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Van taling naar duif

Wat is dat? Deze torteltjes hebben geen

halsbandje. Het grote boek erbij gehaald en het

bleek overduidelijk: een paartje zomertortels.

Overduidelijk of niet: zekerheid is iets anders.

Geen probleem, gewooneven vragen aan een

goede vogelvriend. Wat is e-mail toch

gemakkelijk.

“Kanjij bevestigen dat dit zomertalingen

zijn?
”

en enkele foto’s in een lage resolutie

meegezonden.

Ongemerkt had mijnheer Murphy (je weet wel,

die vervelende kerel die beweert dat alles wat

mis kan gaan ook werkelijk mis gaat) de e-mail

ook ontvangen en aangepast. Daarom direct

een tweede e-mail verzonden:

“Kleinfoutje: moet natuurlijk zomertortel

zijn.
”

Het antwoord kwam de volgende dag:

“Zo op het eerste gezicht, en dan vooral door

de vorm en hetformaat,zijn het tortels. Bij

nadere beschouwing met een kritisch oog

rijzen bij mij toch wat vraagtekens wat betreft

typische kenmerken van een zomertortel. Laat

ik beginnen met te stellen dat het twee

juveniele exemplaren zijn. Ze missen namelijk
de wit-zwarte vlek in de nek die kenmerkend is

voor adulte vogels. Ook mis ik de roodachtige

oogring die in de gidsen duidelijk zichtbaar is.

In het verenkleed van de vleugels mis ik de

kleurschakering van de veren. Misschien is dat

het gevolg van de watfletse opnames. Tot slot

de rossige gloed op de borst is ook een

kenmerk, vooral bij juvenielen. Misschien twee

jonkies van een Loosdrechtse ondersoort, de

Streptopelia turtur loosdrechttus. Misschien is

het een idee om de laatste foto van de serie die

je naar mij hebt gestuurd, ook naar X te mailen

omjouw determinatie te bevestigen.
”

Dat antwoord voldeed natuurlijk niet. Aan

mijn kwaliteiten als fotograaf werd getwijfeld

en nog steeds had ik geen zekerheid. Daarom

gehoor gegeven aan het advies om aan X

bevestiging te vragen. Direct een e-mail de

deuruit met de korte maar duidelijke vraag:

“Kanjij het antwoordgeven welke vogel dit

is?
”

en een foto (ditmaal in hoge resolutie)

meegezonden.

Het antwoord was ontluisterend, hilarisch,

onverwacht: een afgang.

“Dag heren.

De vogels op defoto zijn jonge houtduiven!

Zomertortel valt zonder meer af. Die zijn in het

jeugdkleed al geschubd, hebben streepjes bij
de hals en een witachtige borst. Ze zijn ook

veel slanker. Bij de buitenste staartpennen zit

ook een witte rand. De holenduif valt eveneens

af. Bij de jongen loopt het zwart op de

slagpennen verder door en ook die zijn slank.

Kenmerkend voor de houtduif zijn de

lichtgrijze stuit. Bij de holenduif is die

donkergrijs. Verder heeft de houtduif witte

veerranden aan de buitenzijde van de

slagpennen en een witte vleugelboeg. Op de

vleugel ligt een rossig bruine zweem. Bij de

snavelbasis zit meer en de snavel is meer

roze. Op de staart ligt ook een bruinachtige

zweem.
”

De foto was retour gezonden, versierd met vele

pijltjes om de kenmerken aan te geven. Daar

ga je dan, na een jarenlange ervaring met

cursussen, lezingen, weekenden, buitenlandse

excursies, voeren in de tuin, als gids voor

mensen die er nog minder van weten.

Bescheidenheid zal voortaan mijn deel zijn.
Daarom wordt de auteur van dit verhaal niet

vermeld, hoewel de echte ‘ons-kent-ons-leden’

wel een idee zullen hebben.

Je kent het wel: iedere dag voeren en dan

komen ze vanzelf: huismussen, groenlingen,

koolmezen, pimpelmezen, merels en meer van

dat soort spul. Ook grotere schrokkers als

duiven, Turkse tortels en eksters laten zich

zien. Het blijft een feest hoe een paartje Turkse

tortels zich tegoed doet aan zaad en brood. Het

zijn mooie, kleine duifjes, met een halsbandje.
Snel een fototoestel gepakt, de kleine

filmsterretjes bleven gewoon hun gang gaan en

enkele foto’s waren zó gemaakt.


