
I Een Kleine VlieEenvanger

Har denken j u11ie, dit moet ik lez'en. Een Kleine Vliegenvanger is
immers een zeldzaamheid. Het uas ook vanuege dit feit, dat ver-
schill ende mensen binnen en buiten onze u.rbrkgroep hun oren spits-
ten bij het opvangen van een naam, ura,arvan de bijbehorende vogel
slechts zelden te zíen is. 0m aIle geruchten en halve uaarheden
uit de uereld te helpen komt dit artikeltje in de blauue klaur,.rier
Bovendien fijkt het mij voor velen r,.ie-l- interessant om eens iets meer
Le ueten over de kleine vlieqenvanger als alledaagse vogel.
0ndert^reg na.er de .Liskes uerd d:e vogel voor het eerst op I5 juni ge-
hoord. Het,'geluid kr,:am schi jnbadr uit een sparrenbos en klonk aIs
een erg rare Fitis. Het ging veel harder en schelLer. Na een poosje
zoeken urerd de vogel niet ontdekt. Nou ja laat maar zitten, mis-
schien is het toch uel een mislukte Fitis. Vijf dagen Later uas het
dan zover, Lieer dat geluid. Nu rnoet hij gevonden u.rorden, uiat dan

ook na een heel poosje 1ukte, Het volgende citaat komt uit mijn -

logboek (20 juni f979): 0p 15 juni is deze vogel al zingend uaar-
genomen,maardoordatdevoge1niettevindenis,r,.lerdheterbijge-
laten. Uandaag Lreer gehoord en is de vogel ontdekt. lvlannetje met

uritte vlekken aan Lreerszijden van de staart, bruinachtige rugr grijs
kopje met lichte oogring en roodachtige keel, de borst Lras echter
Iicht.0m 14.00 uur en 15oo uur steeds zinqend en roepend in stukje
IoofhouL met sloot, te midden van sparrenbos. Dmstreeks 17.30 meer

in sparrenbos en zeer zelden zingend en roepend, fouragerend om

1?.30 uur. [ïeder,.iaarnemer uas Hans Cornelissen. t s- lv]iddags jagend
en vlieqend op vliegenvangerachtige uijze, (Uaarnemingsdata door
mij: juni,15,2O,2L,23,24,2?. juli,3, afuezig op I0),
Nou van die dag af uas het elke dag raak, met name smorqens en vroeg
in de middag deed het voqeltje ureinig meer dan zingen. In de middag
en ls.svonds trok de vogel rond om te fourageren, soms honderden
meters ver. tvlet name in het begin LJas de vogel heI emaal niet schuu.r

( j" dat komt ervan), maar erq moeilijk te ontdekken.
Later qing dat onLdekken makkelijker, uetend dat de vogel zich voor-
namelijk in de onderste- kruintakken ophield.
En uaarom mocht nieni'o"fiou meegenieten? Toen de voqel er al even zal,
begon de zaak verdacht te uotden, misschien bevond zich uel ergen
een vrouutje of een nest. Uat uas de reden voor het blijven van de

vogel?



- A1s aan eenieder bekend uas, dat de vogel er zat, zou een mogetijk
' broedgeval in de grond geboord uorden, door jeugdbonders, fotografen,
' DBAers, Belgen en andere toerÍstEn. De vogel vertoonde ook enkele ma-

len agressief gedrag t.o.v. mezen en andere kleine zangertjes, uat op 
ïterritoiiumverdediging rrees. Het begon echter te lang te duren, de '

vogel deed niets anders dan uit vo1le borst zingen. Na een paar ueken
uas ons zeker geuorden, dat urc met een ongepaard mannetje Le doen had-
den. Iedpreen die het van ons mocht ueLen uras met vakantie en ue deden
dat zelf ook, jammer van de kruisjes.
Voor degenen die per s6 nog iets van de vogel uillen u,aarnemen, heb-
ben uíi -echter nog een allijd succesvolle tip. lvlen uende zich tot
onderstaand adres.
lvlareo Bakermans, Bernhardstraat 4l Hapert.

Íïarco.

Kommentaar redaktie: het lijkt net een 1ange, maar uel een hele
goeie mop i
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