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Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta) in Sumarreheide
Bareld Storm & Arend Timmerman

Figuur 1. Orpheusspotvogel vrouwtje na eerste kalenderjaar, Sumarreheide 24 juni 2018 (foto Bareld Storm).

Een bijzondere ringvangst

Bareld, pas vogelringer geworden en deelnemer in de
Ringgroep Eastermar, deed een verrassende vangst op
24 juni 2018. In één van de mistnetten in zijn tuin te
Sumarreheide hing een bijzondere, kleine, bruingroene
spotvogel. Het bleek een Orpheusspotvogel te zijn,
ook wel Kortvleugelspotvogel genoemd (figuur 1).
De vogel woog 11,7 gram en had een vleugellengte
van 65 mm. Gewone Spotvogels hebben een
vleugellengte van 69 – 85 mm en wegen doorgaans
een paar gram meer. Die soort heeft ook een veel
gelere (olijfgroenere) kleur.

Broedgeval?

Nader onderzoek wees uit dat het een vrouwtje was
van minstens één jaar oud met een sterk gerimpelde
broedvlek. En dat was opmerkelijk, want dat duidt op
een broedvogel. De vraag is nu of het hier gaat om een
broedvogel die ergens in de omgeving heeft gebroed.
Zo ja, dan zou dit het eerste broedgeval voor Fryslân
van deze soort zijn. Niet uit te sluiten is dat het een
vogel is die al dan niet na succesvol broeden elders al
aan het zwerven was. We zullen dit voor volgend jaar
goed in de gaten houden.

Twirre

Voorkomen

Deze
spotvogelsoort
broedt
in
ZuidwestEuropa en overwintert in West-Afrika. Het is een
warmteminnende soort die sinds het midden van
de 20ste eeuw bezig is met een opmars richting het
noordoosten en noorden. De laatste tien jaar worden
elk jaar exemplaren gezien, maar het blijft bij kleine
aantallen
waarnemingen
(www.waarneming.nl).
Inmiddels broedt de soort zo af en toe ook in ons
land.
Volgens het Vogeltrekstation (NIOO) in Wageningen
betreft het hier de 28ste ringvangst in ons land en
de 7de in Fryslân (onder andere Vlieland, Laaksum,
Kornwerderzand en Makkumer Zuidwaard).

Bareld Storm
Lytse Buorren 24
9262 SV Sumarreheide
stormbareld@hotmail.com
Arend Timmerman
Achterweg 4
9261 VX Eastermar
a.timmerman@zonnet.nl

natuur in Fryslân Jaargang 28, 2018, nummer 2

