
VogelvarÍa.

TAIGAGAAI, tweede onbevestigde waarneming in de Kempen.

2! september 1 !81.
De zon heeft de mistflarden verdreven. Turend de enorme massa Geelgerande
l/aterkevers in een poeltje in Bos,*achterij Hapert, hoorde ik een voor mij
onbekend geluid, wat me in eerste instantie aan een uit-de-kluiten
sen Boomleeuwerik d.eed derÈen. Het geluid. kwam ergena achtenrit §-
@eafgeuisse1drÍerd.enmetstukkenkaa1kap.Hetge1uid hield
op en ik ging weer terug naar rrÍlrnrr Waterkevers.
Na zo'n ! minuten was het geluid er weer en ik snelde naar het pad om te zien
waar het vandaan kwam. Met mijn kijker tuurde ik de massieve Sparrenrijen af,
waar ik na even zoeken een vogel ontdekte die in het duister van de Sparren
vervloog en d.aarna steed.s zijn roep Liet horen. Af en toe een silhouet was

al1es wat er te zi,en was. Plotseling kwam d.e vogel uit de Sparren rechts van
mij en vloog schuin voor me door naar een hoog Lariksbos links achter mij,
waar hij r+eer begon te roepen. De kortste afstand tussen de vogel en mij
bedroeg: c.4, 10 meter *aarLi; i

-

roepen was geZïelÏoest
hebben; een TaiSagaai.
De vogel zaI Yat achterin het leriksperceel te roepen, dus pakte ik pen en

papier en maakte een schetsje en wat aantekeningen. Na even wachten kwam het
geiuid weer dichterbij en zag j.k de vogel tussen de taj<ken door vervliegen'
PTet het blote oog, zag ik ineens een vogel boven in een iariks zít'ten, die ge-

zien d.oor de kijÈer àen mantetje Kruisbek bleek te zijn, waar n:ooi de zon op-

stond. Erren ernaar kijken werd. een spijtige zaak toen i-k plots achter me, weer

in de Sparren, het geluidyhoorde. Er achteraan gaan bleek een hopeloze onder-
nemingi De vogel vIàog steeds verder weg, richting Witrijt. De laatste keer
hoorde ik de roep nog twee keer ver !reg. Het was *uoen tussen 10'2C u' en 10'25

terwijl ik d.e rolp róorrt eerst om 10.05 u. hoorde. Yerder zoeken, ook in de

clagen ernaa, leverde geen resultaat rneer opl

dolnc *,d

L,ke h,*,y-i

Schets, ter pla.atse door Marco gemaakt.

Na de waarneming heb ik nog vat aanvrrllingen opgeschreven;
De vlucht uas vrijlrel rechtlijnig, met vrij regelmatiSe vleugelsl tussen

omhoogte.
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tlieronder volgt een beschrijving van de vogel, zoals ter plaatse gemaakf,;

- Roep; Boomleeuwerik-achtig, helàer en luid "tjuvrtju(tju)tjuw, meestal t en

sorTrs , of d-deLig.
- Grootte en voxm; Merel-Grote Lijster, vorm tussen Merel en Vlaamse Saai'

-ffi,vànaeschets.it"tezen;donker-zwartachtigekap,donkere
rand.aandevleugelpunten,}ichterbruingrijzeonderzijd.evande
;ïiÏ":il, ï;iö;; j|ï'i"ï!.- li iàe" tachtlg-bruine s tui I /s taart .
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Vogelvaria.

Vervolg waarneming'Iaigagaai ;

Toen ik thuis de vogelgidsen nasloeg was de gelijkenis van mijn schets met
de plaatjes treffend (wist ik veef hoe zorn gek beest er precies uitzagl ).
Alleen de omschrijving van het geluid leverde wat problemen op. De ]iteratuur
vermeLd: een opgehrekt "koek-koek". In het engels zeggpn ze "kuk-kuktr. Dat
opgewekte klopt in e1k geval en mijn "u" was wel'roe'r-achtig maar beslist geen

"Koekoek-koe'r. Het geluid (door mij c.a. 'n kwartier lang gehoordll klopt
aardj-g a1s je zegt tttjr'-'rk'r en Ioe?r-rru". De voorbijvliegende vogel was echter
sprekendl
Achteraf kan ik nog wat bijzonderheden bijvoegen: De

dan een Ylaamse gaai en de staart leek relatief langer.

Gaai en I
Tot nu toe zijn mij geen andere waarnemingen van de 'Ibigpgaai bekend, misschlen
dat iemand er toch iets meer over weet. Ik hou me in e1k geval aanbevolen en

hoop dat dit bl-b1a-verhaal voor ornithoiogen geen bezwaarlijke aankledlng
van een bijzond.ere yaarneming isl
Marco Bakermang.

Aanvulling redactie; ln 1969 werden de eerste twee waarnepingen voor Nederland
ged.aan, waarvan éón op 24-a1 te Waalre (Limosa 45:88)
Het betrof hier twee onbevestigde waarnemingen wat inhoudt
dat ze slecht gedocunenteerd waren en,/of de beschrijving
niet voldeed en,/of d.e waarnemer a1leen vas en geen 'tgetuigen"
heeft. Om deze laatse reoe moeten we de waarneming van lvlarco
helaas ook als "onbeves+'i6d" beschouwenl

OPROIP!

I:: :l ssllsg3-sgyr3es'gi
Zoals waarschijnlijk iedereen wel bekend is, was en is 19BJ een inrrasiejaar voor de
Kruisbek. Ook in ons werkgebied zijn reeds diverse waarnemingen gedaan.
Bovendien lijkt de Vl-aamse Gaai vanaf begin september in steeds grotere groepen
te zien te zí1n, voiEt li-ae-omgeving van Eiken. Duidelijke trekwaarnemingen
werden bekend.. De hierboven besproken waarnemingevan een r'aigagaai is aan dit
verschijnsel mogelijk niet vreemdl
A1le gegevens die op enigerlei wijze iets over het voorkomen van deze twee soorten
in 1981 zeggen, houd ik me van harte aanbevolen.
l,ex Peeters, rarialaan 26, ,541 cd., íeusel to49l6-2271 ).

1 kwam slanker over
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