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Wie schetst echter mijn verbazing, toen de

vogel op 22 en 23 maart zijn bezoek aan onze

tuin herhaalde en er zó langdurig in verbleef,

dat ik uren de gelegenheid had de vogel te

bestuderen en met de kijker waar te nemen.

Mijn vrouw had toevallig een grote portie
zuurkool-stamppot op de voedertafel gelegd en

die bleek een heerlijk kostje voor hem te zijn,
want hij heeft tijden op de tafel gezeten, om

zich aan deze zuurkool tegoed te doen. Daar

de voedertafel nog geen vijf meter van het

raam af staat, was het ook zonder kijker moge-

lijk alle details nauwkeurig vast te stellen. Met

de kijker leek het of ik de vogel op mijn hand

had zitten en daardoor kan ik met grote zeker-

heid melden, dat de vogel zonder enige twijfel
de kleine groene specht of gcijskopspecht W3S.

Deze laatste naam is zeer juist gekozen, want

de vogel onderscheidt zich van de gewone

groene specht inderdaad door de grijze kop en

hals. Bovendien zijn zeer kenmerkend de zwarte

oogstreep en de smalle zwarte baardstreep.

Volgens de litteratuur heeft het mannetje van

deze soort een vuurrood voorhoofd, terwijl het

wijfje deze rode plek mist. Daar onze vogel
ook geen rode plek bezat, moeten we dus met

een wijfje te doen hebben gehad.
In de onlangs verschenen „Atlas van de Euro-

pese vogels" van Prof. Dr. K. H. Voous staat

op blz. 162 een zeer duidelijke foto van de

kleine groene specht.
„ .

die voor mij elke twijfel
buitensluit. Volgens Prof. Voous is de kleine

groene specht de algemene vertegenwoordiger
van de groep der groene spechten in Europa
en Azië, met juist een hiaat in West- en Zuid-

Europa. In Europa zou deze specht een uit

Siberië afkomstige immigrant van de na-ijstijd
zijn. Volgens Prof. Voous zou de kleine groene

specht nog steeds de neiging hebben zich dwars

door het gebied van de gewone groene specht
heen naar het westen uit te breiden. Daarbij
lag zijn westelijkste voorpost in 1950 ongeveer

25 kilometer ten oosten van Nantes in Frank-

rijk.
Waar de vogel in Europa voorkomt, bewoont

hij dichte en vooral met naaldbomen gemengde
bossen en hij ontbreekt grotendeels in tuinen

en parklandschappen.
Bij het bezoek, dat de kleine groene specht aan

onze tuin bracht, viel het ons op, dat de vogel
ook nogal eens op de grond aan het voedsel-

zoeken was, zoals dit ook bij de gewone groene

specht voorkomt. Op de voedertafel toonde de

vogel zich allerminst schuw ten opzichte van

de
mens, want wij stonden vlak voor het raam

met de kijker hem gade te slaan, zonder dat de

specht zich daarvan ook maar iets aantrok.

Ten aanzien van andere vogels was de grijskop
evenmin schuw. Integendeel, wanneer de

spreeuwen ook probeerden iets van de zuur-

kool te bemachtigen, begon de specht onmid-

dellijk te dreigen en snavelhouwen in de rich-

ting van de concurrenten uit te delen.

Grijskopspecht

Wij hadden op 21, 22 en 23 maart j.l. ver-

schillende keren het genoegen
in onze achter-

tuin bezoek te ontvangen van de kleine groene

specht (Picus canus), die ook wel grijskop-
specht genoemd wordt. Regelmatig krijgen we

in de tuin, vooral in de wintermaanden, bezoek

van de gewone groene specht en ook van de

grote bonte specht, die dan bovendien heel vaak

komen fourageren op de voedertafel, waar ze

altijd wel iets van hun gading weten te vinden.

Op 21 maart zat mijn vrouw in de achterkamer

wat naaiwerk te verrichten, toen haar aandacht

getrokken werd door een specht in de lariks,

die naarstig de stam afzocht en hier en daar

heftig in de stam zat te hakken, om te proberen
er iets van zijn gading uit te halen. De vogel
vertoonde de kenmerkende spechtehouding. Er

was enige gelijkenis met de groene specht, maar

mijn vrouw zag toch direct, dat het deze soort

niet kon zijn. Zij raadpleegde dus de „Vogel-

gids” en kwam tot de ontdekking, dat het de

kleine groene specht zou moeten zijn. Toen ik

thuis kwam, kreeg ik het verhaal te horen en

ik begon toen onmiddellijk de juistheid van

deze waarneming in twijfel te trekken, omdat

ik wist, dat deze soort in ons land vrijwel nooit

voorkomt.

Toen ik bovendien in de „Vogelgids” las, dat

volgens Schlegel de soort slechts tweemaal in

de vorige eeuw werd waargenomen en dat er

maar één niet geheel zekere waarneming uit

deze eeuw bekend is (1952), werd bij mij de

twijfel nog groter.

(Cliché Nieuwsblad van het Noorden)


