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Bijzondere ontmoetingen

Deze rubriek doet verslag van bijzondere ontmoetingen tussen vogelaars en vogels. Vrijwel iedereen 
heeft unieke ervaringen bij het vogels kijken. Die willen we op deze plek graag lezen. Graaf in je  
geheugen en omschrijf je speciale belevenis in eigen woorden. Iedereen kijkt er naar uit !

Op 10 juni 2020 was ik tijdens mijn verblijf op Texel vroeg opgestaan om in de om-
geving van Cocksdorp vogels te gaan kijken. Al snel had ik het geluk om Rietzan-
gers, Kleine Karekiet en andere zangvogels te zien en te fotograferen. Mooi was ook 
het jagen van een paartje Bruine Kiekendief in de Eierlandse duinen. Daar kon ik 
ook Kneuen, Winterkoninkjes en Grasmussen fotograferen. Toen ik door het Krim-
bos terugfietste ontmoette ik een gehaaste vogelaar met telescoop. Op mijn vraag 
vanwaar de haast meldde hij mij dat er verderop een Groene Fitis (Phylloscopus 
nitidus) was waargenomen. En inderdaad zag ik al snel een groepje van ongeveer 20 
vogelaars druk over het fietspad bewegen en in de bomen turen. Ben natuurlijk ook 
gestopt en heb de Groene Fitis kunnen zien en fotograferen.  Het was toen 9.23 uur. 
De vogel was om 6.50 uur ontdekt en gemeld aan Bird Alerts Texel en meteen wa-
ren de eerste vogelaars met telescoop, foto- en geluidsapparatuur er op afgekomen. 
De Groene Fitis liet zich in het begin veelvuldig zien en horen en was zeer beweeglijk 
in de aanwezige bomen. De kop en bovendelen toonden groengeel, zijn gele keel en 
borst vielen erg op en ook zijn gele wenkbrauw was goed zichtbaar. De vogel is uit-
eindelijk 129 keer ingevoerd op Waarneming.nl. Later in de middag, rond 16.00 
uur, kwam ik opnieuw langs de plek en en toen waren er heel veel vogelaars gear-
riveerd (ongeveer 50) die nog probeerden een glimp van de Groene Fitis te zien. 
Volgens Dutch Birding verstomden de waarnemingen zo ongeveer na 13.15 uur.
Deze zeer unieke waarneming had ik, als ik daar in mijn eentje was geweest, zeker 
niet gezien. De Groene Fitis kan verward worden met Grauwe Fitis maar wijkt ook 
af in zijn gezang.

■ Tekst en foto: Jacob Bruin

De
Groene 

Fitis


