
 
 

Het gelukte ons hem op een halve meter te naderen, daarna vloog hij een 
metertje verderop en begon voedsel te zoeken. 

Op de terugweg zagen we o.a. een STRANDLEEUWERIK met een bijna vliegvlug 
jong, een paar SNEEUWGORZEN en een IJSGORS. Heel mooi was de koptekening van 
de laatste: zwarte kop, dan een lichte streep bij het oog en een diep 
kastanjebruine nek. Teleurstellend was wel dat we geen enkele dagroofvogel 
hebben gezien; eenmaal werd 's nachts de BOSUIL gehoord. 

Via Stavanger langs de kust (waar we een BEFLIJSTER en een KLEINE JAGER 
zagen) reden we naar de zuidkust van Noorwegen om daar met de boot het land 
te verlaten. De vakantie was voorbij. 
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FITISSEN MET EEN AFWIJKENDE ZANG 
 
Een aantal jaren geleden, tijdens een kleine "invasie" van grauwe fitissen, 
meende men in de Noordduinen ook een grauwe fitis te horen. Met een bandrecorder 
werd het geluid opgenomen en vergeleken met het geluid van de grauwe fitis. 
Visueel kwam men er al niet uit en d.m.v. het geluid hoopte men de vogel te 
kunnen determineren als een grauwe fitis. Helaas...Het was geen grauwe fitis en 
na lang onderzoeken bleek het het geluid van een fitis te zijn met een iets 
afwijkende zang. Dit komt wel meer voor en aardig is de waarneming van de heer 
Joh.J. Frieswijk uit Amsterdam, die het volgende schreef in "Natura" van juni 
j.l. over de Tjif-tjaf-Fitis-mengzanger te Bergen (ER) 
 

Dit voorjaar (1972)hoorde ik in april en mei aan het begin van de 
Duinweg te Bergen geregeld een zanger die in zijn strofen elementen  
van Tjiftjaf- en Fitis-zang verenigde. Het begin van zijn lied werd 
steeds gevormd door enige "slagen" Tjiftjaf-zang, waarop een "smeltend" 
Fitis-lied volgde. Het lukte mij niet de vogel te zien te krijgen, daar 
het terrein (opgaand loofhout met dichte ondergroei)zeer ontoegankelijk 
is. Een determinatie Tjiftjaf/Fitis op lichaamskenmerken kon dus niet 
worden verricht. Toch meen ik te kunnen stellen dat ik met een Fitis te 
maken had die Tjiftjaf-elementen aan zijn zang toevoegde en niet 
omgekeerd. Het Fitisgedeelte van de strofen deed normaler aan dan het 
Tjiftjaf-gedeelte, dat er (enigszins afgezwakt) aan vooraf ging. 
Een Duitse onderzoeker, Schubert, die een uitgebreide analyse maakte van 
bandopnamen van een Duitse Tjiftjaf-Fitis-mengzanger (Beiträge zur 
Vogelkunde 14 -1968/69:354-368) meent dat mengzangers van dit type 
Fitissen zijn, die dank zij een rudimentair vermogen (geërfd van een 
gemeenschappelijke Tjiftjaf-Fitis-voorouder) elementen van de Tjiftjaf-
zang konden aanleren. 
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