25 AUGUSTUS 2008, EEN GEDENKWAARDIGE DAG
Henk J. Lichtenbeld
Op deze dag waren Cok Augustinus en ondergetekende aan het vogels vangen en
ringen in de Molenpolder op onze vaste stek op een terrein van Staatsbosbeheer.
De weersomstandigheden waren uitermate gunstig: bewolking tussen 0 en 15%,
wind 1-2 B uit het noordoosten en een temperatuur van 11 tot 20 graden.
De eerste vangst was een 1e-jaars tjiftjaf met een vleugel van 56 millimeter. Voor
deze soort een normale maat. De fitis, een lange-afstandtrekker, heeft een vleugel
van 61 tot 69 mm. Een roodborst, die wij daarna vingen, had een vleugel van 73
mm. Voor deze soort ook een vrij normale maat. De vangst liep daarna redelijk
door en in de loop van de morgen vingen wij: koolmees 1, rietgors 1, roodborst 2,
zwartkop 2, tjiftjaf 3, merel 1, tuinfluiter 3, heggenmus 3, kleine karekiet 9 en
winterkoning 2. Alles wordt tegenwoordig vrij uitgebreid gemeten en gewogen.

Draaihals – H.J. Lichtenbeld

Omstreeks 12 uur kwam voor ons echter de klap op de vuurpijl. In de onderste
zak van een van de netten tussen het hoge gras hing een vogel die direct werd
herkend aan zijn boomschorstekening, een draaihals! Dat was voor het eerst in 51
jaar dat wij een draaihals vingen. Wat een schitterende vogel. Evenals de ijsvogel
heeft hij de vreemde gewoonte om zijn kop 180 graden naar links en naar rechts
te draaien. Hetgeen hij ook in de hand uitvoerig demonstreerde. Blijkbaar heeft
dat hem zijn naam bezorgd. De betekenis van zijn wetenschappelijke naam Jynx
torquilla is echter: sissend draaistertje. Een verwijzing naar de geluiden die hij
maakt. De vogel is uitgebreid gemeten en gewogen: vleugel 89 mm en een gewicht van 28,9 gram.
Tot slot werden er van deze, voor ons unieke vogel, flink wat foto’s gemaakt.
Nadat de vogel de vrijheid was gegeven, vloog hij weg in zijn bekende licht golvende vlucht. Deze dag zullen wij niet snel vergeten.
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