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Op 1 april '79 stonden een aantal- A.C"J.ï{. -ers vóór dag en
dauriv (zeker 'n grapje: Red" ) in Oe Elshouters bij 'u,/aalie om
het dagelijkse ochtendconcert van de zangpietjes-bij te
ïvonen" Vanaf èèn vast punt schreven we stèeds-op l,vannneer
een bepaalde vogel begon met zisn zang of baltsroep. Ook
hield.en ,we bij hoe lang ied.ere vogelsoort zong. we lulster-
Èen van ,6.15u .tot 9.OOu, terwi-jl iond 7.00u dó zon opkwam.
Het v\ras zwaar bewolkt en af en toe viel er wat regen. Hoe-
we1 ik weet dat zolrt eenmalige telling weinig waarde heeft
leek het me toch de moelte waard om eens op een rijtje te
zetten welke vogels die dag i?vroeg opwareniï of iilang-uit-
sliepenrt. (tenmi.nste wat het zingèn betreft) -
6,15:u Kievit
6.2017 Fazant
6 "?Bu Waterhoentje
6.3Ou Houtduif
6.34u Veldleeuwerik
6.37u I'Ierel
6_"39u Rood.borstje
6 . lou - 1,tinterkonínkJ e
b. )(Ju lleggemus
6.57u Zangtijster
7 ,OZu Uiatkop

Hans

- F1" probeert Frank alsnog uit het volgende veldpro-
bleempje te helpen ?
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op 06-0 1-'76 zag en hoord.e 1k in de oerl-esche Bossen eennogal afwijkende Tj1ftjaf . De oplettend.e lezer zaL ook
lebben begrepen dat de tj-jd van-het jaar nogal vreemd was(hoewel vaker overwintering r-an tjiffen is vastgesteld)"
!e rgog91 viel me het eerst op door de roep: een klagend,duidelijk tweedelig r?fu-wiettr. Deze roep week zo stàrk afvan d.ie van de Tj1ftjaf d.at ik 1n eerstè instantle deroep aan een geheel ander vogeltje toeschreef, Ik ont-dekte h_ut pletje tensl-otte in een kleine d.ennenaanplant
en beschreef hem als volgt s een typische phylloscopus,
(tjirren, fitis en aan-vérwante; Ràa,), ,ónó.er àp"àir""au
kenmerken maar llchter en gri jzer dan óe ïjiftjai, eengeheel.?f*ijkende roep en zeer berr,reeglijk §earàg. Aan-vankelijk rneende ik mei een and.ere phylÍosóopus-te doente hebben, vanwege d.e roep" Doch ik kón geen enirel a.an-knoopings-punt vilde!, daar arle in aanmérking komendesoorten in verenkleed van de Tjiftjaf afwijlceí. rk had.het vogeltje langdurig geopserveerà vanaf óa 2 meter enoogstreep, vleugelstreep etc" zouden me zeker zijn op-gevallen !

Pas kort geleden kwam ik er op dat het destijds ook weleens een ondersoort kon ziTn geweest. lda eniÀ zoeken
kwam de siberische Tjiftjaf (Prr"c.fulvescens) in aan-merking. _Deze is inderdaad lichter, verschijnt soms zeerlaat i-n \ffest Europa"

7 "O4u Pimpelmees
T.OTU Tjiftjaf
7 "OT:u Koolme,es
7.25u Spreeuw
7.31u Holend.uif
7 "37u Rietgors
7.39u Groene Specht

. 8,1f y1 ,SoomkruiÉer
8.25:u Staartmeès
B" 31u Ri-ngmus



lllaar deze t jif heeft toch een wat ander geluid, hoewel
dat ook sterk afwijkt van de geïvone Tjiftjaffen roep.
A1 met al- zit ik er nog steeds mee te kijken.
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VOEDSEIKEUZE YA}J EEN SPERII/ER.
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Het is opmerkelijk hoe gevarieerd" een vogeLmenu kan zi-jn.
Zo weet i.k a11een al d-e volgend.e prooj-resten te meld,en
d.ie waarschÍjlijk allen afkomstig zijn van een Sperïver.

IJsvogel: d.e Wateringen (B). (,,is ie tenminste nog een
beetje nuttig geweest" Anders was ie afgelopen
winter wel- kapot gevroren,i) 

"- V[ielewaa]-: d.e V\Iateringen. ('rvre1 een actieveling d.ieje
van d.e ïYaterÍnggn, heeft ít zeker op felle
kleuren gemuntr?)

- {ritgatje : Valkenswaardse visvijvers.
- I(ramsvogel: d,i-verse.
- Appelvink: Reuselse l,,Ioeren. ('iden enigste die ik zel.f

ooit gezten heb" )
- Keep: Reuselse l\,ioeren"
trïie vult dit lijstje aan, of wie weet van een andere soort
min of meer opvallende prooien te mel-den?? Ook resultaten
van hetpluizen van braakballen zi-Tn ond"er deze rubrj.ek
welkom. T ^--!ux "

En nou a1s laatste ; qryZE_lEEE:U44{lElI{§sE_gqgqyliEgEE.
0p 21-O6-t73 werd d,oor J.v.Dooren, C.Tönissen en J.v.k€ssel
op de Lands chotse }ieid.e een dod.e Grauv,ie Kiekendief gevond.en.
Het exempl?ar bleek voorzien te zi-jn van een ring diè hem
op 30-06-'68 a1s vier weken oud- nestjong was omgàd,aan, te
Aurich in..!Vest Duitsland
Eigenaardig y,rss d.at d,eze vogel op een Vlaamse Gaai lag.
Yfat zou hiervoor d.e verklaring geweest ziln? Gifeieren,
(die daar in clie tijd weleens-urórden uitgólegd), of was dit
een unlek geval voor ?t 'rkempisch Copulatie Verbond.rt?
Suggesti-es zi-ln r,velkom !
(Bed.ankt. Jacques voor d-e ringgegevens)

Dit was rt d,an, tot de volgende keerr €r denk om copy hé!
l,Ex.


