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Tjiftis
Voor u verder leest: neem even de moeite om naar de geweldige geluiden-database 
xeno-canto.org te gaan en luister naar het geluid met de code XC473369.
Klaar ?
Grappig toch ?! De eerste keer dat ik langs het territorium van deze creatieve zanger 
in Landgoed Groenendaal liep, hield ‘ie gelijk zijn snavel toen ik mijn opnameappa-
raatje in de lucht stak. Een volgende keer liep ik er iets behoedzamer heen en bleef 
hij keurig doorzingen, hoog in een dode spar. Het is niet echt fitissenhabitat, maar 
toch heeft de zang nog het meest van een Fitis. Tegelijk zingt ‘ie een aantal keren 
onmiskenbaar tjif-tjaf-tjif-tjaf.
Kenners verzekeren mij dat eerdere vogels die een soortgelijk geluid maakten bij ver-
schillende gelegenheden zijn gevangen in een mistnetje met een speakertje ernaast. 
Nadat vervolgens een veertje was getrokken, kon dat in een genetisch lab worden 
geïdentificeerd als een kruising tussen een Fitis en een Tjiftjaf !

Bij de biologieles wordt nog steeds gedoceerd dat je een soort kunt definiëren als een 
groep individuen die onderling vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Volgens die 
redenatie blijven Paarden en Ezels keurig gescheiden als twee soorten, want noch het 
Muildier (het resultaat van de kruising tussen een paardenmerrie en een ezelhengst) 
noch de Muilezel (het jong van een paardenhengst die het met een ezelin deed) zijn 
vruchtbare hybriden. Maar inmiddels zijn er in binnen de Klasse van de vogels meer 
dan voldoende uitzonderingen op die regel. Brandganzen die het met Canadese  
ganzen aanleggen krijgen vruchtbare nakomelingen, net als diverse andere ganzen-
soorten die onderling of zelfs met eenden kruisen. Ook de kruising van een Grauwe 
Kiekendief met een Steppekiek kan vruchtbare nakomelingen opleveren, evenals een 
Kleine Mantelmeeuw met een Zilvermeeuw.

Geneticus Peter de Knijff vertelde mij ooit in een interview over dat soort kruisings-
producten, dat hij het eigenlijk een volkomen oninteressante vraag vond wat nou de 
biologische definitie van een soort is. Een vogels die in zijn eentje in een nieuw gebied 
terechtkomt, kan ervoor kiezen om het met een andere ‘soort’ aan te leggen of in een-
zaamheid te sterven. Wat daar vervolgens uit voortkomt zal de eenzame vogel om het 
even zijn. Zijn (of haar) genen zijn in ieder geval deels veiliggesteld. ‘Eigenlijk’, vond 
De Knijff, ‘is de soortdefinitie alleen maar interessant voor mensen die lijstjes bij-
houden.’
Of de Fitjaf of Tjiftis in Landgoed Groenendaal nakomelingen heeft geproduceerd kan 
ik op dit moment niet zeggen, laat staan of die zelf ook weer vruchtbaar zijn. Maar  
de ongewone mix van genen heeft in ieder geval wel een geweldig liedje opgeleverd.  
Op de Torenlaan, ter hoogte van het scoutinggebouwtje linksaf.

■ Rob Buiter
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