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Grote Piepers

Plotseling kwamen er 2 vogels laag over de grond naar het open net

vliegen. De vlucht was kwikstaart-achtig golvend en vlak voor het neer-

strijken bidde zy even, op de manier van een veldleeuwerik. Een exem-

plaar landde op het net, de ander er vlak naast; na enige ogenblikken

kwam ook het tweede exemplaar op het net, waarna beiden gevangen wer-

den. Het bleken 2 grote piepers te zyn; de bijzonderheden welke hieraan

opgemerkt werden volgen hieronder»

lste ex. De kop deed lysterachtig aan, groot donkerbruin oog, stevige

lange snavel met aan beide zyden 3 a 4 styve snorharen. Een düidelyke

roomkleurige wenkbrauwstreep, donkerbruine baardstreep en streepje on-

der het oog (niet zwart). Bovenkop Snavellengte 14,2 mm.,

bovensnavel zwartbruin, ondersnavel rose met bruine punt. Keel en bo-

venborst gelig, de rest van de onderzyde isabelkleurig zwartbruin ge-

streept. Vleugel: 101 mm., donkerbruin, kleine vleugeldekveren met isa-

belkleurige randen, waardoor deze schubben vormen. Rug: donkerbruin ge-

vlekt. Staart: 84 mm., zwartbruin, middelste 2 staartpennen bruin, bui-

tenste 2 staartpennen voor meer dan de helft vuil-wit. Poten: licht

geel-oranje, torsus +_ 32,5 mm., achternagel 17,6 mm.

2de ex. Als eerste exemplaar. Vleugel 94 mm Staart 75 mm. Torsus 30,2 mm.

3de ex. Op 23 september werd nog één grote pieper gevangen uit groepje

van 3l kwam nieuwsgierig op graspieper-geluid af lopen. De maten hier-

van zyna Vleugel 95 mm.; staart 78 mm.

Torsus rechts 30,3 mm, achternagel rechts 16,5 mm.

links 30,2 mm.,
" "

links 15,7 mm.

Het geluid was een scherp rrriep.-musachtig.

De maten welke opgegeven worden voor Duin- en Grote pieper zyn:

Duinpiepers torsus 24-29 mm., achternagel 7-14 mm.

Grote pieper: torsus 28-33 mm.,
" " 13-20 mm.

Bovenstaande maten in aanmerking genomen, zien we dat er geen twfel

hoeft te bestaan: het zyn alle drie Grote Piepers geweest. Bij de laat-

ste vangst was F. Koning ook aanwezig.

H. Vader

Misschien is het wel leuk om van twee soorten, buidelmees en grote pie-

per een verhaaltje te maken, wat hieronder volgt.

Op 16 september ’67 was ik samen met T. v. Spanje aan het vangen op

de vinkenbaan in de A.W. duinen. Het was half bewolkt met NNO. wind,

kracht 4-5, en er trokken in hoofdzaak graspiepers. De graspiepers wor-

den gelokt met de zang van een graspieper via een luidspreker op het

open net.


