken aan één van de

opvallende vogels in ons Gooi: de goudvink.

Juun de Boer

Vanafde vroegste dagen van dit j aar kwamen de

meldingen van deze prachtvogel op onze

speciale websitepagina binnen.

De eerste was van Hugo Weenen op 2 januari,

meteen gevolgd door een golf van andere

waarnemingen. De oorzaak daarvan was een

pittige winter, waarin de mannen en vrouwen

goudvink onze tuinen en voedertafels in grote

getale wisten te vinden. Vanafmaart werden er

behalve foeragerende, roepende en alarmerende

goudvinken in toenemende mate ook zingende

mannetjes waargenomen. De territoriumgrenzen

werden bepaald en het broeden kon beginnen.

Vanafmedio juli werd het allemaal wat rustiger.

In de zomer worden er nu eenmaal altijd minder

goudvinken waargenomen. Waren de

waarnemers met vakantie en bevonden zij zich

ergens op een camping of aan het strand? Of,

waarschijnlijker, kwam het door het zeer

teruggetrokken bestaan van oude en jonge

goudvinken met jongen, kenmerkend voor deze

periode?

Aan het eind van het jaar hopen we er meer van

te kunnen zeggen

als we dit jaar

van de goudvink

gaan afsluiten.

Voor het zover is, we hebben nog een paar

maandente gaan, en we hopen dat alle vogelaars

toch nog even de oren spitsen op het zo typische

goudvinkenroepje, dat dan weer voor de echte

zang in de plaats komt. In de ANWB-Vogelgids

van Europa is het omschreven als een korte

melancholisch klinkende fluittoon, puuh, of aan

eind iets dalendpj(uu)u . Plaatselijk ook een

duidelijk dalendphuu-ew. Tsja, Hans Dorrestein,

onze eregast op 19 september j.1. die wist met dit

soort beschrijvingen wel raad... Het lijkt

inderdaadwel wat makkelijker het geluid te

beluisteren op een vogel-cd of via een site als

Waarneming.nl. Zeker als u ook de contactroep,

die wel bij het opvliegen wordt gehoord, er bij
betrekt: een herhaald, gesmoord buutt...

Blijf ook attent op de aanwezigheid van de

noordse goudvink, die als de echte kou gaat

invallen ook onze streken kan aandoen.Deze

goudvink heeft een wat groter formaat -ongeveer

17 cm- dan de gewone goudvink die circa 14 cm

is. Om de noordse goudvink op grond van zijn

grootte te determineren is eigenlijk niet

mogelijk. Het is een soort die ik nog nooit heb

gezien of gehoord. Hij schijnt echter een geluid

voort te brengen als een klein speelgoed-

trompetje.

Kortom: blijf attent op deze mooie vogel in de

omgeving en mocht u er een tegenkomen,

vergeet dan niet even de website van de

vereniging te openen en bij het plaatje van de

goudvink door te klikken naar webpagina

waarop u de waarnemingen kunt melden.
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