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Naschrift bij artikel: Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia

in de Lamme IJssel in 2004

Naar aanleiding van het bovenstaande artikel in Vlerk 4: p. 93-94 ontving de auteur Jan
Schoppers een mail van Mark Gal uit Doesburg. Hieronder zijn verhaal:

Ik weet met zekerheid dat ik in de nacht van 27 mei 2004 omstreeks 02:00 uur in de nacht
dezelfde vogel ontdekte (voor mij zelf). Ik ontdekte de vogel vanuit mijn dakraam en dit is op
ruim een kilometer afstand. In mijn waarnemingen boekje schrijf ik het volgende:
Vanuit mijn dakraam een nachtegaal horen zingen. De vogel zong hard en eentonig met
tak/tsjak geluiden met soms een korte fluitende aanzet. Tussendoor ratelende ter/tjerrr
tonen. De vogel zong niet echt door en was op zich dus eentonig, doordat hij veelal dezelfde
tonen gebruikte. Vervolgens naar de dijk gefietst, vanwaar het geluid kwam. Het leek of de
vogel zich in 4016-41 bevond langs de IJssel. Op deze afstand was de vogel goed te horen
met dezelfde toon en geluiden. De volgende ochtend om 06:00 uur met licht naar de plek
terug gegaan, om 06:10 uur liet de vogel zich nog horen, maar zong niet erg actief meer.
Hierna Erik Ernens gebeld, waarna hij is gaan luisteren, maar de vogel werd toen niet
gehoord. Deze ochtend bleek dat de aan de andere kant van de IJssel zat, in de
vermoedelijke blokken 4015-45 rechtsboven of 4016-41 linksonder. Gezien het biotoop dat
daar zeer vochtig is en de zang, (die ik thuis meerder malen vergeleken heb met opnames)
die op ruim een kilometer afstand te horen is, ben ik zelf overtuigt dat het om een Noordse
Nachtegaal gaat.
Die zelfde avond nog heb ik samen met Erik Ernens naar de vogel geluisterd vanaf de dijk bij
Doesburg. We hebben de vogel toen weer gehoord. Erik was niet overtuigd van een Noordse
Nachtegaal. Ik zelf heb er altijd geen twijfel bij gehad dat het om een Noordse Nachtegaal
ging. We hebben beide ervaring met de soort. Ik zelf nog in de Ooypolder bij Nijmegen in
2003 bij de Hezelstraat. Verder ken ik de soort uit Polen. Op dezelfde avond heeft Martijn
Bunskoek geprobeerd op de fiets vanuit Velp de vogel te horen in de Havikerwaard, maar hij
had geen succes. Hierna heb ik jammer genoeg geen aandacht meer besteed aan de vogel.

Tot zover de beschrijving van Mark Gal. Op basis van de beschrijving lijkt het hier om
dezelfde vogel te gaan als beschreven in het artikel. Mark was zeker van zijn zaak maar Erik
niet. De waarneming van beide heren is op 650 meter en ruim een kilometer afstand van de
andere zijde van de IJssel gedaan, dit in tegenstelling van de waarnemingen beschreven in
het artikel welke van nabij zijn gedaan. Geluidsopnames zijn er niet gemaakt van de vogel,
waardoor de twijfel aanwezig bij Erik weggenomen had kunnen worden. Achteraf was het
wellicht handig geweest om met de mobiel een telefoonnummer met antwoordapparaat te
bellen zodat het was vastgelegd.

Jan Schoppers


