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MOGELIJKE WAARNEMING VAN EEN TAIGABOOMKRUIPER.

Loek Hilgers

Op 20 november 1983 raakte ik verzeild tussen een vrij grote groep 
meesachtigen in de Rietbeemd te Oisterwijk. Dit gebied bestaat uit 
een broekbos van vooral eisen, waarin - tengevolge van een verandering 
in de waterhuishouding - nu veel afstervende en dode berken voorkomen. 
De groep bestond uit zo'n beetje alle mezen, die we in Nederland 
kunnen waarnemen, met uitzondering van Glanskoppen. De vogeltjes 
waren erg vertrouwelijk en lieten zich dicht benaderen. Dat is op 
zich misschien niet zo bijzonder voor dergelijke mezengroepen, maar in 
kombinatie met enkele andere kenmerken van de groep zou dit op een 
noordelijke of oostelijke herkomst kunnen wijzen. Het is immers 
bekend, dat vogels uit nauwelijks bewoonde streken als de taiga of de 
toendra vaak zo weinig bekend zijn met het verschijnsel mens, dat ze 
nog niet geleerd hebben er bang voor te zijn. In de groep kwamen 
verder minstens vier Staartmezen voor met een geheel witte kop. Nu is 
de ondersoortengeschiedenis van Staartmezen nogal ingewikkeld, zodat 
ik er hier mee volsta te zeggen, dat ook witkoppige Staartmezen van 
een ver oostelijke herkomst kunnen zijn. Op eventuele ondersoortsken- 
merken van ook in de groep aanwezige Zwarte Mezen en Kuifmezen heb ik 
helaas niet gelet.
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Toen de groep zich verplaatste naar een aangrenzend sparrebosje zag ik 
laag bij de grond een boomkruiper met een fel oplichtende, satijnwitte 
onderzijde. De vogel maakte daardoor een heel andere indruk dan de 
mij bekende 'groezelige' Boomkruiper (Certhia brachydactila). Bij 
nadere beschouwing (8 x 40 kijker) viel bovendien de korte snavel op, 
anders dan de veel meer wulpachtige snavel van de Boomkruiper. Ik zag 
geen verschil in kleur en tekening van de bovendelen. Al deze 
kenmerken pleiten voor Taigaboomkruiper. Niettemin is een zeker 
determinatie niet zonder problemen. Geluid (zang) heb ik niet 
gehoord, en juist het geluid wordt genoemd als het beste veldkenmerk.

Samenvatting

Vooral op grond van de witte onderzijde is de waargenomen vogel waar
schijnlijk wel een Taigaboomkruiper geweest. Naar mijn mening wordt 
een mogelijke noordelijke of oostelijke herkomst van dit dier waar
schijnlijker door zijn aanwezigheid in een groep mezen, waarvan 
sommigen ook kenmerken van een dergelijke herkomst lijken te hebben.
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