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Waarneming.nl en Trektellen.nl
De eerste meldingen kwamen uit oktober, 
de bulk arriveerde in november en decem-
ber. Op Waarneming.nl liep de kaart van 
Nederland vanaf november dusdanig vol 
dat er duidelijk sprake was van een invasie. 
De Grote Barmsijs werd in november in 
afgerond 380 atlasblokken en in december 
in 620 atlasblokken waargenomen. Ook op 
Trektellen.nl liepen de aantallen in novem-
ber heel snel op, met de piek in de week van 
19 november. Gedurende de hele winter 
bleven de aantallen duidelijk hoger dan 
andere jaren. 

Sovon-tellingen
Tijdens de PTT-tellingen in de tweede helft 
van december 2017 werden in totaal 1855 
barmsijzen doorgegeven (1231 als barmsijs 
spec., 584 als Grote Barmsijs en 40 als 
Kleine Barmsijs). Daarmee schaart deze 
telling zich in het rijtje van goede invasie-
jaren zoals 1988 (1821 exemplaren) en 1995 
(1429), maar blijft het wel achter bij 2005 

(2390) en het ongekende invasiejaar 1986 
(4304). 

Vreemde eend in de bijt
Het gros van de barmsijzen had betrek-
king op Grote Barmsijzen, een geringer 
deel op Kleine Barmsijzen. Determinatie is 
trouwens best lastig, tenzij de vogels onder 
gunstige omstandigheden goed bekeken 
kunnen worden. Dat er in het kielzog van 
de invasie ook af en toe een echt zeldzame 
barmsijs gezien wordt, bleek wel toen er 
in diverse groepjes een Witstuitbarmsijs 
gevonden werd. Deze kenmerkt zich vooral 
door de zeer lichte onderdelen, waaronder 
een spierwitte stuit ter grootte van een 
suikerklontje. Op een onooglijk industrie-
terrein in Arnhem zat er dagenlang eentje 
in een groep van zo’n 35 Grote Barmsijzen. 
Ook uit 12 andere atlasblokken zijn mel-
dingen gekomen, waarbij niet altijd dui-
delijk werd of het daadwerkelijk om een 
Witstuitbarmsijs ging. Zoals gezegd: barm-
sijzen kunnen lastig zijn.

Ze komen (soms) van ver
Dat Grote Barmsijzen van ver kunnen 
komen, blijkt uit een ringvangst op 24 
december 2017 op Skagen in Denemarken. 
Een gevangen Grote Barmsijs bleek een 
Chinese ring te dragen en was geringd op 
3 november 2016 op zo’n 7000 km van de 
vangplek. Ook in ons land zijn al barmsijzen 
in het veld gezien met een ring om, maar 
deze zijn – voor zover bekend - nog niet 
afgelezen. Een uitdaging voor vogelaars met 
een goede camera?

• Harvey van Diek

Heb jij ze ook gezien, de barmsijzen? Deze winter kenmerkte zich door 
een invasie van barmsijzen, met name de uit het noorden afkomstige 
Grote Barmsijzen. Vanaf oktober vorig jaar werd duidelijk dat er forse 
aantallen barmsijzen op zoek waren naar nieuwe voedselbronnen.  
De aantallen liepen snel op in november en december. En ze kunnen 
van ver komen, zo blijkt. 
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Barmsijzen kleuren  
deze winter

Grote Barmsijs, Oosterwolde Fr.
Foto: Ruurd Jelle van der Leij

De Witstuitbarmsijs liet zich wekenlang 
fraai bekijken in Arnhem.
Foto: Jorick van de Westeringh

Een zeldzaamheid tussen de (Grote) 
Barmsijzen: een Witstuitbarmsijs op 
de onderste draad.Foto: Jorick van de 
Westeringh


