Bl adkonink je Phyllosco us inornatus

in het

Op vrijdagmi ddag 7 ·december werd ik door Geral d Oree l ge be 1d, die mij ·
m~edee lde dat donderda g i n het Bos een Bladkoni nkj e gezien was en wel
in de bosgedeeltén t en zui d-oost en van de roeibaan . De vogel bevond
zich in een groepj e met en ..
Aangezien i k zeer geïnteres s-eerd be n i n all e soorten Phyl loscopi b.es loot
ik om , ondanks àe vage plaa ts a. e. ndui dinq en he t dru ileri ge weer, · een zoek-. poging te wagen .
Ik spoedde mij naar het Bos en bego~ in de- omgev~ng van de ·Heuvelj waar
in deze ti jd van het jaar al t i jd we ~ ~ezen t~oep j es te vinde n zi j n, te
- zoeken, echter zonde r 3u:ces . . We l werden enke le meze ngroepen· ontdekt,
maar een Phylloscopus zat er nie t tussen .
Na de Heuvel besl oot i k de voeder pl aatse n -in de buurt va n de Kleine Vijver
. ( Omori capad etc.) te "Onderzoe ken. Né, ,~ r het scheen 1t1eer tevergeefs. Wé l
veel t,1ezen; Goudhaantj es en zelfs Vuu ,'i:;oud haan tjes , maar daar bleef het
bij.
Toen il< echte r voor de ûerde keer di~ mi ddcq het paadj e i nfietste naar
het uitki jkp l ateau over de Kle ine Vi j ver me rkte ik een troepj e mezen op .
(Kool -i Pi mpe l -, Staartmees en Ma tk op ) waartussen ik een kleiner en ·
ruste l ozer vogeltj e ontd ekt e . Toen i k de kijker r i chtt e. zag ik het meteen :
het was het Bl adkoni nkj e .
Vanwege het druk ke gedrag van de voge l was het moeil i jk om hem zeer nauwkeuri g te bes t uderen . Ik kon echter de vol ge nde bes chrijving maken.
Kleiner dan Pimpe lmees. Bov enzi jde dofgroen, onderz i j de wi t . Ik kon geen
gel e tekening op de onderzi jde on t de::ken. Op de linkervleugel (de rechtervleu ge l heb ik ni et kunnen bekijken) twee witte vleugelstrepen, waarvan de onderste duide li j k en breed was , aevormd door wi tte ounten aan
de grote vleugel dekveren, de bovenste echter onduidelijk en · kort gevormd
door maar 3- 4 Witte puntjes aan de kl ei ne vl euge ldekveren. Aan de tertials
zaten lichte zoompjes . Boven het co~ bevond zi ch een vri j brede lichte
wenkbrauwstreep . Verde r qua l i chaams vo rm etc . een t yp ische Phyllosc6pus.
J

Omdat de !'.J roep il ! fo uragerend i n een naa'!clbos verdween, vJas de waarnemings periode vrij ko r t, n2meli jk minder dan één mi nuu t en hoorde ik de
voge l maa r êên kee r ro~pen. Dit ~e1~ id , ~a t over i gen s zeer ke nmerkend
genoemd mag worden , i s het best te o~sch r i jven als een luid en vrij
scherp "wiest i: . Hi ermee 111as voor r::i j de de·:· t_: .:in-~ti e rond.
Deze waarnemi nq is de ee r ste vo::, r ',e t f-\rnsterdamse Bos en volgens de Avifauna
van Nederl and de derde win terwaa r nem ing in Nederla nd.
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