
De Gierzwaluw 26 (1988), nr. 3 

2-10 1 ex omg Den Hoorn Putter 

IJsgors 2-10 2 & 1 ex Z Duinpark, 2 ex omg De Cocksdorp 

NAJAARSWAARNEMING VAN EEN BERGFLUITER OP TEXEL 
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Op 1 oktober 1988werd 's morgens om ongeveer 8.00 uur in het bos van Gortersmient, 
Texel grenzend aan het Duinpark door Annelie RÖmet, Frank Visbeen en 1Jil lem vän 
der Waal een roepende vogel gehoord die in eerste instantie als Kleine Vliegen
vanger werd gedetermineerd. Maar na enige tijd goed te hebben geluisterd, rees 
er twijfel over de determinatie, zodat een poging werd gewangd het beest te 
zien te krijgen. Vanuit de plek waar de roep vandaan kwa~ vloog een Nu;ifo Kt'/'11, 

/2/2µ weg richting de bosages van het Duinpark. Het geroep werd niet meer gehoord 
en de vogel niet meer terug gevonden. 
De volgende ochtend om 7.30 uur werd dezelfde roep gehoord in de bosages van 
het Duinpark. Ook nu werd het geluid door een Jlhyffo1col'1n gema<1kt. De vogel 
was erg beweeglijk en vloog voortdurend naar een ander bosje. Hij liet zich 
nauwelijks zien. Nadat de hulp werd ingeroepen van enkele andere vo3elaars, 
lukte het ons de vogel te zien te krijgen en ~r werd een beschrijving gemaakt. 

Grootte van een Tjiftjaf, leek iets forser. Bovendelen grijsachtig !net een 
zweem van bruin, contraterend met de stuit die geel-groen was. Vleugels meer 
groen-grijsachtig, De kop e~eneens grijzig. De onderdelen witachtig, duidelijk 
contrasterend met de bovendelen.Poten donker. Geluid duidelijk tweeletter
grepig hoe-wiet. 
Tevens kon de roep van de Phyffo/2copu/2 worden opgenomen. Later werd de vogel 
in beter licht teruggezien. Nu kon de vogel definitief worden gedetermineerd 
als Bergfluiter (:Jhyilo/2copu/2 P..onefü). 
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Het geluid van de Bergfluiter werd afgedraaid voor de vele vogelaars 
die bij de vuurtoren aanwezig waren om de Vale Lijster te zien te krijgen. 
Wim van der Schot herkende in de beschrijving en aan het geluid een Bergfluiter. 
Tevens ontdekte Wim op 3 oktober 1988 bij de tuintjes op de noordpunt van Texel 
eveneens een Bergfluiter die er qua kleed er net zo uitzag als het door ons 
waargenomen exemplaar, Alleen het beest van Wim deed er het zwijgen toe. 

Willem van der Waal 


