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Opnieuw een Bladkoninkje in de Kempen

Op l-6 oktober l-988 f retste ik
's avonds rond LT . OO u. Hulsel
binnen toen ik een fanatiek
roepend zangertje hoorde. Ik
s,:horrk er eerst weinig aan-
dacht aan omdat het wel weer
zo'Tt rnaf fe Koolrnees zou zi jn,
Toen de vogel het geluid bleef
herha len real i.seerde 1k me
opeens dat het ërg veel op dat
van een Bladkoning ieek, mlJ
bekend van enkele waarnemingen
aan de kust.
Ik stapte dus snel af en zocnt
de bomen en struj,ken op het
krulspunt af tot ik recht
boven me een tj iftj afachtig
zangert.Je ontdekte. Het zat in
een berk en was druk aan het
fourageren, ondertus=en iana-
tiek d':orroepend, Toen de vo-
gel uiteindeliik naar een an-
dere berk vertrok kon }iij/zrj
geilurenrle 10 minuten bekeken
worden waarna de volgende be-
sr:hriiving werd gemaakt:
Grootte: iets kle iner of ever:
groot a1s Tj iftj af, eerste
indruk was van een wat piompe
T.J if naar dit bleek bij het
fourageren we1 mee te vallen.
Qedragr onrustig door de dunne
twij gen scharrelend waarbij
regel-ruatig met de vleugels
werd getrokken (a1s Tj 1f ) en
crok met de staart werden trek-
kenrfe beweglngen gernaakt.
Qe1gi4: eerr scherp tji-jiep
waarvan de laatste letter-
greep tioger was. Het wordt 1n
rie literatuur beschreven als
tse-,J iet, tsleep, tsi ip of een
oplopend tsweep. Dat liikt dus
allemaal vrii veel op elkaar.
U1lgf[_ikr KOPr Het meest op-
va 1 l- en,l ÍíaE een brede r ge le
wenkbrauwstreep die ver achter
het oog doorliep en a1 voor
het oog begon (blJ snavel?).
Aan de onderkant werd deze

begrensd door een d.onkere,
dunnere oogstreep met daarin
een donkerbruln of zwart oog.
De rest van de kop (op de
brulne snavel na) was oIiJf-
8roen.
BOVEIIIDELEI{r l{ante1, ru8 en
stuit hadden dezelfde kleur
Brclen a1s de kop; de kleur van
de staart ben ik vergeten te
noteren rrlErar deze was volgens
mlj hetzelfde als de stult. De
vleugels waren van een wat
donkerder kleur groen met twee
gele vleugelstrepen. De boven-
ste was vrlJ onopvallend, de
onderste was een stuk breder.
Er was Been 'wlngpanel' of
andere tekening op de rest van
de vleugel.
OI{DERDELEI{: De borst, f lanken,
butk (en onderstaartdekveren?)
waren vullwlt zonder vlekJes
ed. De poten waren donker-
bruin.
Kortom een prototype Bladko-
nlng.
Voorkomen: de ln Nederland
meest doortrekkende ondersoort
(volgens de DBA soort) waartoe
'mlJn' vo3el behoorde, broedt
in Centraal-Slberië en over-
wlntert 1n Zuidoost-Azië met
narre Thalland. Op de trek naar
hun overwl nter I ngsgeb ieden
zvtaaien vooral de laatste ja-
ren forse aantallen af naar
Vest-Europa, Dit werd vooral
duidelijk in Groot Brittannië
waar regelmatig grote invasies
werden vastgesteldr 1467 L28
exx. , ïv^75 ZLO exx. eÍr 1985
800-10O0 exx, De aantal-len van
Necferland bleven hierbij ver
achter met een gemicidel-de \zan
16 waarnemingen van 1S80 L/m
1-984 rrterar in de j aren daarna
leder Jaar za'rr 100 exx. I

voclrnamelijk aan de kust.
0mdat 'blnnenlandse waarnerrl n=-
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Een erg zel-dzaam zijn en er
Been waarnemingen ln de avi-
f auna en de J aarl iJ kse clver-
zlchten van Henk Hendriks
stonden dacht 1k tot glsteren
dat dit de eerste Kempische
waarneming zou zijn, ilaar nee
hoor I Jan lJouters ving en
ringde er een c:p 13 oktober
L988 te Reusel.
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PIERRE VA}Ï DE VIELE}i.

(N. B. De eerste waarnemlng in de Kempen werd gedaan in het voor-jaar van L988 door Rob Aarts. Daarover meer in de volgend.e Blauwe
Klauwier. J. Vouters)
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