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Raadselvogel

Peter Vos

Ik kon niet ontdekken wat het was en liep om de sloot heen om van de andere kant

te kijken. Ineens zag ik de vogel,maar wat voor een!

De vogel zat (als een Karekiet) op een rietstengel te fourageren, het leek bijna

alsof hij blad at. Maar dat kon ik niet meer zo goed zien in de vallende schemering
de vogel kon ik wel redelijk onderscheiden. Zo groot als een gors kop, rug, staart

en buik zo geel als een Wielewaal, vleugels bruin als een Huismus (zonder wit)

een grote zwarte keelvlek, en een snavel als een insekteneter, de vogel had

een korte staart als een Huiszwaluw maar dan breder.

Moeizame vlucht van rietstengel naar rietstengel, zonder geluid. Waarschijnlijk
een kooivogel? Wie het weet mag het zeggen.

Intussen was het al aardig schemerig geworden (het was een zonnige namiddag

geweest) toen ik op de terugweg een vogel zag die boven de weilanden vloog (laag)

waarvan ik direkt dacht dat het een Nachtzwaluw was heen en weer zwenkend,

vleugels boven het lichaam in een V-vorm houdend, dan weer de vleugels beneden

het lichaam houdend, af en toe even op de grond zittend, héél kort. Ik had een

vestzakkijkertje bij me (voor het geval ik toevallig iets zag) 10x20, dus ik zag

werkelijk bijna niets. Alleen tegen de heldere lucht zag ik het silhouet van de

vogel. Ik meende ook een "rode broek" te zien en tevens een witte keel met een

baardstreep. Toen ik daarna zag dat de vogel dingen uit zijn klauwen at moest ik

concluderen dat het niet om een Nachtzwaluw ging maar om een valk en dan meest

waarschijnlijk een Boomvalk, gezien datum, tijdstip en vangwijze van insekten.

De overeenkomst in vliegen van Nachtzwaluw en Boomvalk vond ik echter frappant zo

dat ik het maar op schreef.

In een “verloren uurtje” vlak voor dat de schemering viel maakte ik een ommetje
in de polder van de Hilversumse Meent.

Ik hoorde wat geritsel in een rietkraag langs een sloot en besloot uit nieuws-

gierigheid te kijken wat voor een beest het was.


