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\{AAFNEiiIliS'*rÀIIiGIETZANGflt IN Dli IG}1PffÍ.

0p 09-19-'8) wandelde Frank ï[eyts langs het lioererrd-onks Goor. op ee:-
gegeven monent vloog vlak bij hem een geel-achtig gekieurd zangïog:-*
t.i e van de oever weg, om een eind.je verder Ín het Liesgras u'eer in r,:
vallen. na even zoeken ontdekte Frank de vogeJ. op c.a. ) meï"er all:tai-.:
op een halm. Het bleek - ondermecr gezien de brede lengtes-:re€p Crp -rr:
bovenkop - een watorrietzanger Le zijn. le voge)- l-ieL zich geduren,:.e .
ni.nu'uen in al]erlei standjes bekijken, was niet schu!,r en reageerrie
nieue*'uierig op geluidjes a1s het knippen niet d.e vingers. Dit.;ccr'u
nieuwsgierigheid schijnt keru':nerkend te zÍjn voor waterrietzangere ,l

Iiet betrof hier een onvolwassen exemplaar, gezien d.e gel-i;;e xl"eur er;i
de zeer fijne streeptekening op Ce borst. Dit la:rtste is welisr+aar i:-
teóenspraak met Neyts ( t84,,, maar laLer .:;_peur\^/erk in cie lite:.:a.tuu,': 1,
op dat de mate van streping op de borst als leeftijdskenrnerk gei;ru.._-'
kan worden.

Ie Kernpen kent erg weinig waarnemingen van \,Iaterrielzangers. Toch :,:,,
de soort -*aarschijnlijk regelnlatiger d.oor clan op grond van hei i<]ein,.
aantal waarnemingen verwacltt zou worCen. Zo ringrie van Aerle tn '()7 ,' t.

'69 , '70,'71 en t'12 bi j het -ueuven respectieveli j1., -,/l il f I /1 cr, i r::: .
De soort valt niet erg op en is bovendien slechts t,ij "int:ÍCe::s" L€Lrr.r. .

loor niddel vein het opstellen van mistnetten - bi.jvoo::t,ceid. in ee:r -ri,
kraag, zoalc van Aer.! e dat t.b.v, het ringvrerk bij het tseuverr ío€-i - rr ,.
nog onbekend.e doortrek van dit soort onopvallende vogel; toch wor',l;rr :.
getoondl

Voor d.eterminatieverschillen tussen Ilietzangers en waterriel.zailaielij ?.-:;

- Neyts F. ('84) 'rProbleern6evarl: Iiiotzanger - 'r^iaterr-:-etzairgrlr"
De noodborsttapuit, jaarga,ng 2, nt.72, blz. ,)-f.,'.
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