
Inventariseren
op donderdag

“Wie-tjú-tjú-tjú.” Dat is, bij be-

nadering, de ouverture van het kor-

ter-kan-het-nauwelijks-liedje van

onze Geknaagde Roodstaart; daarop
volgt een uiterst korte strofe, een

geprevel dat min of meer abrupt
eindigt, juist wanneer je denkt dat

de vogel een beetje op gang komt.
Het begin doet denken aan het begin
van een vinkenslag; het tweede deel

doet lijsterachtig, ook wel rood-

borstachtig aan. Bij de inventari-

satie op de Blaricummer heide op 15
j.l. (mijn laatste, omdat die

avond mijn vakantie begon) was ik

al spoedig op het geluid van deze
vogel afgegaan. Ik ontdekte hem in

het topje van een Spar in het bos-

gebied ten westen van een grote
kuil, die ongeveer in het midden

van de heide ligt. Op zo’n tien me-

ter van de boom, waarin hij zat te
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Een prachtig mannetje: mooi wit en

contrasterend zwart op de kop en

aan de keel, een fijn priemsnavel-

tje, een fraai oranje-rode horst en

een soms trillende roodbruine

staart. Ik kon op mijn gemak op de

grond gaan zitten om bij uitsteken-

de belichting rustig verder te kij-
ken. Met de 12x50 kijker kon ik

duidelijk het donkerrood van de

binnensnavel zien en ik constateer-

de dat de vogel het tweede deel van

zijn zang voortdurend varieerde,

hierbij soms merkwaardig tikkende

geluiden maakte, voortgebracht met

het stemorgaan, en enkele malen een

zó verbluffende imitatie van de

tjiftjafzang produceerde, dat ik er

bijna nog ingevlogen was ook.

Intussen had ik maar weinig aan-

dacht geschonken aan enkele vogel-
tjes, die onder het uiten van een

schor "tsoewiet" waren weggevlogen

van de plek, waar ik was gaan zit-

ten om naar de Roodstaart te kij-
ken. Daar deze laatste inmiddels

weggevlogen was om zijn zangkwali-

teiten op een andere plaats tentoon

te spreiden, richtte ik mijn aan-

dacht en kijker op een andere Spar,

waarin enkele vogeltjes rondschar-

relden. Intussen zorgde ik ervoor

de boom onder een goede belichting
te kunnen bekijken. Eerst bespeurde

ik een Pimpelmees, die echter al

spoedig wegvloog, waarna mijn aan-

dacht getrokken werd door twee vo-

geltjes, die op een tamelijk dikke

tak bezig waren. Het volgende ogen-

blik staar ik stomverbaasd naar

twee Sijsjes, die duidelijk zicht-

baar voor een op dit ogenblik be-

paald onbescheiden buitenwereld

tussen het sparregroen rondhippen.

En daarbij tonen ze best te willen

weten Sijs te zijni Donker kapje en

keeltje, geel op kop, borst en op

de stuit, gele vleugelstreepjes,een

gevorkte staart, streepjes op de

flanken en een stevig lichtgekleurd

snaveltje
#

Op het oog twee manne-

tjes, waarwan er echter één waar-

neembaar feller is uitgekleurd, die

onbekommerd rondscharrelen. Eén

gaat, schuddend met de veren, even

toilet maken. Gewoonte getrouw ga

ik maar weer op de grond zitten en

vanaf mijn zitplaats kan ik ze mi-

nutenlang gadeslaan: gewip over

takjes en pikken met de snavel tus-

sen het sparregroen tot ze, als

op een geheimzinnig signaal, weg-

vliegen en uit het gezicht verdwij-

nen.

De Vogelgids spreekt over het Sijs-

je als "een zeer zeldzame broedvo-

gel, die als zodanig waarschijnlijk

over het hoofd wordt gezien” en ook

over "zomerse invasies van jonge

vogels". Wanneer zich in het voor-

jaar op de Blaricummer heide een

paartje broedende Sijzen had opge-

zingen, bleef ik in de schaduw van

een andere boom staan toekijken.

Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus

phoenicurus).
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houden, zouden we dit tijdens onze

inventarisaties toch gemerkt moeten

hebben. Anderzijds heb ik persoon-

lijk niets gemerkt van een sijzen-
invasie in juni of daaromtrent en

door mijn vakantie heb ik geen ver-

dere naspeuringen kunnen doen; maar

misschien zijn er andere V.W.G.-ers

die daarover inlichtingen kunnen

verschaffen.

S.H. Poelstra
Corn.de Langelaan 38,

Bussum.

Sijs, (Carduelis spinus).
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