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De Ralreiger is door talloze waarnemers gezien . llij was vooral 's avonds goe~l
waar te nemen . De vogel zat dan meestal in een boom in de Dieerhock van de
Stichtse Ankeveense I'lassen . Vaak arriveerde hij tussen 20 :1)0 en 2I :30 in ziin
slaapboont waarin hij zich regelmatig in de kruin verstopte . fllezc hoom, een
els, was goed te zien vanaf het Bergse ['aii of het eind van dc ~la hinetisc} .) Dc
Ralreiger is voor het laatst op 12 juli gezien .
Van de Ralreiger zijn tot nu toe 24 gevallen (ntet inbegrip van de onhetestigde
waarnemingen) bekend in Nederland . Sedert I9bli is de soort slechts acht keer
vastgesteld .
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toes ; only the foresides were still more or less whitish .
The above described leg colour is at variance witlt the literature Ise e
Bauer &[ilutz von Blotzheim, Cramp . Sinmons 19" and Hancock & Elliott 19 '1 8) .
Literatuu r

Membership 1979
The suhscription rate amounts to minimal f 18.00 ; members outside Belgium, BRD, France,
ltaly and Luxembourg should pay minimal US $ 12 .00 or an equivalent amount . The amount
should be remitted to postal giro account 41 48 343 in the name of the Dutch Birding Association IPostbus 71927, 1008 EC Amsterdam, Netherlands) . Other ways of payment are also
possible . Members receive Dutch Birding gratis .

Bauer, K .M . & Glutz von Blotzheim, U .N .
Band 1 . Frankfurt am Main .

1966 . Handhuch der V~gel Mitteleuropas .

Cramp, S . k Sinunons, K .E .L . (eds .) 19 7 7 . T71e birds of the Western Palearctic .
Volume 1 . Oxford .
Hancock, J . & Elliott, H . 1978 . The herons of the world . London .
Arnoud B . van den Berg, LiuinlustParkweg 98, 2082 EG Santpoort Zuid

)Dutch Birding Association 1979 . Het copyright van de foto's e tekeningen blijft bij de fotografen, respectievelijk tekenaars, ! The copyright of the photographs and drawings remains with the photographe rs, respectivel y drawe rs .

34

35
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I`'IRI : ( ;I :F.Sf; IN 70= N1 :TII1:Rl.;W)5 Iti 71E : lill`'TER 01 1978/7 9

rIens merkwaardiidat er l;edurende het zomerhalfjaar niet meer 5neeuwganzen
worden waargenomen .) Opvallend was dat de overzomerende Sneeuwganzen van cie
blauwe fase waren : één nabij de Scheelhoek, Goeree-Overílakkee (ZII), en één of
twee in Zuidelijk Flevoland (Z L]P) tussen Grauwe Canzen Ansé,r urser . De overige,
in de wintermaanden gevonden vogels waren van de witte fase .

In dit artikel wordt het voorkomen samengevat van zeldz .ame ganzen in tiederland
(en België) in de winter van 19 7 8/79 . Behandeld worden de lhwerggans
er,!'-rtr~~~a!c, SneeuWgans Canadese Gans nr :'Ir,r L ,

_ :.7 .c .,'.k r a-1 8,

61it-

Brartta eunadensi s

buikrotl;ans hr~ t, en Roodhalsgans ?r r tu » ;r
Alhoewel vele personen hun waarnemiukez: ter beschikking hebben gesteld, zijn de
in dit i rtikel vennelde gegevens niet volledig . 1-.r waren bijvoorbeeld opvallend
1,einig gegevens over Friesland Ien de Friese 4taddeneilarldenl beschikbaar . 1'oor
aamvllingen en verbeteringen houden wij ons overigens aanbe v olen .
ln de waarnCmingskolcmnnen staan de waarnemingen tussen haakjes die vermoedelijk
hetrekking hebben op vogei5 die al eerder zijn vermeld . Een :naxirrnun wnrdt aan~eduid met een - en een r11nLlli .ml met een + . De waarnemingen staan in chronologi;r.he volgorde .
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In de w inter van 1978/79 ttierden tenminste drie á vier Dwergl;anzen v astgesteld .
I)it aantal k w IUn met lnt v an nonnale winters overeen . F:r zijn in Nederland nooit
rneer clan 10 exemplaren per winter vast gesteld .
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Het aantal in Je winter van 1978/79 vastgestelde Sneeuwganzen was niet afi• :ijkend hoog . Het kwam min of meer met dat van gewone winters overeen . Een deel
betrof waarschijnlijk uit gevangenschap afkomstige vogels . (Ilet blijft o 1 'c 1,1-
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't l'cn, I :nkhuize n

J
q

30+
4)
h)
29)
30)
15
2

.. . ." . ~
35
1 2

■ _tlid-Hollanl (85 }

1 1-1
14-1 t/m 21-1
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19-1
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F-zg• 12 Canadese ( ;an_en/( ;:ulacla (;cesc Br:znta c jz nadensia
voland (21.J1') 15 januari 1979 (~TUr boa )
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1435 +
3
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Hel lega t

Groot Eiland, firlls t
Eijsden

Laa k

2-3 t/m 19-3
Laa k
,Zuidelijke IJsselmeerpolders (45 )
14-1 t/m 1 6 -1
Leidingenstraat, -uidelijk Flevoland

14-1 t/m 16-1

. .~

6
6ls
F~

Dostvaardersdijk, átidelijk Flet-oland
Duikerweg, Zuidelijk Flevolan d

18

Flevocentrale, Oosteliik Flevolan d
Eenoneerdijk, Zuidelijk Flevolan d

31
5
I1

Ik Vaart, =uidelijk Flevolan d

De Vaart, 'Zuidelijk Flevoland

Fig . 19 liithuikrotgans/Pale-breasted Brent Goose b e rr?icla hrotcr Zuic'.er
}iavenhoofd, Scheveningen (2FI) 28 januari 1979 (Geraz°d 1)~muy)

.5 q
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Gewuonlijk overwinteren slechts enkele Canadese Ganzen . De winter van 1969/70
vormde met enkele 100-en exemplaren een uitzondering . In de winter van 1978/,"9
werden er naar schatting bijna 1 0U0 Canadese Ganzen vastgesteld . (Dit aantal
is ongeveer een negende van de Zweedse populatie . ]
Bij Ruischerbrug (Gr) konden van vier vogels de ringen worden afgelezen
. Alle
bleken bij Nykbpi .ng (Zweden) te zijn geringd . Een vogel bij Oude-Pekela (Gr)
bleek hij Ilppsala (Zweden) te zijn geringd .
Canadese Ganzen werden door het hele land, met uitzondering van Noord-Brabant,
gezien . De grootste concentraties bevonden zich in het noorden van het land en
langs de grote rivieren .

F:r zijn slechts enkele meldingen van eventueel achtergebleven vogels . Op 2 mei
werd er één gemeld op Goeree-Overflakkee (ZH), op 26 mei twee in de Doypolder
(Gld), op 27 rrei een paartje bij De Vaart, Zuidelijk Flevoland (ZIJP), en o p

.

.: 0

1 juni één in I>e 5lufter, Texel (NH) .
vtiltbuikrotgans / Pale-breasted Brent Goose Branta óerniela h ro ta
december / December (7 )
18-12
's-Gravezande
(ZH)
4
22-12 t/m 31-12 Polder De Fendracht, 'fexel (NH)
3januari / J atuary (64 )
1-1 t/m 9-1 Polder De Eendracht, Texel 31-1 Scheveningen (ZH) naar zuid 5
2-1
Noordwijk
(ZH)
naar
zuid
3
3-1 Stad aan 't Haringvliet (ZH) 1
3-1 t/m 31-1 Scheveningen (ZH) 3~ 1 Hondsbosse Zeewering (N'H) naar zuid 4
f 1 tioordwijk (ZH) naar zuid (i+
(b
1
hatwijk
(ZH)
naar
zuid
6)
(6-1 Scheveningen (ZH) naar zuid 6)
7 - 1 t/m 31-1 Brouwersdarn (ZH) 813-1
Goedereede
(ZH)
3
14-1 Oosterend-Oost, Texel (INH) 4
18-1 Hondshosse Zeewering (NH)
naar zuid 1
18-1 Dijkmanshuizen, Texel ( NH)
1
21-1 Hondsbosse Zeewering (NH) naar noord 2
26-1 Scheveningen (ZH) naar zuid 1
26-1 t/m 27/ 1
Scharendijke (Z) en Renesse (Z) 2+
27-1 Hondsbosse Zeewering (NH) naar zuid 2
27-1 Hondsbosse Zeewering (NH) naar noord 2
27-1 Scheveningen (ZH) naar zuid 1
30-1
Oosterend,
Texel
(NH)
5
januari Damme (West-Vlaanderen, België) 7
februari / February (47 )
1-2 t/m 28-2
Brouwersdam (ZH)
811-2
Grevelingendam
(Z)
4
12-2 t/m 25-2 Den Helder (NH)
2 518-2 De Goudplaat, Veerse Meer (Z) 2
20-2 t/m 23-2 Zuidpier, IJmuiden (NH) 4
25-2 Onderdijk (NH)
3
2 8-2 Aiolenaarsgraaf (Z}I)
1
maart / March (10 )
1-3
t/m
3-3
Brouwersdam
(ZH)
83-3
Ooypolder
(Gld)
1
17-3
C<laasvlakte
(ZII)
1
april / April (6 )
9-4
De Slufter, Te xel (NH)
naar noord 6

2G (~ewone Ratg+inzcn/Uark bre .rsted Rrent Geese
1'•itbuikrot~,ar;s,/l'ale°hreustcd Brent Goose
den I M i} 2_; ïebruari 1979

17

r• : : 6 z cn
1,lrn~i-

-~~~►. -~►~

Fig . 21 Vier/Fotrr liithuikrotganzen/Pa1e-breasted Brent Gees e
hrc
en/and ~cn/one Gehone Rotgans/Uarl.-breasted Brent Goase p .b . ber(tweede van links/second from left) Zuidpicr, IJmuiden ( M 1)

'11 februari 1979 ( ' ' :~ .r, ., :i~n<rr, .= :)
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Tot de winter van 197 8 /79 waren er van de V4itbuikrotgans ongeveer 50 gevallen
bekend . De laatste jaren werden er gemiddeld één ~ twee gevallen per jaar aanvaard . In de winter van 1978/79 werden er echter naar schatting ongeveer 10 0
Vvithuikrotganzen waargenomen .
Meer dan 80g van de waargenomen vogels bevond zich in de directe nabijheid van
de Noordzee .
Llc meeste 1' :itbuikrotganzen arriveerden gedurcnde de eerste week van januari na
de koude-inval in de laatste dagen van december . (Koudegolven in februari ha(lden
geen nieuwe influxen tot gevolg . )
Rood halsgans / Red-breasted Goose Branta ruficoZZis
11-11
26-11 t/m 6-5
16-1 2
1-1 t/m 2(1-1
7-1 t/m 20- 1

Bantpolder (Gr )
2
Scheelhoek-Elen Bommel, Goeree-Overflakkee (ZH)
1d 2
Canisvliet, Sas van Gent (Z )
Lepelaarweg, Zuidelijk Flevoland (ZIJP )
Brikweg en Oostvaardersdijk, Zuidelijk Flevoland
(ZIJp )
(15-1
L]iemerkacle, Biuiden (NH)
1)
25-1
Scheveningen (ZH )
naar noo r d
1
26-1 t/in 18-2 Serooskerke (Z) en Scharendijkc (Z)
januari
1]arrntte (YJest-Vlaanderen, België)
4- 2
6'oorne ( uH)
10-2 t/m 4-3 Moerdijk (\B) en Oosterhout (NB)
24- 2
Zandvliet (Antwerpen, België)
1-3
b1uiderweg, Dienen (Nll )
mogelijk ontsnapt 3
4- .ti
t1xe1 (Z)
15- 3
Varik (Gld)
maart
Alhlasserwaard (ZH)

L

Al
In de winter van 1577R/711 werden teruninste 111 versehillende RooLlh,ilsg.tnzen vastgestelcl . Dit aantal week niet dttidelijk á f van dat van vorige winters . Ile la~itste 10 jaarwerden ergemikleld ongeveer viif, gevallen per ia.rr a :iliva :ud .
halsganzen werden tueest,rl hi í Rrandganzen l " ueo~szZ~ aanketroí,fen . Ilet
betroCfen verrnoedeli_jk grotendeels t,ilcle vol;el5 die mogelilk tot tle Iresth]>opulatics hehoren welke in de gebieden voorkomen waar ook de ín Scderl-rnd cn Belgic'
overwinterende Rrandganzen hroeiien .

Jot 6 ntei verbleef cr een Roodhalsgans op de Scheelhoek, Goeree-Over-flakkee Í-H}
in een groep van enkele 10-en fir,rrnlganzen . F.r zi in geen latere w t<irnemingen
hckend .
Waarnemer s
Arnoud van den Berg, L . Berg, H . varr Berkel, Ilan Blankert, E . Bockema, F.bec
Boernti, J . Bolt, Jan Bos, JanJaap Bririlanan, H . c :astel :iií.l~, Sjoerd Dirksen,
Arend van Dijk, Toon van l}ijk, A . 1liiksen, D . Dilksen, L . Dijksen, N . Ilijkstra,
H . Ihrlser, Ftilaas I :igcnhuis, J . L'an Lndt, F . .Ex, 4~inr l,an-et'les, G . Gerritscn,
Rnn :3ld íleskus, J . Glas, Ulco Gliliunen'een, H . Groot, Hait_jema, F . Ilarnerpagt, AI .
t llart, G . ilarts, l'anl de Ileer, B . Ilenstra, Ilenns c n, J . I1i1lc1)rand, J an llin1noPen, Ton FlinlaoPen, Age Nie1s llolstein, V . IJsehaart, T . IJsebaart, Eidi+ard
van IJ_endoorn, L) . Jonkers, •J . Jukema, F,ef Kieft, Albert Klarenherg, Kees Klaver, Joop f:ooijman, D . Kuiper, H . van der l .ee, ] .arroaers, F . ~kras, J . DkicKaay,
Jan Marra, 1:, . Marteiins, Rudi de .'eer, F'eter Meijer, 44im Dltrllié, J . tiap, Eric
van (hrnnen, ( ;eralcl Oreel, Plaarten 4'Iatteeur„ René Pop, i'ostm .r, ( : . van Putte,
,lan !9artin Rahder, .1 . Rebergen, li . Reeze, ac-i Rerneeus, Cock Rcijnders, Sjef
de Ridder, Frans Rijnja, Guy Rohhrecht, Frank Rozendaal, René t'an Rosstun, Jel]e Scharringa, Kees Sc:harringa, J . van der Steen, Gerard Steinhaus, René Stet,
Rik Sti.kker, l;eeti Tiemstra, Arnold Veen, f:d Veling, Kars leling, J . van Velsen,
Peter L'enceck, J . lerhoeven, Cers~hooren, Aart Vink, B . L'oslamber, Otto de
lries, K . van der ltial, :lrend 1'assink, 1 1 . Wight, A . ltioltr, Ilaan Jtioll~kecl, Qtto
°iilstra .

Summary
Ihis paper simanari_es the occurrenee of rare geese in the Netherlancls (antl 13c1giwn) in the winter of 19-8/ 7 9 . ;lt least three or four Lesser Ithite-frortted Gces e
a were reported . '17iis was a nonnal figure . 71re Sno, Goose :'.,_ ._
z,r : I .ea- e :s wirrtered also in normal nwnbcrs . The ntmtbers of wintering Canada
Geese Branta ca+ .t2erxs .ls were hrnaever unprecedented . Nearly 1000 hirds nrust have
wintered . Also the influx of ahout 100 Pale-breasted Brent Geese Br'aYt r.
r 7 .2 was without precedent . This subspecies is nonnall}° a rare winter visitor
with only one or two accepted records a year . At least 10 Red-breasted Geese
9rca :'-i z ; ico'?ir, were reported . This was a normal figure . (17i e cited records
are largely unchecked, not authenticated . )
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Veel vogelaars weten uit eiL;en ervaring dat er de laatste jaren steeits meer
Rode liouwen '1 .: : ,.; ., in Nederland worden gezien . l:t' zijn zelfs al enkele
broedgevallen vast~csteld . De Lwarte ltibuw ,+p;l,J :ss m'.",: ;r'~,aa leek deze trend niet
te volgen . I)it voorjaar hoorde ik echter ook vaak van waarnemingen van deze
wouw . Ilieronder volgt een lijst van de door mij verzamelde gegevens . (1'ervolgwa;irneminl;en van eenzelfdel"ogel zijn tussen hakeri gepla .atst . )

Waarnemingen voorjaar 1979 (tot en met 30 juni )
-1 maart ~hiider(ier( ; (1V41) adult Gerard Steinhaus e, - . . .
15 maart Ohc en I .aak (I,) twee Wim Vergoosse n
21 maart Haaselaarsbt'oek, Lcht (I .) adult L1tiG Lcht en Omstreken
2h nkaart Spe kh olzerh e id e , Kerkrade (l .) Ron Browts
1 april 1laaselaarsbroek, I :cht {i .) onv LZtiG Lc1it en Onstreken
3 april 1":ijsden (L) adult N'i111 Ganzcvle s

7 april Lauwersnieer (U1 Fgge Boenna
9 rrpril Brikweg, Huidelijk Flevnlanel (21JP] adult Jan Bos
Alidden Heerenduin, Velsen (NII) "i'hen Hoe k
Ilenekmnp (0) :ld Itiitt.ge n
I0 apt'i .l Noordwijk (ZFI) twee Jelle van Dij k
IIaaselaarshroek, Eclit (L) adult I1tiG Echt en Qnstreken
(Midden Ileerenduin, Velsen (\7]) "]lreo lloek )
_elhem [Gid) F . van Ilout (l.ichtenbela 1979)
Slek, Echt (L) adult Peter Verbee k
11 april honingsbosch, Echt (L) onv l~rans Schepers
1 2 april IJ_erenhos, Susteren (L) Ruud Iolrpe n
14 april ('3lgenberg, 's-I loerenberg (Glcl) Jan Bo s
Haaselaarsbroek, Echt (L) Klaas Eigenhuis, 4tit'G L :cht en Omstreken
Terneuzen (Z) Peter Meininge r
Kairpinase Heide, Kampina [1R) onv T . van Rijssel (Lichtenbeld 1979)
15 april lleerlen (í .) Ron Brouns
Onypolder (Gld) Toon van Dijk
Balloërveld, Rolde (D) Eric van Chrnnen
17 april Kerkerdom (Gld) Jeroen llelme r

Luttenberg (0) G . Koerkamp, NJti
18 april 't Stort, St . Joost, Echt (1_) onv André Broun
Voerendaal {L) Fred Elusting s
De Kil hij Hurw-enen, Zaltbomnel (Gld) A . van de Kieboom, Aart Vink
Schiermonnikoog (F) Dave Periy
29 april Groenlanden in de Ooypolder (Gld) A,arcel Klaassen
R'ittelterbrtig, Diever (D) Bert Winter s

50 april Voerendaal (I .) Fred Husting s
3
4
S
8

mei Eijsden (L) adult Wim Ganzevle s
mei Spekholzerheide, Kerkrade (L) Ron Brotms
mei Oo)•polder (Gld) drie R"im van der Zanden
mei Gerendal (L) twee J . Faber, Bert Winters
Losscr {0) Ad Wittge n
9 mei (Gerendal (L) ri:ee J . Faber, Bert 4linters)
Egmond aan de Hoef ( .141) Kees Scharringa
10 mei Budel (NB) adult Rocco van de Terp
12 mei Roosteren, Echt (L) adult Ron Brouris

a.

Ha,rselaars(roek, Lcht (L) twee (êén adilt) Jan I :nihheler
Ah-Ihiinen, Zandvoort (\II) Wim van der Schot, J . Swaa h
13 mei Spaarndam (Nll ) adult Age Niels Holstei n
Hollandse Hout en Knardijk, Oostelijk F1evoland (LLIP) twee U . i'opp e
(Lichtenhefri 19 7 9 j
14 mei llaasciaarshroek, f:cht (I .) adult 1 1tiG Echt en Onstrcken
15 mei Voerendaal (L) twce of drie Frans Scheper s
Nessem (L .) adult J . F.rken s
1 6 mei Den Oever (N1i) twee H . Gaasbeek (Lichtenbeld 1979)
-,endmast Wieringermeer (N7f) II . Gaasheek (l .ichtenbelil 19 7 9)
17 mei Thullc, Schinnen (I .) twee arlulten Ruud Ioppe n
Eijsden (L.) D . Jonker s
18 nxi A,aarlant(, l .iisclen (L) onv Auud loppe n
i9 mei 't {looiven, Ue Utrecht, Ililt-arenheek (\B) Ben Beneriirl:
Ha,rselaarshroek, Echt (LI twee adulten Ruud Folil7en
Groenewoudseweg, 2uideliik Flevoland (iIJP) Aart Vin k
20 mei 1<laarland, Lijsden (I .) l k{ ~ Fcht en Omstl'eken
21 mei f .aarder 4éasmeer, Ililverstmr ( M (.) adult Gerard St.einhaus
21 mei 1Jsselste -n (I .) Ron Schol s
24 meí Groenlanden in de Ooypolder (Gldj Johan Behhris, ltii .m van der 2azden
Z5 niei (( ;roenianden in de Clo}-poldcr (Gld ) Johan Bekhuis, ltiim van der anden)
Lattrop, Uenekamp (0) Ben Renerin k
Torern'alk-weg, Oostelijk l-levaland ( 2 1 3 1 1 ) Kees Tiemstr a
26 mei hnardíjk, :uidelijk en Oostelijk l-levoland (21J 1 ) GleruiAxt
(Groenlanden in de Ooypolder (G1J) Johan Bekhuis, ]tiim v'an der ~anden)
(Lattrop, Ilenekimp (0) Ben Benerink )
f :y"eriandse Suinen, Texel (1vN )
adult J . Boshuizen (I ..ichtenheld 19-9)
uwelle (0) Lric van Orrnne n
De Bloctl van Kuffeler, ~Zuidelijk Plev'oland ( -- l .ll') twee onv Jelle
Scharringa : - , '
2- mei (Lattrop, 1leneknmP (0) Ben Benerink)
Koningsbosch, Echt (I..) k:on Broun s
(Texel ( Nli) Frits Jan A1aas, Kees Roselaar)

SchietIrIorun ikaog (F)

Wim

van der Scho t

28 mei Fijsden (L) onv Wim Ganzevle s
Maarland, Eijsden (L) twee (éën adult) lh'im L"ergoossen
3 juni btíanifle, Echt (L) Ron Broun s
(larlingen (F ) onv Edward van IJzendoorn c .. . . .
4 juni A4ti-CJuinen, Zandvoort (tiH) adult M . Babeliowsky, :1 . Panhu~°sen
Kwintsheul-Honselersdijk, Barendrecht ( -. Hj Fl . de Graaff (Lichtenbeld
i9ï9 )

Haaselaarsbroek,
A juni Binneveld,

Echt

Wageningen

(1 .1

(Gld)

Peter
Aart

Verbeek

= : -.w .

Vin k

Gooise Weg, Zuidelijk Plevoland (ZIJP) Aart Vin k

9 jun i Polder De Dood, Braban t se Biesbosch (NB) Klaas Eigenhui s

In totaal werden tenminste 90 Ewarte lwrnven vastgesteld . Het is overigeFL: niet
uitgesloten dat een zelfde vogel meerdere malen werd waargenomen . Ruim 44á ean
de gevallen kwarn uit Limburg ; 111 van deHaaselaarshroek ten oosten van Echt .
(Klaas k:igenhuis attendeerde mij reeds begin april op de activiteiten van de
VWG Echt en Omstreken die vanaf de Haaselaarshrof-ksystematische roofvogeltellingen verricht . De aantallen hier waargenomen roofvogels ziin voor Nederlandse
begrippen hoog .)

45
Histograrn 1 toont de verdeling van de waarnemingen over de maanden maart, april,
mei en juni . Hierin zijn heel duide]ijk twee toppen te onderscheiden : een smalle
top in april en een hi-ede in mei (ruim 53 % van alle Zwarte W'ouwen werden in deze
maand kezien) .

Summary
This paper discusses the occurrence of the Black Kite +"i'c>,r•s miJrzrs in the 51ctherlands in the spring of 1 9 7 :} when marry individuals were seen . Al least 90
birds were recorded . More than 44°s of the records was in Limburg in the southeast.ern part of the country . The first record was on 4 March and the last en 9
June . '[he distrihution of the records was cl .early double-peaked, with a peak in
mid-April and one in mid-hiay (Histogram 1) . The author conc.ludes that most
records in btarch and April prabahly referre(1 to adult and near-adult hirds and
those in May and June to i,mnature birds .
Literatuu r
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Histogram 1 . 1'eorjaarsp .atrnon van de Zwarte l:ouw M"_>a„s r: :" ;r>. :,~. in Nederl a nd in
1979/Spring pattern of the Black Kite ^,' l r c mi,,rc.r,s in the Netherlands in 19" 9

De in N'oord-Duitsland en Polen broedende = warte liouwen komen in het al g e li w en in
de eerste helft van april op hun broedplaatsen terug (Glutz von Blotzheim -t : . . .
1971) . Onvolwassen vogels komen in het algemeen later en meer gespreid in de
tijd . Op grond hiervan ligt het voor de hand te veronderstellen dat de meeste
waa rn emingen in maart en april betrekking hadden op volwassen en bijna volwassen vogels en die in mei en juni op onvolwassen v ogels .
De veronderstelling dat de meeste van de in mei en juni waargenomen Zwarte tiiouwen onvolwassen vogels waren, wordt overigens onvoldoende door waarnemingen gesteund . De beschikbare gegevens doen namelijk vermoeden dat de meeste van de in
deze maanden waargenomen ~warte Wouwen volwassen vogels ware , : . In dit verhand
wijs ik er echter op dat tweede- en derdejaars Zwarte Wouwen niet of nauwelijks
van volwassen vogels zijn te onderscheiden ( c;. Glutz von Blotzheim et a< . 1971) .
Dit verklaart volgens mij waarschijnlijk het hoge percentage "adulte" vogels in
deze periode . Zwarte Wo uwen worden waarschijnlijk op zijn vroegst pas tegen het
einde van hun derde levensjaar geslachtsrijp ( Glutz von Blotzheim e t aï . 1 9 71) .
De Zwarte h"ouw broedt in de BRD hoofdzakelijk ten oosten van de Weser en de lijn
Koblenz-Kassel (Clutz von Blotzheim .~t aï . 1971) . In verband met broedgevallen
niet ver v an Twenthe en Z uid-L'unburg ( c,F. Rheinwald 1977) en in 1979 zelfs nabij
Antwerpen (Antwerpen, België) ( Sjef de Ridder F~. era . med .) kunnen mogelijk ook
broedgevallen in Nederland tegemoet worden gezien .
Ik dank alle waa rn emers hartelijk voor het beschikbaar stellen van hun gegevens
voor dit artikel .

Zwarte Wouw/Black Kit e
Milvus micJrans ?an ~en )

"~^utch Birding zal ongetwijfeld in een behoefte voorzien . Het is januner dat
echter geen samenwerking met de NOU bestaat omdat deze uitgave wellicht .
concurrentie aan kan doen . In elk geval zullen de kluidige medewerkers voor
' - een
goede inhoud van het blad borg f.wunen staan . Dverigens hopen wij op een goede
samenwerking en wensen jullie veel succes . '
Jaap Taapken, Redacteur van Het y'opel aar, [Itrec:htseweg 43, 121 3 TL liilversi.oii
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IN ZlJll)E1 .1JK FLEV6I.ANFJ
I)í)NF,I,LI'S EACi.L :: .'cr«ie.Cu!: ;us, .•i<zt s IN ZUTTJELIJK FLEVOI .tM! ➢

Cip zaterdag 4 novernher 19 1-1 8 omstreeks 11 :110 narn Jan Bos langs de Oostvaardersdijk (ongeveer 500 m ten zuiden van het gemaal De Blocq van Kuffeler) in Zuidelijk l:lcvoland (7,T,IP) een roofvogel waar die hij later als iiaviksarend N~~ eruueCus rzscz :atus deter-mineerde . De vogel vloog langs de dijk in de richting van
Pampushaven .
(?p zondag 5 novcn :her zag Klaas Eigenhuis de roofvogel - die werd achtervolgd
door Kraaien coruus cororr - langs de TJmeerdijk nabij het Piuiderzand . lJe vogel
werd snel aan het oog onttrokken doar de aanwezige mist .
Op dinsdag 7 november omstreeks 10 :45 trof Jan Bos de roofvogel hij 1'ampnshaven
aan . Hij vloog langs de Oostvaardersdijk naar de hiuiderhoek . (Jan reed met de
vogel mec en stelde vast dat deze met een snelheid van ongeveer 70 km per uur
vloog .) Ile roofvogel sloeg bij de Nluiderhoek plotseling een Kokmee n,
:xr»„ ridi
bundi,s die in een greppel van een akker zat . liij doodde de meeuw en begon onrniddellijk te eten . (De snel aanwezige Kraaien bleven meestal op veilige afstand
van de etende roofvogel ; hij hoefde maar even zijn rug te krommen of de Kraaien
gingen al op de vleugels . Tijdens het eten dat ongeveer een uur in beslag narn,
liet de vogel twee maal vrij kort achter elkaar een klagend, vrij dun en hoog
"hieuw" ]ioren en daarna met langere tussenpozen een nog klagender en langgerekter geluid .) Jan slaagde erin enige foto's van de roofvogel t .e maken . Omstrecks
12 :00 vloog hij weg in de richting van de Hollandse Brug bij hlaiderherg (NH) .
Op woensdag 8 november omstreeks 12 :30 zagen Jan Bos en N . Iv1arra Sr de arend hij
Pampushaven . F.nkele uren later namen J . van hSarle en J . 5waah hem waar boven de
rotonde bij de llollandse Brug . (Van Alarle, Marra en Swaab maakten overigens geen
melding van deze waarneming op de vergadering van de Club van Nederlandse 1'ogelkZrndigen (GNV) op zondag 12 november te Amsterdam . )
Op zondag 12 november nam Rombout de Wijs de arend waar in de buurt van 1)e Blocq
van Kuffeler .
()p woensdag 15 november gingen Arnoud van den Berg en Gerald Oreel op zoek n .aar
de arend . Omstreeks 9 :50 vonden zij hexi langs de Oostvaardersdijk bij Painpushaven . Ili.i zat in de greppel aan de voet van de dijk, op ongeveer ;S m afstand van
de weg . Zij stootten de vogel op toen zij uit hrur op de vluchtstrook staande
auto stapten . Dit herhaalde zich een aantal malen ; de arend legde telkens vrij
korte stukken af tussen kn-paal 5 .6 en 8 .3 . Telkens wanneer de motor van d e

Beschrijvin g
(ne beschrijving van de arend is hoofd'a{elijk l ;ehaseercl op notities van :lrnoud
van den Berg, Jan Bos, l :dward van IJzendoorn en Geraid O reel . )
Cher de grootte liepen de meningen uiteen . (Gerald wees erop dat dit waarschijnlijk het gevolg was van het feit. (lat de vogel onder verschilIende hooken was
waargenomen .) Jan omschreef de vogel als een grote lM1cspendicf
:r :-erus
die volgens hem zeker een derde groter was dan een Kraai waarmee hij hem kon
vergelijken . Edward meende dat dc grootte tussen die van een Buizerd rt.e, órA*ro
en Visarend t'ar~dz:on hzl a tus inlag . Arend Wassink dacht evern toen hi j de vogel
voor het eerst zag dat het een Buizerd was . Rombout de Wijs vond hem zo groot
als een Visarend .

Arnoud vond de vogel aanvankelijk op een Bruine Kiekendie f
lijken . Dit vooral vanwege de betrekkelijk lange staart en de kleur van de hnvendelcn die overeenkwamen met die van een jonge Bruine Kiekendief . Later deed
de vogel hem meer aan een lt'espendief clenken . Jan en ook Win van der Schot zagen
in het vliegheeld en de wijze van vliegen overeenkomsten niet een Ilavik .1 ;,ri l
Klaas F:i,ger>turis - die de vogel kort cn onder slechte oinstandigheden
zag - is er enige tijd van overtuigd geweest dat het een 4tiespendief was . Edward
vond hem globaal gezien cen grote 4Vespendief met hredere en rechthoekiger vleugels, meer gevingerde vleugelpunten, cen naar verhouding langere staart en een
naar verhouding grotere en zwaarder gehoriwde snavel . E3avendien vielen hem dc
betrekkelijk kleine, ver uitstekende 1Vespendief-achtige kop en de sterk op die
vain een 14esPendiet lijkende ondervleugeltekening op .
De vogel vloog meestal laak over de grond . 1)e wijze van vliegen t.erd als krachtig, roeiend, rustig, soepel en stabiel omschreven . Ilij zeilde zo nu en dan .
Hierbij hield de vogel de vleugels vrijwel horizontaal, af en toe iets omlaag .
Tijdens het zeilen ki°ulden dc vingers ornhoog .

auto werd gestart vloog de arend op, maar hij leek zich overigens niets van het
passerende verkeer aan te trekken . Arnoud en Gerald namen waar hoe de arend
- terwijl hii laag over de grond vloog en lastig werd gevallen door een Torenvalk plotseling een op een akker zittende vogel, zeer waarschijnlijk een Kievit 'Var.e~Zus ur:e?ï.us, sloeg . (ilet viel hen ook op dat de snel
aanwezige Kraaien meestal op veilige afstand van de etende kraai bleven .) De
vogel was op vrijwel de zelfde plaats geslagen als waar op 7 november een Kokmeeuw werd geslagen . Om 11 :30 - terwijl de arend nog aan het eten was - gingen
Arnoud en Gerald weg om een aantal mensen telefonisch te waarschuwen . Die dag

is hij echter niet meer gezien .
Op donderdag 16 november hebben Gijs van der Bent, Edward van IJzendoorn, Kees
Klaver, wun van der Schot en Arend Wassink de arend gezien . Zij ontdekten de
vogel omstreeks 10 :00 bij Pampushaven en hebben hem waargenomen tot omstreeks
12 :15 . Hij werd vier maal zittend waargenomen waarvan éénmaal op ongeveer 300 m
en éérimaal zeer kort op ongeveer 125 m . De vogel verplaatste zich langs de Oostvaardersdijk en 1Jmeerdijk naar het Muiderzand . Zij zagen hem uiteindelijk vliegen boven de rotonde bij de Hollandse Brug in de richting van \aarden ( N7I) .
Na 16 november is de arend niet meer gezien .

Fig . 23 Havikarend/Bonelli's Fagle Hierauet~ 1 s ,"~s?r:n±us Oostvaardersdijk, =ui3e
8 (Jcn Hcs)
-lijkFevoand(=IJP)7vembr19
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(.lp 15 en 16 novemher (toen er een harde tot vrij harde zuidwesteaiwind stond)
bidde de vogel vaak . Ilii was dan duidelijk aan het jagen . fidward noteerde dat
de vogel gemiddeld vijf seconden bidde . Tijdens het bidden werd de staart iets
gespreid en bovendien iets omlaag gehouden . Arnoud en Gerald namen verder waar
dathij bij het bidden de vleugels niet ver doorsloeg en de staart draaide als
een Zwarte Wouw Miïuus migrans . Zij narien bovendien waar dat de kop hierbij
iets omhoog werd gehouden waardoor de borst dan dikker leek . De vogel hidde
meestal op wat grotere hoogte .
De voor- en achterrarid van de vleugel leken tijdens de vlucht recht en evenwijdig .Fig .23 toont echter dat de hand in ieder geval in een bepaalde stand smaller was dan de ann . De vleugelpunten waren duidelijk gevingerd . De staart was
lang, in ieder geval langer dan de vleugel breed (zie Fig .23} llij was recht afgesneden . Jan vond de staart bovendien onregelmatig . Fig .231aat zien dat enkele
staartpernien inderdaad korter waren dan de andere (de staartrui was kennelijk
nog niet voltooid) .
De hovende]en, bovenvleugels en staart waren vrij egaal, nogal donder grijsbruin met vage donkere bandjes, vooral op de vleugel- en staartpennen (zie
Fig .23) .Up de vleugelboeg zat een witte rand . De ondera•leugeldekveren waren
bruingrijs, de grote iets donkerder . De slagpennen waren lichter dan de ondervleugeldekveren, vooral aan de bases . Op de slagpennen zatcn smalle dwarsbandjes . 17e staart werd naar het uiteinde toe donkerder ; Jan sprak zelfs van een
donkere eindband .
15'armeer de vogel op de grond zat, waren de meestal opgerichte houding en met
nawe de betrekkelijk kleine kop en de naar verhouding lange poten opvallend .
Soms kromde de vogel dc rug waardoor hij een typisch arend-achtige houding
kreeg (zie Iig .23}. De veren van de borst en benedenrug leken clan opgezet .
In de zit bleken de huvendelen meer getekend dan in de vlucht was waargenomen .
lle bovenrugveren hadden lichte randen . Wanneer de vogel voorover hoog, werden
de lirhtgekleurde bases van bovenrugveren zichtbaar . De middelste en grote
vleugeldekveren hadden lichtgeklourde hunten waardoor twee kleine, lichte streren op de gesloten vleugel te zien waren . De kin en keel r :aren crèmekleurig en
ongestrecpt . De bovenborst was streperig en donkerder dan de benedenborst
. De
ene waarnemer noemde de bovenborst grijsbruin met veel lichte, verticale strepen ; de andere crèmckleurig met verticale, chocolade-brtr~ine strepen
. De benedenborst was opvallend licht gekleurd ; bijna wit met enige vlekjes en streepjes .
De buik was lichtbruin .
De vogel had een duidelijke broek (die op 15 november als gevolg van de harde
wind zo nu en dan opwaaide) . Arnoud stelde vast dat het loopbeen licht gekleurd
was . Alleen Jan heeft duidelijk de bevedering op het loopbeen gezien . De tenen
waren geel en de nagels zwart .
De kop maakte een spitse en afgeplatte indruk (zie Fig .23). De zijkop was iets
grijzcr dan de bovenkop . De korte lichte wenkbrauwstreep gaf de vogel een
"streng" en enigszins Havik-achtig uiterlijk . De nek was naar verhouding lang .
De overigens vrij korte snavel was hoger en zwaarder dan bij een Buizerd . Hij
was over de gehele lengte gebogen ; de hoek naar beneden vanaf de bovensnavel
was vrij scherp (zie Fig .23) De snavel was donkergrijs of zwart ; de washuid en
mondhoeken waren lichtgeel . De iris was donker gekleurd .
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Glutz von Blotzheim et a 1 . (1971), Gooders (1978), Porter a-, ,~7. .
Stubbe & Ilhlenhaut (1971 I .

(1976) en

Uit gevangenschap afkomstig ?
De Havikarend van 'uidelijk Flevoland vertoonde geen tekenen die erop wezen of
zouden kunnen wijzen dat het een uit gevangenschap afkomstige vogel was . Cok in
het gedrag waren hiervoor geen aanwijzingen te vinden . De vaarcligheid waar7uee
de arend prooi bemachtigde, maakte dit bovendien onwaarschijnlijk . (Pien kan
zich zelfs afvragen of uit gevangenschap afkomstige zroofvogels gewoonlijk niet
sneI van honger zullen omkomen . Ontsnapte of losgelaten roofvogels moeten in
het algemeen niet in st<<at worden geacht voldoende prooi te bemachtigen . flit
zal vooral voor jonge, nog onervaren vogel.s gelden . )

Voorkomen in Nederlan d
Er waren tot nu toe drie gevallen van de Iiavikarend in \ederland . Ilet eerste
geval betreft een op 24 januari 1958 te Gendringen (Gld) dood gevonden exemplaar W~rzer Bruijns 1959) ; het tweede een van 1 tot en niet 1 -1 scptcmhcr 1958
in de firaekmanpolder ( 7 ) waargenomen exemplaar {Suetens ~,t :z> . 1961 ; dit geval
staat overigens niet in de Avifauna van Nederland (197 0 ) vermeld} ; het derde
een van 9 september tot en met 27 october 1967 in De Groote Feel (L) waargenomen exemplaar (Notermans 1968) . [ïet in ïuidelijk Flevo3and vastgestelde geval
is dus het vierde .
Voorkomen in Noordwest- en Plidden-Europ a
De Havikarend is zeer zeldzaam in Noordwest-Europa . Er zijn alleen gevallen of
mogelijke gevallen bekend uit ➢enemarken (l~-bhro 19 7 8) en Zweden (Svensson
1978) . Hij is minder zeldzaam in Midden-Europa . In de periode 1851-1976 is de
soort hier 28 maal vastgesteld (Stubbe & LThlenhaut 19 77 ) . liet in luidelijk Flevoland vastgestelde geval is dus waarschijnlijk het Z9ste voor Midden-Europa .
Voor een korte bespreking van de trek- en zwerfbcwegingen van de Havikaren d
zij veti,~ezen naar Glutz von Slotzheim et ul . (1971) .

5ummary
From 4 until 16 November 19 7 8 a Bonelli's Eagle Nisruaetus fasc ::at.' s was observed in Zuidelijk Flevoland ( 7.uidelijke IJsselmeerpolders) . The authors give a
detailed description of the hird . (in ground of the underparts and underwing
pattern they conclude that it was prohahly a second calendar year bird . Is was
seen killing a Black-headed Gull Lcrr~+~a ridibandue and another medium-sized bird
(probably a Lapwing l'anel?us rJ.- ,e7.lus) . There was no indication that the hird
was an escape . This is the fourth record af the Bonelli's Eagle for the Netherlands and probably the 29th for Central Europe .
Hierbij danken wij iedereen die aan de totstandkoming van dit artikel heeft rae
geholpen .

.

Determinati e
Alle vastgestelde en fotografisch vastgelegde kermierken passen goed op de Havikarend . De tekening van de onderdelen en die van de ondervleugel vormen een
sterke aanwijzing dat het een tweede kalenderjaar vogel was . De ruiende staart
sluit in ieder geval een eerste kalenderjaar vogel uit . Bij de detenninatie is
gebnrik gemaakt van Christensen &\ielsen (1970), Cramp & Simmons (in druk),
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GROTE T1L-kP1'IiN t,2rd4 I N \1',F1LR1 MU I!\ F4LLGIL IN YiI\'I7:It 1 .'.1,\ 19,8/' 9
CRI :kI iiflS7'eUt11.5 tiF Larda l :ti' IHE ~Fïllíla'.IANT15 A til) BELGIIIri IS 41IX11i1t OP 197,/74)
In de winter Van 111 -8 /79 he_ocht een groot ❑ anta] (Irnte Trappen \e
derland . De eerste waarnemingen waren op b ianuari en do laatste waarrreminl; was
op '_ april . l :r zijn mogelijk 1 0 8 verschillende vogels vastgesteld . bit aantal
ligt aanzienlijk bovc•n dat van dc laatste grote invasie in dc ilinter van II)6 9 /
1970 toen mogelijk 34 verschillende exemplaren werden vastgesteld (
fekke
1971) . In België werden siechts drie Grote Trappen waargenomen . Flier was cle
soort sedert de winter van 1 9 ( , 2/(i3 overigens niet mecr vastgesteld (1'3rr1 Fierx-oelen > . ..,- « :i .) .

1978 . Sveriges fhgler . Stockholm .

Anwud 3 . van den Fierg , Ihrinlustparkweg 98, 2 0 82 [:G Santpoort Zuid
,lan L . lios, Claes Ilet7iensoenlaan 25, 11-41 f1L hortenhoc f

~
"I enioved reading fz roh UirdJ ny . I shall cert .rinly suhse:rihc to the magazine
hut it would be ti-ery nice to see longer Lnglish sunnnaries and l :nglish captions
{ 1s well as IRttth ~ to lihutos, figures, sketches etc . Such i-h .tnges would certainly itnprove the dentand from British hirders" .
Dlark Beaman, F.ditor of Culterty Field Station, Newhurgh, Gramlrian ,alid OA.k , Scotland

"Ik mag jullie wel maar een soortenjaagtijdschrift wordt mij toch ecn tikje te
gortig . . .

Maarten Platteeuw, Jan van Scorelparl 5 7 , 1871 EZ Schoorl

.,9I

~

1ig . 24Grote 7'rap/Great Bustard :itz:s taria
januari 1 9 7 9
Í :' .>> .- .1~:mmo~r»>eeri )

De Vaart, 'uidelijk Flevoland (=1J11)

In het onderstaande overzicht staan alle door mij verzamelde gevallen uit \ederland en België vermeld . Zij staan per provincie chronologisch gerangschikt . Achter elke provincie staat tussen haken het aantal aldaar vastgestelde exemplaren .
Vervolgwaarnemingen staan eveneens tussen haken geplaatst .
Leeftijds- en geslachtshepalingen kunnen hij de Grote Trap grote prohlemen opl .everen ( -';'- Glutz von Blotzheim er. :. . 1973) . Tegenstrijdige Jeterminaties kwamen
dan ook regelmatig voor . Naar aanleiding hiervan vermeld ik alleen hij gevallen
van volwassen matutetjes en gevangen en dood gevonden exemplaren de leeftijd en/
of geslacht .
Waarnemingen in Nederland en België in winter van 1978/79
Groningen (2 0 )
12 feb Lauwersmeer Eric van (hrmre n

"1 was interested to read (in English : 17rank you) the report of Pallas's Fish
F.agle in Holland in B? I t 2i : 51 rdi.ng . "

Alan i:itson, 45 {.'krannel View Raad, l ;oodingdean, l3righton, Sussex, England

16 feb Hoogezand drie Buist, B . Nijhnf f
17 £eb Onstwedde jong vrouwtje (gestorven op 21 feb) fam . Ileutsinb
24 feb Onnen, Elaren drie ; ide HatmJan F4ight
28 feb Schildmeer 12 (10 mannetjes~ Draaijer, Jan Glas
(1 mrt Onnen, Haren

.':ca F . Brouwer (Lichtenhel3 1979)
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Drenthe (17 )
13 jan E~c1oo 10 mannetjes Jan Hilbrand s
18 feb Niein,-Buinen vijf

f ;:de F . Brouwer (Lichtenbeld 1979)
14 mrt Exloo Jan Hilbrand s
22 mrt Papenvoort, Rolde Ben van Os
Overijssel (18 )
13 jan Denekamp Ben Eleerink
17 jan Hasselt drie H . ~7euleman (Lichtenbcld 19 7 9)
(18-20 jan Hasselt H . D1euleman Lichtenbeld 1979 )
19 jan Goor (geringd in DDR ; verzorgd in vogelasiel te Gorssel Gld en losgelaten op 4 mrt te Barchem Gld) fide Wim Verhol t
27 jan Olst vierdejaars vrouwtje (gestorven op 2 feb in vogelasiel te
Gorssel Gld ) ftide Wim Verhol t
9-10 feb Espel, NOP twee Jules Philippona, K . van der Wal
12-13 feb ïlalfsen twee G . Gerritsen et Z .
19 feb Enschede René Wijerin g

23 feb Ens, NOP vier Jules Philippon a
23 feb Haaksbergen mannetje (dood) J . (onings, Wormgoor
24-28 feb De Dlarshoek, Daifsen G . Gerritsen, II . Reimerink
3-10 mrt Diarslanden, Zwolle G . Gerritsen, J . Nap
Gelderland (12 )
78 jarf Baak vier Henk Boerdam
20
jan Poederoijen jong vrouwtje (gestorven op 24 jan) P . van Osc h
26-31 jan Barchem drie jonge vrouwtjes (gcringd in DDR) Rika Esselink et aZ .
30-31 jan Wagcningse Binnenveld H . Helmers et a' .
(1-17 feb Wageningse Binnenveld El . 13elmers et a2 . )
(1-28 feb Barchem drie jonge vrouwtjes (geringd in DDR) Rika I-sselink e ,~ al .)
3 feb Ooypolder J . Helmer, P . Scholte n
5 feb Beneden-Leeuwen (gestorven op 6 feb in Ouwehands Dierenpark te Rhenen Gld)
(Persdienst C)irwehand 20, 4 )
24 feb Buren W . Sloo t
(1-4 mrt Barchem drie jonge vrouwtjes (geringd in DDR) Rika Esselink et al .)
(7-31 mrt Barchem twee jonge vrouwtjes (geringd in DDR) Rika Esselink zt n~ .)
(1-2 apr Barchem twee jonge vrouwtjes (geringd in DDR) Rika Esselink et al .)
Utrecht (1 )
5-18 feb Nieuwegein mannetje Rudolf Dokter er . al .
Noord-Holland (1 )

15-25 feb Polder Ouderhoorn, Voorne twee André Velthuizen et aZ .
24-28 feb Benthuizen jong vrouwtje (geringd in DDR) W . van Hoeckel
(1-? mrt Benthuizen jong vrouwtje (geringd in DDR) W . van Hoeckel)
4 mrt Noordeloos twee H . de Groot, A . Kooy
Zuidelijke IJsselmeerpolders (20 )
6 jan Dodaarsweg, Zuidelijk Flevoland twee (êén mannetje)
fi.de N . Marra Sr
(6-1 2 jan Kraanvogelweg, Zuidelijk Flevoland twee (één mannetje) Jelle
Scharringa et al . )

9-12 jan Dodaarsweg, Zuidelijk Flevoland Kees Roselaar et al .
(13-20 jan Kievitsweg, Zuidelijk Flevoland twee (één mannetje) Frank Rozendaal
et al . )

14-20 jan De Vaart, Zuidelijk Flevoland drie fide Arnoud van den Berg
15 jan Nijkerkerweg, Zuidelijk Flevoland twee Menno Zijlstr a
3 feb Groenewoudse Weg, Zuidelijk Flevoland J . van Laar, fam . H . Stel
(Lichtenbeld 1979 )

4
25
25
27

feb
feb
feb
feb

Dronten, Oostelijk Flevoland vrouwtje (draadsiachtoffer) van Betuw
Biddinghuizen, Oostelijk Flevoland Henk Boerdam
Waterlandse Weg, Zuidelijk Flevoland fam . 1 1 . Stel (Lichtenbeld 1979)
Groenewoudse Weg, Zuidelijk Flevoland I[e«ic Boerda m

1-4 mrt Spiekweg, Zuidelijk Flevoland J . Bergshoef t
6 mrt Barkweg, Zuidelijk Flevoland mannetje Klaas Eigenhuis et a7 .
Ibdaarsweg, Zuidelijk Flevoland Edward van IJzendoorn er t ."c .
10 mrt Baardmeesweg, Zuidelijk Flevoland Gerald Oreel, Ed Velin g
19 mrt Duikerweg, Zuidelijk Flevoland drie (één mannetje ) J . van Geuns
(20 mrt Duikerweg, Zuidelijk Flevoland mannetje Wouter Uubbeldam, J . van
Geuns )
(25 mrt Duikerweg, Zuidelijk Flevoland twee (één mann(-tje) Wouter [lubbeldam)
Antwerpen (2 )
6-24 feb Turnhoutse Kempen twee

}`ide Hubert Meeus

flenegouwen (1 )
20 jan Merbes-Sainte Marie derde kalenderjaar vrouwtje (geringd in DDR ;
verzorgd in vogelasiel en losgelaten op 4 mrt te Barchem Gld)
f~e
Guy Robbrech t
Iedereen wordt verzocht aanvullingen en verbeteringen op bovenstaand overzicht
door te geven aan Peter de Knijff (Ahornstraat 15, 2404 GP Alphen aan den Rijn) .
Hij is bezig met een uitvoerig onderzoek naar het voorkomen van de Grote Trap
tijdens de afgelopen winter . De resultaten van dit onderzoek zullen onder andere
in Het Vageljaar worden gepubliceerd .

3 mrt Uitdam P . Peereboom
Zuid-Holland (19 )

6 jan Oostvoorne twee Kees Breek es al .
14-20 jan Daasviakte Kees Breek, André Velthuize n
20-28 jan Schapengorsedijk, Voorne vier (één mannetje) André Velthuizen et aZ_
(29-31 jan Schapengorsedijk, Voorne drie Martin Lok et al . )
(1-3 feb Schapengorsedijk, Voorne drie Martin Lok et aZ .)
2-13 feb Zoeterwoude drie tot vijf fide Arend Wassink
(4-10 feb Schapengorsedijk, Voorne Paul de Heer et al . )

9 feb Nootdorp twee Gerard Dumay

Ik dank iedereen die zijn of haar waarnemingen voor het overzicht ter beschikking heeft gesteld .

Summar y
In the winter of 1978/79 a great number of Great Bustards Jtis tarda visited
the Netherlands . The first records were on 6 January and the last record was on
2 April . In this paper the records of possibly 108 individuals are listed . Hereof were 20 in Groningen, 17 in Rrenthe, 18 in Overijssel, 12 in Gelderland, one
in Utrecht, one in Noord-Holland, 19 in Zuid-Holland and 20 in Zuidelijke 1Jsselmeerpolders . In Belgiinn only three Great Bustards were recorded .

JJ

54
De Grote Trappen bleken alle vijf te Iliclclensee (11DR) te zijn geringd waar ze in
broedmachines waren uitgebroed . In de IIDR wordt uit elk gevonden nest een e i
. Handbuch der V6ge1 verzameld dat dan ktuistmatig wordt uitgebroed . 1}e aldus verkregen vogels worden
Glutz von lilotzlreinr, U .N . , Bauer, K .M . ~ Bezzel , E . 1973
vervolgens uitgezet . Op deze wijze hoopt men het verdwijnen van de Crote Trap
l+iitteleuropas . Band 5 . l-rankfurt am Itiíain .
: 102-104, in de DDR te voorkomen . Kunstmatig uitgebroede Grote 'l'rappen missen kennelijk
.
Veldwaarnemingen
(Vlll,
CIX
Vogeljaar
27
l .ichtenbeld, II . .J . 1979
de voor de soort gebruikelijke schuwheid .
15h-158 .
Tekke, M .,1 . 1971 . Ile eruptie 19 69/70 van de Grote Trap Obis tarda . Limosa 44 :
65-66 .
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'1' 41M4: G ROTE I'Rf1PPEN (rt~:a tarda IN N'EDERLANIs EN BEI GI £
1,~h9= G I11 A 1' BIIS'1'tlR11S G'tf, tarder TN 71-IF. til:'IHE-:1J .AN I15 AND BLiLG111111

Enkele van de in de winter van 1978/79 in Nederland en België verblijvende Grote
Trappen Oti.s tarda vertoonden niet de voor de soort gebruikelijke schuwheid .
Gedurende de eerste drie maanden van 1979 verbleven drie tamme Grote Trappen bij
Barchem ( Gld) . De vogels bevonden zich meestal in het weiland achter de boerderij
van het echtpaar Esselink . Zij droegen alle drie een Oostduitse ring . Pika Esselink heeft de Grote Trappen tijdens hun verblijf te Barchem vrijwel dagelijks
gevoerd . Zij gaf de door sneeuw en ijzel hongerige dieren elke dag een pan bostel . (Dit is een product dat vrijkomt hij het brouwen van bier .) Vooral tijdens
het voeren bleek him ongewone tamheid . Eika Esselink riep de vogels op dezelfde
wijze als waarop zij haar kippen lokt . Twee van de drie vogels waren erg vertrouwelijk en liepen soms bijna de stallen in ; de derde bleef altijd meer op een
afstand .
Vogelasielhouder Wiun Verholt te Gorssel (Gld) had intussen een eveneens tailmte ,
in de DDR geringe Grote Trap ontvangen . Deze vogel had zich zo maar laten vangen :
(4sim Verholt gaf hem onder andere kiezels te eten . Het is gebleken dat Grote
Trappen van honger omkomen als er zich geen kiezels en dergelijke in de maag bebinden . Deze spelen namelijk een belangrijke rol bij het fijnnkclen van voedsel .)
Ook in Henegouwen (België) werd een tamme, in de DDR gerináde Grote '1'rap gevangen . Deze vogel kwam in bezit van Guy Robbrecht te Londerzeel (Brabant, België) die hem onderbracht in een vogelasiel waar hij snel opknapte . (Het dieet
bestond onder meer uit dode muizen en sla . )
4•:im Verholt en Guy Robbrecht kwamen via de DBA met elkaar in kontakt . Zij besloten de vogels van Gorssel en Henegouwen bij de drie v<•ui Barchem los te laten
waarbij zij zich hopelijk zouden aansluiten . Een belangrijke overweging hierbij
was dat ze in Barchem tijdens de eerste dagen na hun vrijlating nog hijgevoerd
konden worden .
Nadat de Belgische Grote Trap de avond tevoren zijn T17-debuut had gemaakt voor
de BRT, zette zich op zondagochtend 4 maart een kleine expeditie in beweging
van Brussel (België) naar Barchem cm hem te brengen . Toen men hier aankwam,
bleken de drie vogels echter te zijn weggevlogen . láim Verholt en Guy Robhrecht
besloten toen de beide asielgangers toch maar binnen een afrastering in het
weiland van Esselink los te laten . In de loop van de week kwamen twee van de
drie weggevlogen trappen weer terug en sloten zich bij de vogels van Gorssel
en Henegouwen aan . Op 2 april zijn de vier trappen uit Barchem vertrokken .
(Hierna zijn er - voor zover mij bekend - geen Grote Trappen meer in Nederland
gezien .)

Fig . 25 Grote Trap/Great Bustard c :tïs t :~rda vogel v .m Gorssel {Glcl) links en
die van ]lenegouwen (België) rcchts/bird of Gorssel left nn .l thc one of
Ilenegouwen (Gelgitm) right, beide nog in gevangenschap/hotlr still in
4 maart 1979 ( .-iivroud :lan der : i , .„ :I
captivit}' I3n'cherr (Gld )
Ilierbij dank ik Jan Bos, Rika Esselink, Guy Robbrecht en Wim Verholt die zo
bereidwillig waren informatie te verstrekken .

Summary
5ome of the Great Bustards Otis tarda present in the Netherlands and Belgiu m
in the winter of 1978/79 were unusually tame . Three such birds staved at Barchem
(Gelderland) during the first three months of 1979 (one disappeared during the
first week of Aiarch) . They were fed daily by farmers . Others sta%-ed in bird
hospitals at Gorssel (Gelderland) and Londerzeel (Brahant, Belgiun) . On aMarch
these two birds were released at Barchem where they joined the others . On 2
April the bustards left the area . All five were ringed at Hiddensee (DDR) stihere
they were artificially bred . Obviously these Great Bustards lack the species'
usual shyness .

:'~rnoud B . van den Berg, Duinlustparkweg 9 8 , 2082 EG
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WL1ES1'1JNYLEVIF.R Í'har :idriuc lescher2auZtii IN NF.11F:R1 .A!V D
(1REATFR SlINU PLOVER Chara ririus laseheruzu2"ii IN 7H1 : Nl-"111F:RI .AN91 .5
f~> 20 juli 1S77 vond de heer J . Paape een dode eerste kalenderjaar Woestijnplevier r h,•u Iz ius lescheriaul bij [hiddorp op Goeree (Z) . De vogel werd gevonden
op ongeveer twee }an af stand van de vuurtoren van Ou.ddorp .
De vogel was niet geheel gaaf . Ik: hals was aan één zijde open en de veren lieten
op sommige plaatsen los . De poten waren bovendien al aan het verkleuren en verdrogen . Het was vermoedelijk een verkeersilachtoffer .
Paape hi-acht de vogel bij preparateur H . Bax te Dreischor op Duiveland (Z) die
hem opzette . Ik Nloestijnplevier bevindt zich thans in het Grevelingen Museum
(Welleweg 41, 4315 Cl] Dreischor) . (Het museum is van 1 april tot. 1 september
op zaterdag- en zondagmiddag geopend . )
De opvallendste kerunerken van de opgezette woestijnplevier zijn de naar verhouding forse snavel en lange poten (zie Fig .27) . De verdikte punt geeft de snavel
een typische vorm . Ue snavel is overigens vrijwel zwart ; alleen de basis van de
ondersnavel is lichter gekleurd . De knr en de bovendelen zijn grijsbruin ; de
kopveren hebben lichte randen waardoor de kop meer beigebruin lijkt . Ue kin en
keel zijn ln?ilwit . Op de borst is een onduidelijke, licht rossigbruine band die
in het midden onderbroken is . lle overige onderdelen zijn wit . De slagpennen zijn
donkerbruin . Er is een duidelijke, witte vleugelstreep . De buitenste staartpennen zijn wit, de andere bruin met een lichte rand .
Dit is het eerste geval van de Woestijnrlevier in Nederland en vermoedelijk het
vijfde in ?lidden-Ruropa (r.f . Glutz von Blotzheim et al . 1975) . In België is de
soort reeds tweemaal vastgesteld : van 21 tot 29 juli 1954 bij Nieuwpoort (WestVlaanderen) en van 21 tot 25 juli 1972 eveneens bij Nieuwimort . Ook in GrootBrittannië is de Woestijnplevier tweemaal waargenomen . Van 9 december 1978 tot
en met 1 januari 1979 en half april 1979 verbleef een exemplaar te I'agham I[arbour (West-Sussex) en op 10 juni 1!179 werd eer exemplaar waargenomen op Orkney
(Orkney) (Brit . Birds 72 : 138, 399, 445) .

Fig . 26 14'oestijnhlcvicr/Greater Sand 1'lover :'hurz :ir :; cs Z .rs .r.F1e„a,,l,*ii
27 thi secun, Iïreischor ( 2) 11 augustus 1979 Por )

~r .

Summary
..

chm 20 July 1977 a dead first calendar year Greater Sand plover charadrius leschen „ 7 1. was found near Ouddoi7} on Goeree (Zuid-Holland) . A short description of the stuffed bird is given . This is the first record of the Greater Sand
i']over for the Notherlands and probably the fifth for Central Europe .
Literatuur
Giutz von Blotzheitn, 11 .N ., Bauer, K .M . k Bezzel, B . 19 1- 5 . Elandhuch der lydgel
Dlitteleuropas . Band 6 . Wiesbaden .
Paul de Heer, Hendrik Casimirstraat 160, 3136 BT: Vlaardingen
Kees Roselaar ( editor of The birds of the Wasterxl PaLeare.tíe) infotmed us that
the {àreater Sand Plovers Chcrrzdrius lescher:aul .*,z:i breeding in Asia M inor ( including Armenia) and the Middle East differ iran those in the Soviet llnion and Mongolia hy - having a smaller and weaker bi]] with a less distinct gonys . These and
other differences probably merit subspecific recognition . He was of the opinion
that the Greater Sand Plover found dead in the Netherlands in July 1977 was an
Asia P.;inor or iddle East bird . This on ground of the bird's hill size and shape .
He alsn pointed out that the Greater Sand Plover population in Asia Píinor and
the Dliddle Last hreed much earlier than the Soviet and ti ;ongolian populations .
fhis also supports the opinion that the Dutch bird was of Asia Minor or M iddle
Last origin sin4e it was a first c :alendar year bird and rrnist have been at least
n few i ionths old when it was foiund dead . Editors
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POELRUITIZRS T'ringa strzgnatilis BIJ BADiIQE`~`EIXORp
bU1RSH SANDPIPERS Tringa staqnatilis NE AR B1IDHOEYEDORP
Van 1 tot en met 7 juli 1979 bevond zich een Poelruitcr Trinqa stagnvtiíis in
een zandput bij Badhoevedorp (MI ;I . (Deze zandput bevindt zich ten zuidwesten
van het Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos, vlak hij Schiphol) . Be vogel werd
op zondagochtend 1 juli om 9 :15 ontde,<t door Steven Schoevaart die dezelfde
ochtend nog telefonisch "alarm sloeg" .
Hier volgt een samenvatting van de door ons gemaakte beschrijvingen . De onderdelen waren (spier)wit, evenals de teugel, (ie wenkbrauwstreep en een klein gedeelte boven de snavel . De mantel was lichtgrijs met lichte schubjes en de
vleugelranci was donker . De slagpennen waren donkerder dan de dekveren . De benedenrug was wit maar in de vlucht minder gemarkeerd dan verwacht mocht worden .
Hij had een bijna geheel witte staart en stuit .
Om twee redenen vermoeden wij dat het een tweede kalenderjaar vogel was : 1) Prater et aZ . (1977) geven als ruiperiode van de Poelruiter : augustus tot october
(en later) ; 2) de vleugels waren erg rafelig en de veren oud en gesleten ; dit
was goed te zien als de vogel vloog .
Prater et a l . (1977) merken op dat slechts enkele tweede kalenderjaar vogels in
zomerkleed komen en dat 25 11 van deze vogels 's winters enige buitenste slagpennen vervangt . Gezien het gesleten verenkleed en de vroege waarnemingsdatum is
het volgens ons uitgesloten dat het een jong van dit jaar was . De Poelruiter van
Badhoevedorp stond waarschijnlijk op het punt zijn oude, versleten verenkleed te
vervangen door het tweede winterkleed .
Op 26 juli trof Glenn ttrt twee Poelruiters aan . Geen van beide had het verenkleed van de eerste vogel ; hetgeen betekent dat het twee andere waren of dat de
eerste was geruid . E ëntn van beide was in winterkleed, de ander had nog wat zwarte
vlekjes op de boveng en donkere vleugelboeg, resten van het zomerkleed . Op 27
,juli zijn de vogels ook nog gezien .

Summary
A Marsh Sandpiper Tringa stag*aatiZis was present in a saiidpit near Badhoevedorp
(Noord-Ilolland) from 1 until 7 July 1979 . 'Ifiis pit is tocated in the neighbourhood of Schiphol International Airport . The authors conclude that it was a second calendar year bird . They base this, among other things, on the verv worn
plumage of the bird (c}' . Prater et al . 1977) . On 26 and 27 July two Marsh Sandpipers were present . One bird was in winter plumage ; the other was still in
surzmer plumage . (There are more than 40 records of this rare swmner visitor in
the Netherlands since 1900 . )

Literatuur
Prater, A .J ., Marchant, J .H . & Vuorinen, J . 1977 . Guide to the identificatio n
and ageing of Holarctic waders . Tring .
Arnoud B . van den Berg, Duinlustparkweg 98, 2082 EG Santpoort Zuid
Rienk (Q .) L . Slings, Jan Ligthartstraat 375, 1964 IQ . Heemskerk
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TU::ER OVER DE DOIfGA]..LS STERN 5'terna dougallii 1N HF.T ZWIN IN 1979
M()RF. A8()Ut' 11-R: ROSEATE TERN Sterna douga2li IN EIET ZWIN IN 197 9

Op 2 3 juni 1979 was ik in Het Zwin (West-Vlaanderen, België) waar sedert 26 mei
een paartje bestaande uit een Dougalls Stern ~; terna dougallii en een Visdief S .
hirundo broedde (of . van den Berg 1979) . Hoewel reeds op 16 juni een jong was
waargenomen door Robert Trio (pera . med .), zat de Dougalls Stem nog steeds te
broeden . Vermoedelijk bevonden zich één of twee onbevruchte eieren in het nest .
Het minstens één week oude jong was meestal op minder dan een m afstand van de
broedende Dougalls te vinden . Het werd niet onder de vleugels genomen . Toen het
jong enkele m van het nest naar de waterkant liep om wat te drinken, begeleidde
de Dougalls het . Gedurende de waarnemingsperiode van ongeveer 15 :45 tot ongeveer 18 :00 verliet de Dougalls nog een keer het nest en wel om omgeveer 5 0 m
verderop even te baden . Nest en jong bleven toen onbeheerd achter . Opvallend
was dat het jong niet werd gevoerd . Bent (1921) vermeldt dat jonge vogels gemiddeld êënmaal in de 30 minuten worden gevoerd . De Visdief heh ik 's middags trouwens niet gezien .
Toen ik omstreeks 20 :30 weer naar de Dougalls Stern ging kijken, vloog een Zilvermeetna LarAs argentatus over de broedplaats . De Ilougalls viel de Zilvenneeuw
nog aan maar kon niet verhinderen dat de meeuw het jong in de snavel nam en het
ongeveer 100 m verder in zijn geheel doorslikte . Kort daarna - toen de Dougalls
weer op het nest zat - kwam de Visdief met een visje aanvliegen . De Visdief liep
er even mee heen en weer alsof hij het jong zocht en vloog toen opnieuw aan . De
Dougalis die eerst rustig op het nest was blijven zitten, begon nu om het visje
te bedelen en pakte het tenslotte van de Visdief af . De Dougalls at het visje
echter niet op . Hij nam het in de snavel en begon aan te vliegen . Dit duurde
ongeveer 20 minuten . Daarna landde de Dougalls op het water en slikte het visje
door . Tenslotte verdween hij naar zée .
Toen ik op 30 juni weer in Het Zwin was, zag ik de i)ougalls Stern niet . De stern
bleek echter een nieuw nest te hebben dat vanaf de dijk niet te zien was . Robert
Trio (peru . med .) achtte het overigens niet uitgesloten dat de ibugalls het nest
van een paartje Visdief had overgenomen . Guido Burggraeve stelde vast dat de
Dougalls half juli opnieuw een jong had ; dit ging echter ook verloren (Thierry
de Schuyter pers .
'Chierry de Schuyter (pers . med .) zag de Dougalls op

23 juli voor het laatst .
Ook in 1978 werd het jong van een paartje Dougalls Stern x Visdief opgegeten .
ftet broedgeval in 1977 mislukte eveneens . Alleen in 1976 werd een jong met succes grootgebracht .

Voor beschrijvingen van mogelijke hybriden tussen Dougalls Stern en Visdief verwijs ik naar Hays (1975) .
Ik dank Thierry de Schuyter en Robert Trio hartelijk voor het verschaffen van
gegevens voor dit artikel .
Summary
In 1979 a Roseate Tern tezry : douya :lia" stayed in the Conmon Tern .I . l ira~r.dc
colony in Het Zwin (West-Vlaanderen, Belgii.un) for the fourth year in succession
(cf . van den Berg 1979) . As in the previous years it was paired with a Connon
Tem . Breeding started on 26 May and on 16 June one chick was observed for the
first time . The Roseate Tern was still breeding on 23 June ; the nest contai.ned
prohably one or two infertile eggs . The author witnessed how on 23 .June the
about one week old chick was caught and suhsequently eaten hy a Herring Gull
r,ar,s argentatus . The Conunon 'i'ern did not feed the chick ; it was not seen until
shortly after the robbery of the chick at approximately 2 0 :30 . On 3o June the
Roseate had another nest . It was presumed that it had taken over a Conunon Tern
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nest . A chick was observed in mid-July ; this was also lost . Rree,liaih in 1 9 77 and
1978 was also unsuccessful ; onlv in 1 9 76 a chick was raised with i~ccess .

FltW l11 .L1-:Nl}l : GE G E VI:NS OVER 1}L: 01-:HOI: Bubo bubo BIJ DEN HELDER
A[1 DITIONAL DATA 0N T11C EAGLE OWL Dubv bubo NLAR L1EN IIEC.I)E R

Literatuu r

Naar aanleiding van tret opnieuw in do belangstelling komen van de Clehoe Bubo
bubo in de Donkere Duinen bij Den Eielder ( 1é1 ) (zie 1}utch. Hir..lio-ty 1 : l7-18) deed
ik verdere naspeuringen over de eerste waarneming van dit clier .
In de literatuur vond ik slechts éën gegeven . In waarnemingenrubriek nr 122 in
L'e Pia_per (16, 1977) stond wat verloren tussen de Tortelduifjes en Grote Sonte
Spechten : "Oehoe 5-12-76 1 ex (nog steeds!) in duinen hij Ilen Helder (de (~raaf,
van Velpen)" .
I>P heer W . Groen, boswachter van de Donkere I)Liinen, deelde mij mede dat hij
half october T973 de Oehoe voor het eerst in het bos ontdekte . Op 24 actober
van dat jaar slaagde hij erin samen nmet de heren f)uursma en Swennen de vogel te
vangen . Duursma hield het dier enkele uren vast en bekeek nauwkeurig of de vogel
sporen van gevangenschap vertoonde . Dit bleek niet het geval . Het verenkleed was
geheel onheschadigd en vertoonde geen kale plekken . [le slag- en staartpennen,
bij gevangen dieren vaak sterk gesleten, waren puntgaaf . De hevedering van de
peten vertoonde geen slijtage van riemen . De vogel had geen platvoeten of vervormingen aan de tenen, noch gesleten of misvormde nageis . Uok de kop met de
oorpluimen en de snavel waren geheel intact .
Groen en [)uursma :~ ijn etvan overtuigd dat de uil die hier nu al zes jaar verblijft, een wilde vogel is . Inderdaad is er niets wat hiertegen pleit .

Bent, A .C . 1921 . Life histot'ies of North American gulls and terns . New York .
van den Rerg, A . 1979 . lien hroedende Lkougalls Stern ~ter•na dou;all,a:, een kilometer huiten Nederland in 1 9 7J . lArtch Birding 1 : 25-26 .
(Burggraeve, U . 1977 .) Wacrrneniingen bij een vermoedelijk gemengd broedpaar 17ouga11s Stern, :7terr ;r .r d u ;7a17.ii, x Visdief, Sterncr hi.rurulo,te Knokke . Ciervalk
67 : 75-8(I .
Hays, H . 1975 . Probable C :ommon x Roseate Tern hyhrids . Auk 92 : 219-234 .
Klaas J .

Eigenhuis, Seringenstraat 6,

1431 Ii.7 Aalsmee r

1AT`I ;Ri(rL\ Sl'VLW'IC1[ I1 .RN Sternu scrndni rnsis rzc=uf'l.aviii.rs I :\ 'I711 : `E :'Ifi[RI AtiL1S
On 73 December 1 9 78 1 Lound a clead, rinl,ed tern 7terr :a sv . on \'nnrd Bevelatrd,
zezland . The bird lay irear tlie shore of the Veerse Meer, just scuth of the b'eerse Ilarn (51 .35 N, 11 .5 . .ï9 E) . I was surprised when I dise :oti-ered that the tern was
bearing an American ring ( 1.15 Fish & W'ildlife Sen'ice 136-3155411) . The body was
already in such a bad stat~ fFr .- . heacl and bill were missing) that 1 was irnable
to determine the spccies . It was clearly a first calendar year bird .
I sent the ring and somc additional data to Het Vogeltrekstation at Arnhem,
( ;elderland which forwarded these to the US pish (i Ttiildlife Service . lt appeared
that the bird was a Sandwich 7ern which had heen ringel as a
chick at Cape Lookout (31 .54 N , 76 .34 [V), North ( :arolina (USA) on 23 June 1 978 .
The bird was thus about six months old when it died .
1he Sandwich Tern pupulations in the [1SA belong to the suhspecies :: . r . :rcu'Zavi(Ainerican Ornithologists' L[nion 1957) . As far :rs [ could ascertain, this
find mtist he the first record of this subspecies in the iti'estern Palearctic .
It is perhaps interesting to point out that the ~jnet'ican Sandwich 'I'ern was found
in the area where in the winters of to ft - nall w urbc°r~ ol Sandtsic-li
Terrrs were present IOuweneel 1975 ,
Li terature
American (7rnithologists' Union, T}re . 1957 . Check-list of North American Birds .
Raltimore . Fifth Edition .
Chrweneel, G .L . 19 7 5 . a'erwinterende Grote Sterns crcrr.G in Nederland . Limosa 48 : 197-201 .
1979 . De winterwaarnemingen van Grote Sterns in Nederland . Vogeljaar
27 : 38-39 .

Jelle Scharringa, Stecnen Carner 34, 3721 NC

Bilthoven

Fig . 28 Oehoe/Fagle Ow1 B;<b9 bubc
ge v angen/captured Donkere Duinen,
Den Helder (NFl) 24 october 19 73
( .r . .rroer:)
Summary
The Eagle Owl l~ubo bubo near 1>e1r Helder (Noord-Holland) - which is still present
(sec Dutch Birding 1 : 17-18) - was discovered in mid-October 1973 . On 24 October
1973 it was captured and kept for a few hours . Careful examination of the bird
revealed no signs that it had been kept in captivity . Primaries, rectrices,
feathering of legs as well as underside of feet, toes, nails and bill were in
perfect condition .

Edward J . van Llzendoorn, 3e S<:hinkelstraat 45, 1075 TK Arnsterdant
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RUIGp0011.J1LEN Aejolius funere.us 1N URENIIfE, NEDERLAND SEDERT 1971
TENC3+IAI .M'S (IWLS Aegolius funer.us IN DRENTHE, THE NE71-1I :RLANDS 5INCE 197 1

geen gebruik gemaakt van de in totaal 2 0 speciaal voor hen opgehangen nestkaste7 .
Dit in tegenstelling tot ervaringen in de BRD (cf . e . .ji . Gasow 1959) . Er zij echter op gewezen dat het aantal vogels in een bepaald gebied in de eerste plaats
wordt bepaald door de hoeveelheid beschikbaar voedsel . Alleen bij een groot
voedselaanbod zal een tekort aan geschikte nestholten kunnen dreigen (_ -f . Knolle
a' . 1973 ) . Volgens Schelper (1971) bezetten niet-broedende vogels in jaren
van voedselschaarstc soms holten zonder dat zij tot broeden komen . In de llrcnthse kasten werden bij controles nooit Ruigpootuilen aangetroffen .

In het voorjaar van 1973, anderhalf jaar na de vondst van een dode eerste kalenderjaar Ruigpootuil Aegalius funereus in de Boswachterij Gieten in Drenthe
(Groen & Voous 1973), bezochten enkele vogelaars deze boswachterij in de hoop
de soort hier aan te treffen . Groot was de sensatie toen er twee roepende mannetjes werden gelocaliseerd . Sindsdien is de Ruigpootuil jaarlijks in Drenthe
vastgesteld . Er werden bovendien twee (mislukte) broedgevallen geconstateerd .
Het onderstaande overzicht over het voorkomen van de Ruigpoootuil in Drenthe
sedert 1971 werd samengesteld aan de hand van gegevens van Arnoud van den Berg,
Martin van den Berp, llan Blankert, Arend van ➢ ijk, F.dward van IJzendoorn, Gerald
Oree1, Jowi de Roever,Frank Rozendaal, Gerard 5teinhaus, Kees Tiemstra, Ed Veling, Arend Wassink en anderen . Bovendien werden Scharringa & Osieck (1978) eii
Tekke (1975, 1977) geraadpleegd . Voor aanvullingen en verbeteringen op het overzicht houd ik mij aanbevolen .

Volgens Mdrz (1968) beginnen Ruigpoctuilen half maart . met broeden . Onderzoekingen
door Knolle & c. al . (1973) en Schwerdtfeger (1979) tonen echter aan dat naarmate
er minder voedsel beschikbaar is, de uilen later gaan broeden en bovendien minder eieren leggen . De late hroedgevallen in 1974 en 1977 zouden op een ongiuistige
voedselsituatie in die jaren kunnen wijzen . Verstoring eerder in het broedseizoen
zou echter ook de oorzaak kunnen zijn geweest van deze late broedsels .

Voorkomen in Drenthe sedert 197 1

Natuurlijke vijande n

1971 Boswachterij Gieten dode eerste kalenderjaar vogel (gevonden tussen 15
en ZD september ; nog in jeugdkleed )
1973 Boswachterij Gieten twee roepende mannetje s
1974 Boswachterij Gieten twee roepende mannetjes en mislukt broedgeval (op
nest dat drie of vier ongeveer twee weken bebroede eieren bevatte, bouwde na half mei een eekhoorn zijn nest )
1975 Boswachterij Gieten twee roepende mannetje s
1976 Boswachterij Borger/Gieten vier roepende mannetjes
Boswachterij Emmen roepend mannetj e
Boswachterij Ex1oo-Odoorn roepend mannetje
Boswachterij Grolloo roepend mannetje
Boswachterij Ilooghalen roepend mannetje
Boswachterij Schoonloo roepend mannetj e
1977 Boswachterij Borger/Gieten twee of drie roepende mannetjes en mislukt
broedgeval (twee (?) onbevruchte eieren werden van begin mci tot in juni
bebroed )
Boswachterij Exloo-Odoorn roepend mannetje
Boswachterij Schoonloo roepend mannetj e
1978 Boswachterij Borger/Gieten twee of drie roepende mannetjes
Boswachterij Schoonloo roepend mannetj e
1979 Boswachterij Borger/Gieten twee of drie roepende mannetjes (vanaf eind
april niet uieer gehoord

liet is ook in Duitslarrd vastgesteld dat eekhoorns een nest op dat van een Ruigpootuil bouwden (Z-ang & Rumze 1978) .
Kdnig (1965) wijst erop dat de aanwezigheid van de Bosuil een ongunstige invloed op de stand van de Ruigpootuil kan hebben . Sormnil;c waarnemers
sluiten de mogelijkheid niet uit dat Bosuilen die in 1979 voor het eerst in de
Boswachterij Gieten zijn vastgesteld, de hier aanwezige Ruigpootuilen hebben
verdreven . Deze zijn hier na eind april niet meer waargenomen .

Roepactiviteit
Er bleken nogal wat verschillen te bestaan in de roepactiviteit van de diverse
Ruigpootuilen . De vogel van de Boswachterij Schoonloo werd alleen af en toe in
april gehoord terwijl de vogels van de Boswachterijen Borger en Gieten vanaf
begin maart tot in mei te horen waren . A(eestal riepen de Ruigpootuilen vanuit
de top van een den of spar .
Nestplaat s
De beide geconstateerde broedgevallen van de Ruigpoctuil vonden plaats in verlaten nest.hoIten van de 7warte Specht Dryoc<,pus marr :i,,r . In beide gevallen hevond de nestholte zich in een abeel . De Ruigpootuilen hebben voor zover bekend

Broedtij d

Jeugd-dispersi e
Finse ringgegevens tonen aan dat jonge Ruigpootuilen binnen enkele maanden soms
100-en kin kunnen afleggen ( .- ? ,r . Groen & Voous 1973) . De vondst van een op 8 mei
1975 op de Liineburger Heide (Niedersachsen, BRD) als nestjong geringde Ruigpootuil op 15 october 1975 te Farmsum (Gr) toont aan dat dit waarschijnlijk ook
voor de Noordduitse populaties geldt . (In het licht van het vastgestelde voorkomen in Drenthe is het overigens onwaarschijnlijk dat ook aan de vondst van
het nog niet volgroeid jong in de Boswachterij Gieten in september 19 7 1 jeugddispersie ten grondslag ligt . )

Voorkomen in Niedersachse n
Het was een ornithologische sensatie toen Rudolf Kuhk in 193 8 het voorkomen van
de Ruigpootuil op de Liineburger Heide in Niedcrsachsen vaststelde (cf . t .y .
Kuhk 195 2 ) . Tot dat jaar gold de soort in Noord-Duitsland namelijk als een zeldzame, onregelmatige gast . Omstreeks 197 0 waren op de =entralheide ongeveer 3 0
paartjes aanwezig . De laatste jaren werd er ook nog een kleine populatie op de
Nordheide gevonden hetgeen de meest noordwestelijke broedplaats in de BRI) is
(Fuhrmann 1979) . Het duurde tot 1951-52 voordat de I3iigpootuil in de Harz werd
vastgesteld (Weigold 1952) . In de Plestharz (het in de BRD gelegen deel) ware n
in 1963 nog 18 roepende mannetjes aanwezig en in 1972 was dit aantal teruggelopen tot slechts vijf . Met name 1969-71 waren slecht (Knolle et aZ . 197 3) . De
mededeling van Groen & Voous (197 3) dat in 1971 onder andere in de Harz uitzonderlijk veel jongen voortgebracht werden, is onjuist . In het door hen aangehaalde artikelvan Schelper (1972) wordt alleen het broeden in het Kaufunger l :ald
behandeld . Er zijn in de literatuur verder gcen aanwijzingen te vinden die wijzen op een hoge jongenproductie in Noordwest-Duitsland in 1971 .
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ln 1977 werd op veel plaatsen in het zuiden van Niedersachsen, ook in de 1{ar~,
een flinke toename en enige uitbreiding geconstateerd . Lr enkele bosgehieda•n
waar de Ruigpootuil voorheen veel voorkham ontbrak hij nu echter (Becker 19, ;j
Ook in 1978 werden weer nieuwe broedplaatsen gevonden Schwerdtfeger 1979 )

Stand- of zwerfvogel ?
F3e ruigpootuil is volgens vele auteurs in hoofdzaah een standvogcl . iJe vraag
doet zich voor waar de vagels uie plaatselijk in gunstige muizenjaren opduiken,
(zoals in I 9 7(i en 1977 in Drenthe), vandaap komen . f`ysterud (19 7 0) komt. tot. :lc
goed anderbouwde hyZx?these dat de Ruigpootuil "periodically higly non-resideitial" is en een "multiannual'` verplaatsingspatroon heeft dat heschouwd kan
wnrden als een aanpassinl, orn voedselri}ke gebieden snel op te sPore.n . Kenmerkend
zijn onder anderc het ontbreker, van vaste broedplaatsen en verplaatsingen als
het voedselaanbod uralt . . I)eze ln-rothese verklaart het voorkomen van de Rui l1ept.uil in Drent.he goed en is minder willekeurig dan andere hypothesen c ;ie hei voorkomen in verband brengen met jeugd-dispersie of bosbranden .

Fysische geografie en klimaa t
Niehuhr ( 19'1) probeert een antwoord te vinden op de vraag waar he .t voorko>>icn
van de Ruigpootuil op de Liutcburger Heide op terug te voeren is . liet gek .iied dat
gemiddeld 8() tot 100 in boven de zeespiegel ligt, heeft in vergeliiking met ile
rest van de Noordduitse laagvlakte een meer horeaal klimaat . Pit komt onder andere tot uiting in de aanwezigheid van naar verhouding veel . horeale en subboreale plantesoorten . Niebulrr komt tot de conclusie dat het voorkomen van de Ruig-pootuil terug te voeren is op het "Taiga-Klima" van de l .unehurger 1'.eide .
Het ~ralt op dat het voorkomen in F)renthe beperkt blijft tUt lk Ilondsrug en zijn
directe omgeving . Naspeuringen in anderc•, ogenschijnlijk even l ;escliikte maar
ger gelegen gebieden (zoals rond Ilavelte en ilf#cIte) hadden geen retiultaat . `Ic•ii
zou zich kunnen afvragen of ook liet voorkomen op De Ilondsnig mogelijk een klijnatologische achtergrond heeft . In dit verhand zij erop gewe7en dat de flora van
Ile Hondsrug wordt gekenmerkt door de aanwe.zil;heid van ty-pisch horeale planten
:;
rr en liiuiaeusklol :le
: rr :7eu b r
als stekende uolfsklauw y, oz u~ :
l1e Ruigpootuilen op de Liineburger Heide broeden tussen de 80 en i00 m boven de
zeespiegel . In 1975 vond in het oerstroomdal van dc A11er (Niedersachsen) een
hroedgeval op 38 m plaats (Martens 1977) . Lic Drenthse vogels komen nog lager
voor, namelijk tussen de 15 en 20 m .

Dankzegging
Ik dank iedereen die aan de totstandkorning van dit artikel heeft meegewerkt .
5ummary
In this paper the author stmmarizes and discusses the occurrence of the Tengmalm's Owl Aegolius funeraua in Arenthe, the Netherlands since 1971 . Between 15
and 20 september 1971 a dead not fully grown juvenile was found in the Boswachterij Gieten . Visits to this area in the spring of 1973 revealed the presence of
two calling males . Since then Tenglnal .m's Oi.-ls were recorded annually in Drenthe .
In 1976 a maximum number of nine calling males was located . 13reeding was recorded twice ; in both cases it was unsuccessful . In 1974 a red squirrel built its
nest on that of a Tengmalm's Owl and in 1977 the eggs were infertile . The author
discusses among other things some factors which may affect the population size .
On 15 October 1975 a dead first calendar year Tengmalm's Owl was found at Farmsum, Groningen . This bird was ringed as a nestling on 8 May 1975 on the Liine-
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burger lleide, Niedersachsen (BRD) . This find gives support to the view that the
lh-enthe population is related to populati .ons in tiiedersachsen . In order to understand the nature of this relation the author di .scusses some aspects of the
species' occurrence in Niedersachsen . The author is of the opinion that the
available data are in accordance with Alysterud's (1970) hvpotheses .
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IsIR11ING IN '11 9 : C116U1RY 1SLA\US
The Canary Islands (which belong to Spain) have an interesting avifauna, especially the landbird fauna is interesting . The archipelago is inhabited by seven
endernic or semi-endemic species . These are the Long-toed Pigeon ' :lz,~rbl trr_.ecza,
Laurel Pigeon c oïumbu jun crrzue, Plain Swift Apus un.ico2ur, Berthelot's Pipit
Anthus bertheiottii, Canary lslands Stonechat Cxnary Islands
Chaffinch Frinyilla teydea and Canary Srrinus canaria . ln this paper we wi]1
give some detailed information on the occurrence of four difficult-to-find and/
or rare species, {. .e . the Long-toed and Laurel Pigeon, Canary Islands Stonechat
and Canary Islands Chaffinch . The Plain Swift, 13crthelot's Pipit and Canary are
common throughout the archipelago . (Tt should however be noted that the Plain
Swift is a migratory species and leaves the islands during the non-breeding
scason .) Thc information given in this paper is based on the results of our
trip to the Canary Islands in September 1977 . For illustrations of the species
mentioned in this paper, see Heinzel et a2 . (1973) .

more luxuriois . l~ollowing t.he road one passes at the right hancl the entrance of
a long, unlightened pedestrian tunnel to 17 1 Campomento del Cedro . Here are precipitous rock-faces which are inhahited by Rock Pigeons Cclwnóz., :
A few
100 m before the highest point of the road Une sees precipitous rock-faces within dense laurel forest . Here the Laurel Pigeon occurs . 4Je observed a few birds
flying from one scarcely vegetated, steep rock-face to another . (One of the
best field characters of the Laurel Pigcon, especially in flying birds, is the
whitish end of the tail . The soft flapping flight is also dist .inctive .) Pollawing the dirt road a few 100 m one reaches a hifurcatio . liere one can see the
Long-toed Pigeon in the so-called 1,auric, ;;4,u zone (sensu Schmit.hiisen 1968) .
This zone is dominated by La :erus eanaria n-ei r~, ? 1 c s canariensis, Persra -indica
ancl others . The best spot tn see the Long-toed ]'igeon is however T :1 Campeinento
áel Cedro . From here one can freyuently see flying birds aherve the forest . (The
I,ong-toecl Pigcon has a dark bar at the end of the tail which distinguishes it
from the Laurel Pigeon . It has a strong, powerful flight .) Roth pigeon species
can also be found on La Falina .

Long-toed and Laurel Pigeon
"Iïre rare Lonx-toed Pigeon and the very rare and endangered Laurel 1'igeon can be
found on Gomera where both species occur in the laurel forests in the 1, 1 Cedro
valley area (Fig . 29 } . One can reach the area from San Sehastián hy taking the
asphalt road to Henuigua . A few km before Hermigua one turns left on the dirt
road ta the El Cedro vallcy . 1liere is a sigm . The dirt road climbs steeply during the first kilometres while the vegetation along the road gets more an d

Canary Islands Stonecha t
7he Canary Tslands Stonechat (which only occurs on tiny islands north of Lanzarote and on i-uerteventura) can he found near Oliva on Fuerteventura . Several
pairs are present along the track from Oliva to Caldereta (see Fig .30) . This
spot was already know7r in 1913 (Rannerman 7963) .
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Fig .30 Oliva, Fuerteventura (Canary lslands) . x Place where Canary Islands
:~axico?.a daeotiaP can be fotmd ; 3JE pointed hat mountain ;
Fig .29 Comera (Canary Islanás) .=,
El Cedra (place where I .ong toed Pigeon Stonechat
0 asphalt road ;-- - yellow grit road ; - black coal dust road ;p
Col :rmba tro,xzz and Laurel. Pigeon Col :rmba „unoniae can be found)
; direction of Kierto Rosario (23 km) ; Q direction of Corralego (15 km) ;
---asphalt road ;0 misty laurel =.c¢ar?<s e r.cxriersie forest (after
33 direction of Ioston-Cotillo (16 km) ; (D direction of Vallebron ;
Cehallos & 4rtuna 1951) ; A peaks
.
©
direction
of
l :alclereta .
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Canary Islands Chaffinch
fhe (:anary Islands Chaffinch can be found near El Portillo on Tenerife where
the species occurs in rather dry fir forests above the misty r/syrea-zone . One
can reach a good spot by taking the road from La Orotava tu Pico de Teide (3718
in) . One passes Agua Mansa and hefore El Portillo one gets at the right hand a
hut with the name "Sventenius" . Here one takes a path (which had been construced in 1956) to the resting place "Piedra de los Pastores" (1600 m) . Along this
path (after passing the watering-trough "Fuente los Corchos") Canary Islands
Cha£finches can be seen easily .

This report sunmiarizes some interesting records made hy Uutch and Belgian birders during their holiday in the Western Palearctic in the spring and sumner of
1979 . We point out that the records included are largely unchecked, not authenticated .

In the future we hope to publish such siumnaries at regular intervals . All readers of Dutch Birdin,7 are therefore invited to report their interesting holiday
records to one of us (for our postal addresses and telephone numbers, see
below) .
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Systematic lis t

h'estern Reef Heron Fgre'ta _q„iari s

France : Etang des Dlassousotes, Les Saintes Maries de-la-Aier (Bouches du Rhbne),
27 July (Karel Mauer, Peter Scova-Righini) .
Surf Scoter Mel%nir.~, ;r rF:rspicillat a
Notway ; Skallelv (Finnmark), 20 June, adult male (Jan & Resi Steenhart) ; cf .
Krampenes ( Finnmark), 19 June 1978, adult male ( Han Blankert, René Dekker, Eef
Kieft) .

Long-legged Buzzard r?uteo rufinu s
France : Les Saintes Maries de-la-Ner (Bouches du Rhdne), 27 July ( Karel Mauer,
Peter Scova-Righini) .
I .esser Spottcd Eagle
pornartin a
Sweden : Ottenby ( pland ) , 8 August (Alice & Kees Scharringa) .
Spotted Eagle AquiZa _l .znna
Sweden : Bdrringe ( Sk9ne), 8 April (Eric Bos, Joap Koaijm an ct a1 .) .
"W'ow-wow-wow : Yshat a nice paper 1 got from you . That is what it should be 1ike :
Naturally 1 become a member . "
Stefan Ericsson, Hemvágen 8, 902 33 Ume~, Swede n

Greator Sand Plover !'harradrius lesehenaultti i
Tunisia : Nabeul, 26 June (H an Bl ankert, JanJaap Brinkman, René Dekker, Lef
Kieft) ; this is the first satisfactory record of this species for Tunisia .
Lesser Crested Te rn SternQ ber.ga2ensi s

Tunisia : Sfax, 28-29 June, 12 (Han Blankert, JanJaap Brinkman, René Dekker,
Eef Kieft) .
"J'ai re4u le premier nuanéro de Guteh Birdinq que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt . ( . . .) Je pense que vous vous êtes un peu inspirés de BirdircJ, la revue
américaine de 1'ABA .
Je vous remercie de m'avoir envoyé le premier numéro et j'espëre bien re evoir
les suivants, car êtant le correspondant fran~ais de Hr-iCiah Birds pour ~es
'European News', j'aime bien me tenir au courant de se qui se passe dans les
pays étrangers et pouvoir faire des comparaisons avec la France . "
Philippe Dubois, Secrétaire général du Groupe Ornithologique Parisien, 36 rue
d'Angivillier, 78000 Versailles, France

Sooty Tern Sterna fu s cat a

England : Berry Head (Devon), 9 July, adult ( René Pop) ; this is the seventh
record of this ( sub)tropical tern for Great Britain since 1958 .
tiamaqua Dove Oena aaper.sti s
Israel : Elat, 24, 27 May ( Pieter Bison, Niek van der Ham) .
Pygmy Owl Gía+,eeidi um passerinuun
Finland : Raiski, Pihlajavesi ( Keski-Suomi), 10 ( :) breeding pairs (Jan & Resi
Steenhart pers .
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llral 0w1 Si.r, iar rirr 2ersC s
Finleuid : Raiski, Pihlajavesi (Keski-Suomi), 14 ( :) breeding pairs (Jan & Resi
Stee111lar t
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IZL4I}SFiI VCK11'L 1 : S~E LLILIQ :N s'%iZco co7_ ~rrF ;rzr ;:U .
MYS'f E RY BIRI) 1 : PIERLIti :'- lc.cuZrmrbarius

itikrite-rum(xd Swift 1r2~s ra,t'j'esr
Morocco : between Bouialne and duarzazate, 13 July, breeding (Han Blankert, JanJaap Brink-man, René Dekker, Lef ]íieft) ; this is a ncw breeding localitv nf this
species .
Little Swift lrus affirai s
Turkey : along Cirat, Birecik, 6 July, four occupied nests (1•lartin & Resi van
den Berg) ; this is a new breeding locality of this species .
ltihite-backed Woodpecker Der~c :rvecp~Rs leuiuto s
Spain : Camping Los Pirineos, puenta de la Reina (Navarra), 5 July (,loop E :ooijman, Kees 4loutersen) .
Tkipont's Lark ChFrson3a ::7.u .s . :'r.zf?or,t?,
Spain : Alcolea de Cinca (Iluesca), May, eight singing malcs (Sjef de Ridder r~f
.l .j ; this is perhaps the most northern breeding locality of this species .
Citrine itiagtail r."u :rei?.La =í rac, ?
Turkey : Tatvan, 11 July (Alartin & Resi van den Berg )
Red-llanked Bluetail :'ursi .~er cyz+uru s
}-inland : Raiski, Pihlajavesi (Keski-Suomispring, singing male ( .Jan 8• Resi
; Rukuturrturi (Qulu), 3 July, singing male (Jan Bos &
Steenhart oers .
Aiaud Maas Geesteranus) ; the record at Raiski is well outside the slx+cies' normaI distrihution range in Finland .
Algerian Nuthatch sitfu ladun,r. i
Algcria : IJjehel liabor, 23 June, nne breeding pair (Han Blankert, JanJaap Brinknkan, René Dekker, Lef Kieft) .
Two-barred Crossbil l
rlnland : Kotala (Lappi), .i July (Jan Bos, D ;aitt} Maas Geesteranus ) .
Cretzschmar's Bunting YrLer>z: .rcr ca~r? :
Turkey : Tatvan, 141-11 Julv, at least ene breeding pair (,~I,-rrtin & Resi van den
Berg) ; this record means a considerable eastward extension of the species'
hreeding range .
Red-headed Bunting Ember ::za hr7 r .z: ei a
lsrael : Elat, 23 P1ay, male (Pieter Bison, Niek van der Ham) ; this is the first
record of this species for [srael .

Han Blankert, Leendert !Seeszstraat 8, 2015 JS Ilaarlem (023-242132)
JanJaap Brinkman, P .C . Hooftlaan 69, 1985 BH Ilriehuis (02550-16037 )
Gerald J . Oreel, Postbus 51273, 1007EG Amsterdam (020-461278)

Fig . 31 Smelleken/hlerlin Fc2co co7.ru~ ari M
Vogelweg, Zuidelijk Flevoland ( Z IJP )
4 mei 1979 íJara Mul~r J
(71) een paal langs de weg zit ontsparincn een roofvogel met spitse vleugels, een
iets voorbij dc vleurelputrten reikende staart en korte poten . De vogel heeft
een smalle haardstreep, een donkere streep door het oog, gestreepte wangen, een
vage weeilcht•auwstreep en een vrij lichte kruin . De rug vertoont fijne schachtstrePen en de staart lijkt donker met een gebroken lichte bandering .
Lk[renen (en zij waren er :) die de vohel een Sperwer Ae i it~r>r£s s noemden,
waren beslist fout . Itieliswaar heeft de Sperwer ook een smalle wcnkbrauwstreep
maar de spitse vleugel (de or één na buitenste slagpcn is het langst in plaats
van de op vier na buitenste) die bijna tot de staartpunt reikt, de smalle
baardstreeP, de korte, dikke snavel met een rond, naar boven gericht neusgat,
de korte poten en de ontspannen houding op een geëxponeerde paal w .ijzen duidelijk op een valk '~iZeo sn . De in verhouding tot het lichaam grote kap duidt op
één van de kleinere soorten . De grotere vallen trouwens sowieso af want de
Slechtvalk F . per•egrinus heeft een brede, zwarte haardstreep en donkere wangen
en kruin . Giervalk F . r scicovus en Saker F'. cherr , hebben nauwelijks een
haardstreep en missen de donkere band door het oog . Alleen de Lanner F . b í

c :,s lijkt wat op de vogel van de plaat . De l .anner heeft echter een gebandeerde
rug en mist de wenkbrauUstreep .
znr•. ..rr_1 : s en Kleine Torenvalk = .
Van de kleinere valken vallen Torenvalk '
na„^c, :r : : af : volwassen mannetjes hebben een effen staart (afgezien van de eindband), jonge vogels en vrouwtjes een lichte staart met donkere banden (en dc
bovendelen zijn bovendien ook zwaar gebandeerd) . Ook Boomr-alk 7 . a ~b :rteo en
Eleonora's Valk F . elsc>rarae kiWien het niet zijn want deze zijn veel slanker en
hebben langere vleugels die in zit tot voorbij de staartpunt reiken tenvijl de
brede baardstreep, de wangen en de kruin zwart zijn . De Boorm'alk heeft bovenscr<r_< :
dien in alle kleden een effen staart . Resteren de Roodpootvalk F
en het Smelleken :7 . __ : .rbczri .s . Een volwassen Roodpoot kan het niet zijn want
zowel mannetje als vrotnnje hebben een geheel ander kleurratroon dan het afpe-
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heelde dier . F.en jonge Roodpoot zou tot de mogelijkheden kunnen hehoren maar de
kruin en vooral het voorhoofd zijn bij deze vogels opvallend lic :hter dan cle
zwarte streep door het oog ; de rug en staart zijn gelijk7ratig donker grijs en
de vleugelpunten reiken in zit tot hij de staartpunt . Als enjge blijft het
Smelleken over : de gedrongen houding, de donkere schachtstrepen op de n :g en
de afstand staartpunt-vleugelpunten ziin inderdaad karakteristiek voor deze
soort . Volwassen mannetjes SiEielleken hebben geen baardstreep, natn,elijks een
wenkbrauwstreep en een ongebandeorde staart maar een patroon zoals op de loto
komt wel bij volwassen vrouwtjes en jonoe vogels voor . Aangezien de lichte
staartbanden van volwassen vrouwtjes scherper getekend en breder zijn dan die
op de foto, kan het hier alleen een jon ï Smelleken betreffen .

Op 2 september 1979 ving ik langs de Oostvaardersdijk in Zuidcliik Flevoland
(ZIJP) ecn spotvogel H-ippoLais °P . met gele onderdelen die hij nadere detenninatie een Orpheusspotvogel H . polyglottu bleek te zijn . De vogel werd uitvoerig
beschreven, gefotografeerd en na te zijn geringd weer losgelaten .

Ue soort is in de hand gemakkelijk te onderscheiden van de Spotvogel H .icteriruc
(Tabei I) . Ook de vleugelformule is verschiliend (R'illiamson 1968)-

De foto werd gemaakt op 5 mei 1979 in Zuidelijk Flevoland ( -- iJl') door Jan Dlulder .

Tabcl 1 . Enige handkeivnerken van de Spotvogel IiF)polais icterinu en de Orpheus
spotvogel H . poZyglottu (antleend aan Svensson 1975 en Willianson 19f,8j en die
van de in Zuidelijk Flevoland (ZIJP) gevangen vogel .

Kees (C .) S . Roselaar, Stuartstraat 105, 1815 BR Alkmaa r

Spotvogel evangen voge l
vleugellengte

73-82

mm
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mm

{lrpheusspotvogeJ
61-68,5 nmi

eerste grote slagpen reikt hoogstens 3 mm reikt 6 mm voorbij Ireikt 2,5 6 m m
voorbij langste gro- langste grote slag- voorbij langste
te slagpendekveer endekvicer grote slaglrenV~
i

duidelijke inboch- Tafwezig aanwezig
ting buitenvlag
1
vijfde grote slazpen l

I

~ .~

Fig . 32 Raadseivogel 2/P[ystery bird 2
Oplossing in het volgende nunner/Solution in the next issue

Pig . 33 Orpheusspotvogel/
h'elodious Warbler Hippa"cQia poLi~jZotLU Oostvaardersdijk, Zuidelijk Flevoland (ZIJP) 2 septembe r
1979 (Eduar

d Ue Orpheusspotvogel heeft dus een kortere en vooral meer afgeronde vleugel da n
de Spotvogel . Beide kenmerken zijn ook als veldkenmerk bruikbaar (cf . wallace
1964) . In het leefnet liet de vogel een roep horen die veel leek op de 'tierrr'roep van de Winterkoning TrcJ-lodytes trog2odtftes . Een dergelijke roep is mij
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van de Spotvogel niet bekend .
Dit is het derde geval voor Nederland en de eerste ringvangst (of . Avifauna van
Nederland 1970) . De soort werd voor het eerst waargenomen op 12 en 14 augustus
1960 te Wierden (0) . De door Kist & Maaldrink (1961} gegeven beschrijving is
voor mij echter niet overtuigend . Verder is er nog een onbevestigde waarneming
van 9 juni 1968 te (.lorssel (Gld ) (Coidewey 1968) . Gezien het regeLnatig voorkomen in Groot-Brittannië(Sharrock 1974) is het merk-waardig dat de eerste ringvangst in Nederland zo lang op zich leeft laten wachten .

Ronddwalend tussen de elzenhagen bij Oosterend op I'erschelling (F) in de vroege
ochtend van 19 october 1978, op zoek naar het Bladkoninkje 1?arllUSCOpus incrnatus dat hier enkele dagen verbleef, wordt mijn aandacht getrokken door een opvallende roep, een herhaald en scherp "tsjak" . llet geluid komt uit een hoekje
van een weiland met veel onkruid en hoge, dorre stengels, direct gelegen tegen
een haag . Als ik deze plek voorzichtig nader, zie ik een klein, bruin vogeltje
op de grond scharrelen dat even later in een lage vlierstruik gaat zitten . Tot
mijn grote "schrik" is het een F'hy : vseopus achtig vogeltje niet een bruinig
verenkleed, een opvallenc' vuilwitte wenkbrauwstreep en een fijn snaveltje . Met
het verhaal rond de "Mystery Photograph 5" {briC . ➢ irds 70 : 216-218) nog vers
in het geheugen, kom ik op het gewaagde idee dat het een Bruine Roszanger PhylZ ~scopus f;~scatus is . Ik kan de vogel enige tijd volgen terwijl deze laag in de
hagen focrageert en soms in de grond lijkt te verdwijnen om later weer ergens
anders op te duiken . Hij is vrij schuw en laat zich zelden langer dan enkele
seconden hekijken . Ilij vliegt frequent over korte afst an den waarbij de relatief
korte, wat afgeronde staart opvalt . De vogel kan echter telkens weer worden teruggevonden door het aanhoudend roepen . Later in de middag, nu in het gezelschap
van Alice van Houwen, blijkt de vogel weer op het oude plekje te zitten en begint bij onze nadering fanatiek te roepen .

Summary
A trapping record of a Melodious Warbler HirCoZaia polyqLotta in Zuidelijk Flevoland (Zuidelijke IJssel :neerpoiders) on 2 September 1979 is reported . This is
the third record Cor the Netherlands . The previous two (in 19 60 and 196Aj were
sight records . The author points out that the descrihtion of the 1960 Nlelodious
W'arhler is not convincing .
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Op 21 october blijkt de Bruine Boszanger nog a an wezig, dit tot grote vreugde
van mijn broer Jelle die de avond tevoren naar het eiland is gekomen . Op 22 october kunnen wij de vogel nog enige tijd waarnemen .

Beschrijvin g
Pz,'1Z.Z0scopus-achtige vogel ter grootte van Tjiftjaf PhyZloscopuc eolZyb~:ta met
relatief korte vleugels en korte, wat afgeronde staart . Bovendelen donderbruin
tot donker grijsbruin, onder bepaalde belichting met olijfklcurige zweem . Onderdelen vuilwit (keel en bovenborst) tot vuil grijswit (buik) met licht roestbruine
flanken en zijborst . Vleugels iets donkerder dan rug . Geen vleugelstreep en geen
spoor van geel aan vleugelboeg . Bovenkop ongeveer als rug . Opvallende wenkbrauwstreep en donder oogstreepje . Wenkbrauwstreep voor oog smal, achter oog breder
en ver in nek doorlopend, bruinwit tot lichthruin . Oor- en wangstreek licht
roestbruin met onduidelijke vlekjes (dit laatste alleen bij goede belichting en
op zeer korte afstand te zien) . Snavel ongeveer als Tjiftjaf, dus fijn . Poten
lichtbruin tot licht vleeskleurig, ongeveer als Fitis Fhulcseopus troeh .-Zas .
G,eluid : opvallende, relatief harde en scherpe roep -"tsjak" of "tsjek" - meestal
aantal malen herhaald . (De roep lijkt in eerste instantie op die van de Braamsluiper ::ylvia c.,rr ,aca maar is duidelijk harder en scherper . Hij heeft verder
veel weg van het geluid dat men kan maken met de tong tegen het verhemelte . De
vogel reageert echter niet op deze nabootsing van zijn roep .) Gedrag : foerageert
laag in struiken of op grond . Maakt onrustige indruk, wat ten dele wordt veroorzaakt door frequent spreiden van staart en vleugels . (Bij de beschrijving moet
men natuurlijk wel bedenken dat deze een samenvatting is van alle waarnemingsperioden. Een aantal details (pootkleur, vlekking op zijkop, kleur wenkbrauwstreep) is pas op 21 of zelfs 22 october goed gezien, terwijl de kleuren va n
het verenkleed telkens weer anders leken . )

Eduard R . Osieck, Steffenshein 20, 1251 ZE Laren (MI )

Zang Noordse Nachtegaal Luscinia Luscinia
Pe heer A .N . Swart (Holtingerbrink 210, 7812 DC E.mnen) meldde mij dat hij ook
hij de Noordse Nachtegaal Luscánia luacinia aan de Diemerzeedijk, ~Lrsterdam (N71-i)
op 25 mei 1977 het Nachtegaal Luseinia magarhynchos-achtige "pew-pew-pew" kon
vaststellen (zie Butch Birding 1 : 22-23) . In het MededetingenbZ,zd van t.N1J ✓ VWG
.Amstordom 15 (2) schreef hij "Een enkele keer kwam er een echt Nachtegalenmotief
van vijf fluittoontjes "tuuu tutnu tuuu tuuu" . "

Arnoud B . van den Berg, Duinlustparkweg 98, 2082 EG Santpoort Zuid

Verspreiding en voorkome n
De Bruine Boszanger broedt in Siberië, van de Ob oostwaarts tot Sakhalin en de
eLnoer, en overwintert in Zuidoost-Azië . In West-Europa is de soort een uiterst
zeldzame verschijning : tot en met 1 977 ongeveer 30 gevallen waarvan 24 in Groot-
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Brittrnnië . liet merendeel van deze geva]len valt in de periode tussen half october en half novemher .
Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk om na te gaan hoeveel Bruine Boszangers er in de herfst van 1978 in blest-Europa zijn aangetroffen (in GrootBrittannië tenminste cén) .
Indien bovenvermelde waarneming wordt aanvaard door de CNA, dan is dit het eerste
geval voor Nederland . Het leuke is eigenlijk wel dat het hier een veldwaarneming
betreft, in tegenstelling tot de beide gevallen van de Raddes Roszanger IhyZ'o
copus sr.h .xrrzL in ons land . Dat waren namelijk ringvangsten
. ár
Summary

Deze bleken zonder uitzondering de kop-, fl ank- en onderstaarttekening v an de
IJmuidense vogel te bezitten .
I1e karakteristieke koptekening van het vowassen mannetje Mexicaanse Roodmus is
goed weergegeven in Codfrey ( 1966) . Ile afbeelding in Peterson (1961) laat edrter
een minder geprononceerde koptekening zien . In dit verband zij er op gewezen dat
er 11-12 ondersoorten worden onderscheiden welke onder meer verschillen in de
hoeveelheid rood in het verenkleed (Paynter 1968, Ridgway 1901) . Bij de ondersoort C . m. rnvx .:rn, , uit Midden-Alexico is het rood het scherpst begrensd ; hij
de ondersoort U . m . uit Canada en de USA is het rood duidelijk minder scherp begrensd . Wat betreft dit kenmerk staat G . nr . frornaiiis tussen J . M .
msxicanu s en dc overige ondersoorten in .

On 19 October 1978 a Dusky Warhler Fh~7lvscv~rF firscatus was discovered in the
alder hedgerows near Oosterend on Terschelling (Friesland) . On 21 and 22 October
the hird was seen again . A detailed description is given .
If accepted hy thc Ctil-1 (Corrmrissie voor de Neder]andse Avifatma), this will be
the first record in the Netherlands .
Kees (C . J .C . )Scharringa, Elaverkamp 421, 2592 i3G 's Cravcriliag e

;+SLXIC:A.ANSI: RODUMUS carl-iodacua mexicanur IN IJWAl[I)F.N
HOUSE FIJNCli í.'urpudacus mexz:canus IN IJb1UIl}f:i+l
Op 24 januari 1979 ontdekte,JanJaap Brinkman in de Lange Nieuwstraat in het centrwn van IJimriden ( NTi) een volwassen mannetje Mexicaanse Roodmas Ccrrpuducus mexicanis . Later bleek dat de vogel mogelijk al enige tijd eerder was gezien . Tot
eind februari is hij regelmatig in de l .ange Nieuwstraat en di.recte omgeving waargenomen .
b'cle waarnemers hebben de vogeI gezien en de meesten waren het er over eens dat
het een Mexicaanse Roodmus was . Somrnigen meenden echter dat het een Roodmus i'arto_ïactts eruinrí~ :a4s was . Het leek mij daarom nuttig om op deze plaats wat dieper
op de determinatie in te gaan .
Eerst iets over het gedrag van de roodmus . De vogel zat vaak in één van de bomen
in de Lange Nieuwstraat . Ook foerageerde hij vaak tussen of op de rozestruiken
langs de .flats en huizen . Bovendien bezocht de vogel regelmatig een balkon waar
zaad werd gestrooid . Hij was niet schuw en leek zich weinig van voorbijgangers
aan te trekken . De roodmus was meestal te vinden in een groep van maximaal 30
Groenlingen f'ardu ,.=?is c Zvrz:s .
Op 4 februari heb ik in gezelschap van J .J .H . van Geims de vogel uitvoerig bestudeerd . [le volgende kenmerken werden genoteerd : (1) grootte als van Huismus
r'asse:r d~mastieus ; (2) kruin bruingrijs, voorhoofd en brede wenkbrauwstreep rood,
oorstreek en wang grijs, kin en keel rood ; (3) rug bruinachtig, stuit rood ; (4)
borst en buik bruinachtig, flank en onderstaartdekveren duidelijk gestreept (wat
hij oppervlakkige waarneming gemakkelijk over het hoofd kon worden gezien) ; (5)
bovenvleugeldekveren en hinnenste slagpennen licht gezoomd ; (6) snavel grijs .
Kenmerk (2) en (4) sluiten de RoodemLs uit en passen goed op de M1sexicaanse . De
Roodmus onderscheidt zich van de 1`lexicaanse door ongestreepte flanken en onderstaart . Volwassen mannetjes Roodmus hebben bovendien meestal een geheel rod e
kop . Kees Roselaar was zo vriendelijk deze kenmerken op hun juistheid te onderzoeken bij een grote, uit 44 volwassen mannetjes Roodmus bestaande serie balgen
welke zich bevindt in de collectie van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie
te Iziden (ZH) . De betrokken kenmerken bleken in alle gavellen aanwezig te zijn .
Kees heeft ook nog ongeveer 20 volwassen mannetjes PSexicaanse Roedmris anderzocht .

Fig .34 1<aexicaanse Roodnars/House Finch :',.rpodaeus mesiecrtta Lange Nieuwstraat,
35 TJmuiden (NE-[) 4 februari 197 9 (,?Fnk o ar, der> Po4 )

De M exica an se Roodrmis broedt in westelijk Noord-Amerika en zijn verspreidingsgebied strekt zich uit v an British Colrunbia ( Canada) in het noorden tot Oaxaca
(Mexico) in het zuiden . De soort is in 1940 op Long Island (New York) ingevoerd .
Sindsdien heeft hij zich van hieruit sterk uitgebreid en is hij in New York en
andere staten in het oosten v an de USA een algemene vogel geworden (Bock &
Lepthien 1976, Bull 1964, Elliott & Arbib 1953) . Bull ( 1964) noemt hem een
"attractive addition to our avifauna" en een '~nelodious, tame and very adaptive
species" . Er zij op gewezen dat de in het oosten van de U5A broedende Afexica an se
Roodmussen tot de ondersoort C . m . frv n tulis behoren (Fmericar. 0rnithoZo3ists'
1957) .
De Mexicaanse Roodmus is minstens tweemaal eerder in Nederl an d vastgesteld . 0p
1 october 1975 werd te 's Gravenhage ( ZH) een eerste kalenderjaar vogel of vol-
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wassen vrouwtje gevangen en geringd ((,~A-archief) . Van 12 november 1975 tot en
met 5 januari 1976 werd ti IJmuiden (NH) een vowassen mannetje waargenomen
(Klaas Figenhuis et al . pers .med . ) .
Het is goed mogelijk dat de vastgestelde gevallen betrekking hebben op uit oostelijk Noord-Amerika afkomstige exemplaren welke met behulp van een schip Nederland hebben bereikt . In alle drie gevallen pleit de waarnemingsplaats daar voor .
(Voor literatuur over het voorkomen van Amerikaanse (land)vogels in Europa zij
verwezen naar Stoffels & van der ltieyden (1978) .) Het is echter ook mogelijk dat
de gevallen betrekking hebben op uit gevangenschap afkomstige exemplare4l . Ck
Mexicaanse Roodmus wordt namelijk ook in gevangenschap gehouden . England (1974)
noemt de soort overigens niet .

(Ik ben niet zo gelukkig met de Nederlandse naam van de soort . Het is de letterlijke vertaling van de wetenschappelijke naam die bovendien doet vermoeden dat
de soort alleen in Mexico voorkomt . Ik vraag mij af of er geen originelere naam
te bedenken valt . )
Summary
From 24 January until the end of Februarv 1979 an adult male House Finch Carpodacus mex icanus was observed in the centre of IJmuiden (Noord-Holland) . 7he
author describes the characters of the hird and discusses how to distinguish the
House Finch from the similar Scarlet Rosefinch Carpoda m.<s eryt.hri?aus in the
field . llre mest important characters of the Elouse Finc}r are the distinctly
streaked flank and under tail-covers, The adult male House Finch can also be
distinguished from the adult male Scarlut Rosefinch by its distinct head pattern
The House Finch has wide red supercilia which are connected on the forehead over
the base of the bill whereas the Scarlet Rosefinch often has a completely red
head . The House Finch breeds in western North America . The species was in 1940
introduced on Long Island (New York) and since then it has become a conmton bird
in New York and other states in the eastern USA . It is presumed that the IJmuiden House Finch was a wild bird which had crossed the Atlantic Ucean on haard
ship . The circun3stance that the hird (similar to the previous two records from
the Netherlands in 1975) stayed close to a seaport gives support to this view .
It is however also possible that the hirri was an escape since the species is
kept in captivity .
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1ti1L1P,NIMNGLN VAN 1 .Aly;l TffI' 16 SEFFEAIHI :R 1979
RF.C()RI)S FROM 1 JM UNTIL 7 6 SEPTI :'1BER 197 9

I}e in dit overzicht vermelde waarnemingen van zeldzame en schaarse soorten en
ondersoorten zijn grotendeels nog niet door de CDNr1 (en CSN A) beoordeeld . Alleen die waarnemingen zijn opgenomen die naar het oordeel van de samenstellers
voor aanvaarding in aanmeri<ing komen .
De Nederlandse en wetenschappelijke namen van de in dit overzicht vernelde soorten en ondersoorten en htul volgorde zijn overeenkomstig de
c-~ ircdi ng 1ssv_iiz'icY checkl.íst (G .J . Oreel ín voorberei(jing) . De Engelse soortnaamgeving is
overeenkomstig -"he '?z•T :tish Birds' 2z:st of birds nf [he We^terr; Fu?.ear-c_*.x:c
(19'8) .
Duikers/Divers
kr waren slechts twee zomcn,aarnemingen van de Roodkeelduiker/Red-throated Diver ;' . .,., . , . ..~ . ., ~, . . Op 2 juni zwom er éên langs de Afsluitdijk (, F ) en oh 1 juli
zat er ëcn op de wal hij 1Villemstad (NB) .
Een Parelduiker/Black-throatcd Divcr Gazía arctica in zomerkleed werd op Z9 atr
gustus langs de '_uiclpier van IJmuíden (NFl) gezien .
Futen/Greóes
I :r z ijn ongeveer 15 overzomerende Roodhalsfuten/Red-necked Grebes r'cui er .<
:e : . ; vastgesteld . De gehele zoner verbleef er ëén nabij het ± íu iderzand, - uidelijk Flevol and (7.1JP) . Op 2 4 juni bevond zich één op het Oostvoornse Alee r
Langs de Brouwersdam (3FI) werden op 18 augustus zes en op 8 september 12 exemplaren geteld . Vrijwel alle vogels waren in zomerkleed . In Antwerpen vond het
eerste broedgeval voor België plaats . Het verliep overigens niet succesvol . (N a
de opening van liet jachtseizoen op 1 augustus werden de vogels vermist . )
C1p 30 juli werd een Kuilduiker/Slavonian Grebe in zomerkleed
in de Grevelingen ( 2H) waargenomen .
Pijlstormvogels en Vaal Stormvogeltje/Shearwaters and Leach's Petre l
l:en goede dag voor Grauwe Pijlstunrivogels/Sooty Shearwaters : ,~'~ ,.us nriFe~ s
was 27 augustus toen er 10 bij de Elondsbosse leewering ( \ll) en vijf bij '1'exel
( NH) werden waargenomen . Op 14 september werden's avonds ongeveer 20 bij de
Ilondsbosse iec•werinE ; gezien .
Tien Noordse Pi jlstormvogels/blarix Shean ;aters Pu ; fi'í n eu werden op 14
juni bij de Hondshosse Zeewering gezien .
(>(-, 22 juli werd bij de Elondsbosse Zeewering een Vale Noordse Pijlstornivogel/
Balearic Shearwater 'r .l: . m uret ir:r:c:,s waargenomen .
Van 12 tot en met 16 september werden tenminste 16 Vaal St .onmrogeltjes/Leach's
Petrels ';_E:c .nodro~a eucorhua vastgesteld . Op 15 september werden zes exemplaren bij Lauwersoog (Gr) waargenomen .

Aalscholvers/Cormorants
De één jaar oude Aalscholver ~tormorant P3wdacrocoraz carbo-kolonie in Zuidelijk
Flevoland ( ZIJP) telde dit jaar reeds 700 nesten .
Drie Kuifaalscholvers/Shags Phaïacrocaraz aristotelis werden gezien op de Westplaat bij Oostvoorne (ZH) . Op 15 augustus was er één aanwezig te IJmuiden (NH} .
Bijzonder was liet exemplaar in de l;esterschelde bij Zandvliet (Antwerpen, België) .

Reigers/Herons
Vooral eind mei/begin juli werden er Kwakken/Night Elerons :rycti.corax nuc+icurar
waargenomen : op 30 mei e'én bij Amersfoort (U), op 2 juni één bij Leidschendam
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op 4 juni drie valwassen vogels in de Nieuwkoapse Plassen (ZH) en op 10
juni één te Steenwijk (0 ) . In juni en juli zaten er drie exeinplaren (waaronder
een tweede kalenderjaar vogel) in de Ankeveense Plassen ( IN1i)• Tot half augustus
hevond zich een tweede kalenderjaar vogel bij Lelystad, Oostelijk Flevoland
(ZI,3P) . De Kwak wordt ervan verdacht in Zuidelijk Flevoland te hebben gebroed .
Veel Ralreigers/Squacco Herons ;, :iE°oCu ralloicIr:s zijn er vastgesteld . 0p 5 en 6
mei zat een exemplaar hij 's-Gravesande (ZH) . Van 15 juni tot en met 12 juli
werd er één waargenomen in de Ankeveense Plassen . Olr 25 juni > c•rd een
exemplaar in de Vlietlanden bij Leidschendam gezien . Er gingen gerucht~en dat er
hegin juli één in de omgeving van Haarlern (\li) heeft gezeten . In Zuicíelijk I7evoland zouden er één of twee aanwezig zijn geweest . Begin juli werd bij 5int
Jan in Ereme (Oost-Vlaanderen, België), op vier km van de grens met Nederland,
een Ralreiger gezien.
hoereigers/Cattle Egrets tub : .tc<~ .:Fis werden op vijf plaatsen waargenomen :
Kampen (0), Zwolle (0), Ankeveense Plassen, Starruncer (Ml) en Texel (\1I) .
Een grote verrassing was het broeden van een paartje Kleine Zilverreigers/Little
Egrets E ,r~ tl •7-.r .;E>tt7 in de AalscholverlGonnoraiit F'hn ; zcrocorc r rarbo kolonie
in Zuidelijk Flevoland . llet nest - dat in een hoom zat - werd begin juni gevonden . Alle vier jongen zijn van kleurringen voorzien . Uitgevlogen vogels werden
in septemher nog gezien langs de ICnardijk, vuiiielijk Flevoland en op de slikterreinen bij Almere, Zuidelijk rlevoland . Ook hij Antwerpen (Aritwerpen, België)
verbleven lange tijd twee Kleine 'iiverreigers . Van 22 juli tot en met 16 september werd een exemplaar in L1e Slufter, Texcl waargenomen . Kleinc Zilverrricrs
werden verder vastgesteld in Het Zwin (iVest-Vlaanderen, België), op 25 juni o p
Vlieland (F) en op 21 augustus ten noorden van I .eiden (ZH ) langs de spoorba,ui .
Op 7 iuni werd een Grote Zilverreiger/Great Wlríte Egret Egretta alba hij La~;e
Zwaluwe (NB ) waargenomen . Vanaf 1 6 juni verbleef er een exemplaar bij de Trekweg, Zuidelijk Flevoland . Op 3 juli zag een wadrncmer vier Grote en twee Kleine
Zilverreigers langs de Oostvaardersdijk, Zuidelijk Flevoland . Bij Antwerpen
(Antwerpen, Relgië) werd op 1 september een Grote Zilverreiger waargenomen .
Waarschijnlijk hebben enige Purperreigcrs/1'zrple Herons ardea n rpureu in Zuidelijk Flevoland gebroed .

Ooievaars en Lepelaars/Storks and Spoonbil l
Op 3 juni werd een Zwarte (kiievaar/Black Storck Ciconfa nigra in de AW-duinen
( .N7 4 ) gezien . ln augustus zijn minstens 10 vogels waargenomen . Op 7 augustus één
op Schiermonnikoog (F), op 12 augustus één op Terschelling (F) en L'lieland (F),
van 17 tot en met 21 augustus één te llelltun (Gr), op 19 augustus vier bij Geldennalsen (Gld) en op 22 augustus één bij Pieterburen (Gr~ . Verder werden er
]talf augustus Zwarte Ooievaars waargenornen langs de Rundcrweg, Oostelijk Flevoland (ZI .IP) en bij Antwerpen (,lntwerpen, België) . Begin september werd bij Linne
(L) een naar het zuiden trekkend exemplaar gezien .
Het blijft slecht gaan met de Ooievaar/11ite Stork Ciconia ciconia . Er vlogen
maar 12 jongen uit . Dit is overigens een iets beter resultaat dan dat van 1978
toen er slechts negen jonge Ooievaars uitvlogen .
De Lepelaar/Spoonhill PZatalea Ze~<c,2rodia-kolonie in Zuidelijk Flevoland (ZIJP)
telde 70 nesten . Vergeleken met 1978 is de kolonie met bijna 300 % toegenomen .
Flamingo's/Flamingoes
➢e in Nederland verblijvende flamingo's/flamingoes Phoenicopterus sz>o , zijn de
winter van 1978/79 goed doorgekomen . In de Grevelingen (Z) waar een groep van
ongeveer 2{1 exemplaren overw•interde, waren in april nog ongeveer 10 aanwezig .
Op 27 juni verbleven 13 flamingo's in het Lauwersmeer (Gr) . Bij de Knardijk,
Zuidelijk Flevoland (ZIJP) werden op 5 augustus 10 exemplaren waargenomen . De
meeste in Nederland waargenomen vogels zijn Chileense Flamingo's/Chilean Flamingoes P . c1r ien.sz:s .

Ganzen en eenden/Geese and duck s
In de tweede week van september was een witte Sneeuwgans/Snnw Goose Anser caeru4es e ens aanwezig tussen de Grauwe Ganzen/Grevlag Geese Anser anser langs de
Oostvaardersdijk, Zuidelijk Flevoland (ZL1P) .
Er verbleven deze zomer één of twee blauwe Kleine Sneeuwganzen/Lesser Snow Geese
A .c . caeruZesanrts in Zuidelijk Flevoland .
Op 5 augustus vlogen tussen 1 0 :00 en 11 :00 negen Casarca's/Ruddy Shclducks Ta-dorna fa_rrugiraea in noordelijke richting langs de Zuidpier van I,Jmuiden (N1-1) .
Later op die dag (omstreeks 16 :00) werden waarschijnlijk dezelfde negen vogels
gezien op de Horsplassen Texel (M-I) . (}p 6 augustus zijn negen exemplaren waargonomen hij Oude Bildtdijk(F) . Op 7 september zwomnen er twee langs de Afsluitdijk (1' ) . Op 12 en 14 september werd een vrouwtje bij Rijswijk (Gld) gezien en
op 16 september drie bij de Barkweg, Zuidelijk Flevoland .
Op 15 juli werd een A'itoogeend/Perruginous Duck Aythya nyroca gezien in het
Laarder Wasmeer hij Hilversum (NH) . Van 12 augustus tot 5 september is een mannetje waargenomen langs de Oostvaardersdijk, Zuidelijk Flevoland .
Roofvogels/Raptors
Een voor Nederlandse begrippen hoog aantal Wespendieven/Honey Buzzards Pernis
aF:ivorus werd op 26 augustus boven de Haaselaarsbroek ten oosten van Echt (L)
waargenomen . Er werden die dag in totaal 60 naar het zuiden trekkende vogels
gezien .
Van 23 juli tot 5 augustus zou een Zwarte Nouw/Black Kite Mil ;iua mi;7rans in de
duinen bij Wijk aan Z.ee (NH) vertoefd hebben . Op 5 augustus waren er twee bij
Anjum (F) en één op Texel (,NH), op 12 augustus twee bij de Knardijk, Oostelijk
en Zuidelijk Flevaland (ZIJP), op 19 augustus één hij Winterswijk (Gld), op 25
augustus één bij Camperduin ( N~ l), op 26 augustus één bij de Knardijk, op 3 0 augustus één bij Almere, Zuidelijk Flevoland en op 9 september êën bij Maarsbergen (lf) . Verrassend was het broeden van een paartje Zwarte Wouwen bij Antwerpen
(Antwerpen, België) . De vogels slaagden erin hun jongen met succes groot te
brengen .
De Rode Ydouw/Red Kite N.'il o u s m-ilvus broedde evenals in 1978 in Nederland .
Op 12 augustus werd op Terschelling (F) een jonge Zeearend/4tihite-tailed Eagle
Halizeet .<s albicilla gezien . Een dag later werd vermoedelijk de zelfde vogel
op Texel waargenomen . Op 14 september werden er twee gezien bij Aduard (Gr ) .
Een Slangenarend/Short-toed Eagle Circaetus gallicus werd op 2 juni te Wijdenes
(NH) gevonden en naar Vogelcentrum ➢e Horst te Bergen (NH) gebracht waar hij op
S juni stierf . De vogel bevindt zich thans in de collectie van het Zoblogisch
hhrseum te Amsterdam (Ml) .
Het aantal paartjes Bruine Kiekendieven/Marsh Harriers Circus aeruyinosus in
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland bedroeg naar schatting ongeveer 400 . Verder
broedden er ongeveer 25 paartjes Blauwe Kiekendieven/Hen Harriers Circus cyaneus en ongeveer 25 paartjes Grauwe Kiekendieven/hbntagu's Harriers Circus pygargus . In België hebben voor zover bekend slechts drie paartjes Grauwe Kiekendieven gebroed .
De Havik/Goshawk Accipirter gentilis nam ook dit jaar weer toe . Er broedden naar
schatting bijna 500 paartjes . In Drenthe werden naar schatting 70 paartjes vastgesteld, in Twenthe (0) en de Achterhoek (Gld) ongeveer 50 paartjes, op de Veluwe (Gld) 200 h 250 paartjes en op de Utrechtse Heuvelrug (U) ongeveer 25
paartjes . "

De Sperwer/Sparrowhawk Ac c ipiter ntisua breidde zijn broedgebied uit . Hij broedde onder andere in Zuid-Kennemerland (NH) .
Van de Buizerd/Buzzard Buteo buteo waren er broedgevallen in Zuid-Kennemerland
en Zeeuws-Vlaanderen (Z) . Het totale aantal paartjes bedroeg naar schatting bijna 2000 .

Een Ruigpootbuizerd/Rough-legged Buzzard Buteo ïagepus bevond zich van 28 juli
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tot 5 augustus in de Broekpolder bij Vlaardingen (ZII) .
Minstens acht Roodpootvalken/Red-footed Falcons NiGcu ve.spra•t.inus werden gemeld .
C~r 5 augustus zat er één op Vlieland (F), op 28 augustus een mannetje bij de
Ilondsbosse Zeewering (Nli), op 29 augustus twee in Duin en Kruidherg (NH) en één
hij Alkmaar (NH) , op 31 augustus en 6 september twee bij Wassenaar (Zil) en begin septernher een mannetje boven de ]íaaselaarshroek ten oosten van Echt .
(Het is op deze plaats wellicht nuttig om er nog eens op te wijzen dat cle 1)BA
geen informatie over broedgevallen van zeldzame en schaarse soorten verspreidt
als er gevaar voor verstoring bestaat . Het is teleurstellend te moeten co1#ktateren dat een aantal mensen ervan uit blijft gaan dat de 1)1311 haar verantwoorde]ijkheid in deze niet keni. . Niets is minder waar . (ho dit te illustreren zij
erop gewezen dat de Di3A geen gegevens heeft vrijgegeven over broedgevallen van
de Visarend/Osprey Pandion ha2iaetas in België en de Slechtvalk/k'eregrine Fo.lno
per.eifr-;:,v~,r- in Ne(Ierland . Ook over het broedgeval van de Rode Wouw heeft de DBA
geen Lnfo niatie verstrekt . )

Waadvogels/Waders
De drie Steltkluten/Black-winged Stilts Hzrrar,* pus Dimantcpug die vanaf 7 mei
bij de Barkweg, Zuidelijk Flevoland (ZIJP) verbleven (cf. !k,tch Pird ::ng 1 : 21),
waren na de zware regenval in begin juni duidelijk minder plaatstroLw . Tot begin augustus zwierven zij rond op de slikterreinen bij Almere, Zuidelijk Flevoland (Fig .36) .
In de eerste helft van augustus werden ten hoogste 10 solitaire Morinelplevieren/
Dotterels Charadrius moriné~llus waargenomen in de kuststreek van Noord-E[olland .
Op 25 augustus werden zes exemplaren, gedeeltelijk nog in zomerkleed, gezien
langs de bleerkoetenweg, Oostelijk Flevoland (ZIJP) . Mogelijk waren dit ex-broedvogels van de Zuidelijke l,lsselmeerpolders .
Op 13 augustus werd op de Dwingelose Heide (I7r) een Poelsnip/Great Snipe Gcrl'inago mF,l-ia waargenomen .
Bij Badhoevedorp (NH) bevond zich van 1 tot en met 7 juli een Poelruiter/A1.arsh
Sandpiper Tr-inga stagnati2is . Op 26 en 27 juli waren hier twee Poelniiters aanwezig .
Opmerkelijk was de waa rneming van een Kleine Geelpootruiter/Lesser Yellowlegs
Tr2:nga 'ZavipF s in begin augustus in het Lauwersmeer (Gr) .
De waarneming van een Terek Ruiter/Terek Sandpilx r Xenua cinF~retcs in Zuidelijk
F-'levoland ti-ok eveneens de aandacht . De vogel werd begin juni een paar maal bij
de Barkweg gezien .
Een Grote Franjepoot/ldilson's Phalarope Fha' ar jr ur tri.e~7,cm werd in de eerste
week van juni bij Rilland Bath (Z) waargenomen en bovendien gefotografeerd .
In de eerste helft van augustus bevonden zich twee Grauwe Franjepoten/Red-necked
Phalaropes -hrz'- rcr,, s?. . t :<s in de Kroonpolders, Vlieland (F) .
Een vroege Rosse Franjepoot/Grey Phalarope werd op 17 augustus op Terschelling waargenomen .

Kwartelkoning en Kraanvogel/Corncrake and Cran e
liet was een goed jaar voor de Kwartelkoning/Corncrake r'r r cr= :s . In Noordoostl;roningen werden 10 roepende exemplaren vastgesteld . In het Grote Rivierengehied
werden ongeveer 100 geteld (1977 ongeveer 20 en 1978 ongeveer 50) . [:nkele excnr
pIaren verbleven op ongewone plaatsen zoals één bi) de ingang van De Kennemerduinen aan de Bcrgweg te Bloemendaal ( .till) .
Van 5 tot en met 8 juli bevond zich een onvolw~issen Kr< :anvogel/[:rane ; . ., . . , . .
in de omgeving van Antwerpen (Antwerpen, België) .

Jagers/Skuas
Op 1 juli werd er een Ciiddelste Jaocr/ :cr ..^.rine Slua StNrcorartius pomarinue hij
de Hondsbosse Zeewering {L^,[) gezicr . '; -- C aut,ustus a:erd er één bij Texel (NH)
waargenomen . In de eerste week van september bevonden zich twee exemplaren op
de Westplaat bij Oostvoorne (ZH) .
De Kleine Jager/Arctic Skua stercorarius parasiticus was een vrij gewone verschijning langs de kust .
Op 29 augustus werd bij Wijdenes (NH) een dode eerste kalenderjaar Kleinste Jager/Long-tailed Skua ter orarr:us Zongicau dus gevonden . De vogel bevindt zich
thans in het Zodlogisch Musewn te Amsterdam (N71) . Op 8 september werd er één
gezien bij de Hondsbosse Zeewering .
De Grote Jager/Great Skua .tercorarius skua werd regelmatig langs de kust waargenomen . Er werden op 22 juli zes gezien bij de Hondsbosse Zeewering .

Fig . 30 Steltkluut/Black-winged Stilt imcr .roz><a yaimantopus Kraanvogelweg,
Zuidelijk Flevalarul (ZIJP) 28 juli I4?9 ( :~en.d Top)

Meeuwen/Gulls
Op 21 juli werd bij Scheveningen (ZH) een volwassen Reuzennzwartkopmeeuw/Great
Black-headed (i .tll Lanus ichthyaetus gezien . De vogel vloog in zuidelijke richting over zee .
Bij Schoorl (MI) hebben drie paartjes Zwartkopmeeuwen/blediterranean Gulls Larus
meZanocepha2us gebroed . In Het Zwin (West-Vlaanderen, België) heeft één paartje
gebroed ; bovendien hebben daar twee gemengde paartjes Zwartkopmeeuw x Kokmeeuw/
Black-headed Guíl Larua ridibur;dus gebroed . Zwartkopmeeuwen werden nu en dan
langs de kust waargenanen : bij 13muiden (NH) op 19 juli en 29 augustus en bij
Scheveningen op 20 en 22 juli . Op 7 augustus werd er één op het Balgzand ( Ili)
waargenomen . Op 21 augustus bevond zich een exemplaar op het Oosterdok, Amsterdam (1`E) Op 15 september werden eerste kalenderjaar L'orkstaartmeeuwen/Sabine's Gulls T_a-
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z^~u
.bz:nz: waargeiomen bij Lauwersoog (Gr) en bij de Hondsbosse Zeewering (MI) .
In augustus bevonden zich ongeveer vier Mediterrane Geelpootzilvermeeuwen/Mediterranean Yellow-legged Herring Culls Tarus rarhirinans michaheelLis in dc Westerschelde op de grens van België en Nederland tussen Zandvliet (Antwerpen,
België) en Ri21anc1 Bath (Z) .
Tweede kalenderjaar Grote Burgemeesters/{ ;laucous Gulls T.r2r11s huperL-r~reus werden
gezien te Sexhierum (F) op 2 8 juni en op Lauwersoog (Gr) op 1 juli . Op 14 sewF
tember werden bij de E[ondsbosse Zeewering en Scheveningen volwassen vogels waargenomen ; heide vlogen in zuidelijke richting . Op 16 september werd bij de Hondsbosse Zeewering weer een naar het zuiden vliegend volwassen exemplaar waargenomen . Die dag werd er ook nog een eerste kalenderjaar vogel gezien die eveneens
naar het zuiden vloog .
5terns/Terns
Zoals elk jaar zaten van eind juli tot begin september 's avonds Lachsterns/
Gu11-hilled Terns celochelidun nz:lvtica op het Balgzand (Ml) . Er werden op 7
augustus 15 exemplaren waargenomen . Bij Cast.ricimi (NII) vlogen op I augustus vijf
vogels in zuidelijke richting . Andere waarnemingen kwamen van Scheveningen (ZH)
op 4 augustus, van het Zuidlaardermeer (Gr) op 8 augustus, van de Mokbaai, Texel
(Mi) op 20 augustus en van de Zuidpier van IJmuiden (Mi ) op 29 augustus .
In augustus bevonden zich ongeveer 17 Reuzensterns/{ :aspian Terns Sterna casptia
in liet IJsseLneergebied . Er waren acht bij Lecruter J) en drie bij Almere, Zuidelijk Flevoland (ZIJP) . Langs de kust werden n-,x enkele exemplaren gezien . Op
ZS juli één op het strand hij 1Jmuiden (NH) e a op 1 6 augustus één hij de líondshosse Zeewering (MI) en later bij Castricum . Begin augustus waren er twee op
Vlieland (F) .
l1e Grote Stern/Sandwich 'fern . ta rnv sani icenstis nam tue . Dit jaar hebben ongeveer 6000 paartjes gebroed .
➢ e Dougalls Stern/Roseate Tern Sterna doiegallii, gepaard met een Visdief/Common
Tern Sierrzz lzirurdo, broedde voor het vierde jaar in liet Zwin (West-Vlaanderen,
België) (Uutch Birding 1 : 25-26) .

Oehoe/Eagle Ow l
!k Oehoe/t:agle (hul ?uhu bzibo van de Donkere Du inen, Den Helder ( NH) was waarschijnlijk de gehele zomer aanwezig (ef . Dut ,. ~h Bircii• :; I :17-18 ; Afb . ) .

Vale Gierzwaluw/PaTlid Swift
Twee ervaren waarnemers zagen op 8 juli een Vale Gierzwaluw/Pallid Swift at- .tc
r~r2l ;: h.~s bij Rilland Bath (Z) . De vogel kan langdurig worden bestudeerd . Hij
hcvond zich in een grote groep Cierzwaluwen/Swifts Apus Dit zou de eerste
waarneming voor Nederland zijn .

Bijeneter en Scharrelaar/Bee-eater and Rolle r
Na de waarrreming van een Bijeneter/Bec-eater Merops apiaster op 2() mei op Vlieland (F) en op 22 mei op l'exel (Nli) zijn er geen Bijeneters meer gemeld {cf .
Drie Scharrelaars/Rollers r~~.r zcz:as qarr_,I~<s werden in de eerste week van jimi
waargenomen : één hij Antwerpen (Antiverpen, België), en op 2 jtmi ëén bij Numansdorp ( :H) en op 3 juni één bij Nijmegen (Gld) .
Zangvogels/Son9birds
11e Noordse Naclltegaal fllirush Nightingale L, seiru Z~sc ;:na op Vlieland (F) werd
op 20 juni voor het laatst vastgesteld (c ;'. Dn tch Air a ir~,, I : 22 - 2 3) .
De Cettis Zanger/Cetti's IYarbler Cattz2 cetti ging dit jaar sterk achteruit en
werd nog slechts op vijf plaatsen waargenomen : in de Carnisse Grienden hij IJsselmonde bij de Steurgatsluis te Wcrkendam (NB), in de Braalanan (l1, in
Het Zwin (Z) en bij het grindgat bij Eijsden (L) .

m

Bij Antwerpen (Antwerpen) werd het enige broedgeval van de Dwergstern/l .ittie
Tern Sterna albifrnns voor België geconstateerd .
]Ti augustus verbleven naar schatting 40 à 50 00 0 Zwarte Sterns/Black Terns
donia s nz:ger in het IJsselnieergebied .
In de Ankeveense Plassen (Mi) was vanaf 16 juni een Witvieugelstern/White-winged
Black Tern Chlidonias leucapterus aanwezig . De vogel bleek samen met een Zwarte
Stern te broeden . Op 22 juni bevatte hun nest twee eieren . Op 8 juli werd de
Witvleugel voor het laatst broedend waargenomen . De volgende dag waren de eieren
verdwenen . (Dit jaar heeft ook in Zweden een gemengd paartje Witvleugelstern x
Zwarte Stern gebroed .) In augustus bevonden zich diverse Witvleugels in het 1Jsselmeergebied . In de eerste helft van september waren er naar schatting ongeveer
10 in Zuidelijk Flevoland . Op 25 augustus werd één bij Rilland Bath (Z) waargenomen en op 31 augustus één op het Beuven, De Strabrechtse Heide (NB) .
Alken/Auks
Op 11 september werd er een Zwarte Zeekoet/Black Guillemot Cepphus gryZle bij
Scheveningen (ZH) waargenomen . De vogel was niet in zomerkleed . Hij vloog in
zuidelijke richting .

In de tweede helft van juli werd een Papegaaiduiker/Puffin iratErcula ar-ati^a
gezien bij de Hondsbosse Zeewering (NH) .
Kuifkoekoek/Great Spotted Cuckoo
Een Kuifkoekoek/Great Spotted Cluekoo .'_ . . . . .. ., . < . . .
{West-b'laanderen, België) zijn gezien .

.._, : zou in mci hij De Panne

0
Fig . 37

Grauwe Fitis/Greenish la'arbler Phylloscopus trochiZoides eerste kalenderjaar vogel/first calendar year bird Castricrm (NH) 11 augustus 1979
[Cock R€rz~rtders)
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i)e Waaierstaartrietzanger/Fan-tailed Warbler CisticoZa J„, tn o z:<ï:s werd pas na
half juli waargenomen : in de Braalenan (Z), in het Verdrinken Land van Saaftinge
(Z) en bij Dreischor (Z) . In het Verdronken Land van Saaftinge was een nesthouwcnd mannetje aanwezig . Bovendien werd op 11 augustus een zingend exemplaar
waargenomen bij het Amstelmeer ( N1 1) .
Fr waren twee meldingen van de Waterrietzanger/Aquatic 1Varbler ~crorepi :.,:, s pu
uit Zuidelijk Flevoland (ZiJP) . Op 4 augustus werd er één waargendmen
bij de Barkw'eg en op 11 augustus één langs de Knardijk .
Verrassend was de ringvangst van een volwassen Drpheusspot .vogel/Atelodious itiarhler H :ppo4az:s aoZyg;7.otta op _1 september langs Je Oostvaardersdijk, Zuidelijk
Flevoland (Fig . 33 ) . Ait was de eerste ringvangst voor N'ederland . In de eerste
week van augustus zou een zingend exemplaar zijn waargenomen in Het Zwin (ltiestG"laanderen, België) .
E:r waren twee veldwaarnemingen van een Sperwergrasmus/Barred Warbler Sylvia niéén op 30 augustus bij De Cocksdorp, Texel (Nkl) en één op 1 september
bij Katwijk aan Zee (Zfl) .
Op 11 augustus werd bij Castricum {IMl) een Grauwe Fitis/Greenish ltiarbler Fhy2..>, s tr•och-iZaides gevangen en geringd (Fig . 37 ) .
Gedurende juli bevond zich een mannetje Kleine Vliegenvanger/Red-breasted Flycatuher Fiev.da •', z rarv;z bij Eindlioven (NB) . Op 5 augustus zou een mannetje bij
Doorn (U) zijn gezien .
Lle Grauwe Klauw•ier/Red-backed Shrike
•- n lï,.~r> i _~ leek dit jaar opnieuw achteruit te zijn gegaan . Zo was hij op Vlieland en Texe1 als broedvogel afwezig .
Lk soort broedde in het klidden Heerenduin bij Velsen (NH ) , de Hh'-duinen (ZH) en
Voorne's Duin (ZH) .
Van 8 tot en met 14 augustus bevond zich een vrouwtje Roodkopklauwier/iti'oodchat
Shrike L un íus senator hij Neerbeek (L) en van 14 tot en met 16 augustus een
volwassen vogel op Terschelling (F) . In België zouden drie broedgevallen zijn
vastgesteld .
Op 13 augustus werden bij Ik. Cocksdorp, Texel twee Notenkrakers/Nut.crackers
Nucifrugrz czryocatczctes waargenomen . Deze waarneming zou op een (kleine) invasie kunnen wijzen .
De pogingen oni de ltaaf/Raven rer~>as corczx in Nederland te introduceren lijken
succesvol te worden . Er hebben dit jaar zeven paartjes in het wild gebroed . Op
15 en 16 september bevond zich een schuwe Raaf in de buurt van Camperduin (NH) .
Hij was zeer waarschijnlijk ongeringd .
Op 4 juni werd een volwassen Rgse Spreeuw/Rose-coloured Sarling Scurr,us roseus
bij het f~kiackjeswater, Voorne's Uuin gezien ; drie dagen later werd .hij dood gevonden . Begin augustus zou een Rose Spreeuw bij Eijsden zijn waargenomen en op
12 augustus één op Terschelling .

F.r werden veel Kruisbekken/Crossbills Loxia curvirostra waargenomen . Kennelijk
is er sprake van een invasie .
Arnoud B . van den Berg, Duinlustparkweg 98, 2082 EG Santpoort Zuid (U20-457004)
Gerald J . Oreel, Postbus 51273, 1007 EG Amsterdam (020-461278 )

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste waarnemingen uit de periode van
17 tot en met 30 september .
Er zijn vrij veel Vaal Stormvogeltjes/Leach's Petrels Oceanodroma Leucorhoa gezien . Op 17 en 21 september twee bij Scheveningen (ZH) en op 21 september ook
twee bij Noordwijk (ZH) en één bij Lauwersoog (Gr) . Bij Schiermonnikoog (F) werden op 22 september in twee uur tijd maar liefst 20 exemplaren waargenomen .
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Op 21 september werd een onvolwassen Kuifaalscholver/Shag F'hal .a:roc~orux ar_si.e~ i, :~ bij Scheveningen gezien en op 2s september twee onvolwassen bij Texel (N1I) .
Lk, Kleine Zilverreiger/l .ittle Egret _,r r'a ; ;arzet(r ; van De Slufter, Texel was
op 30 september nog steeds aanwezig .
Op 23 september werd bij De [llocq van Kuffeler, Zuidelijk Flevoland (ZiJ3') een
Buizerd/Buzzard h :~tec: met kerunerken van cie Stepp enbuizerd/Steppe 13uzzard
waargenoren . Hij werd samen gezien met vier it'espendieven/llonc l
Buzzards rErr. ;s
twee Y,'espendieven/Buizer(1s en sén Buizerd .
Op 23 september werd bii 's-Gravenhage (ZH) en op 24 september hij Noorclwijk
een Roodpootvalk/Re(1-looted Fa .ilcon i'qluc c)asp ertir:u.s waargenomen .
013 29 september vloog een Slechtvalk/1'eregrine i•à2co p=re,r,riY: ;<s bij Katwijk aan
Zee (ZH) .
Een roepende Abrinelplevier/Dotterel :-'nczrudxius morineLlus streek op 30 septemher bij De Cocksdorp, Texel (N1 1) neer .
Van 22 tot en met 24 septemher bevond zich een Poelruiter/P1arsh Sandpiper ï'r• ; :ru,
sta~ri t.z:7.^a bij Spaarnwotade (NH) .
Op 22 septernher vloog een Kleine Jager/Arctic Skua over
h ij de líaaselaarshroek ten oosten van Echt (L) .
Op 21 sept .ember werd een eerste kalenderjaar Kleinste .Iager/Long-tailed Skua
: r° :arru :' : . , -..~ a :fi< dood gevonden bij Noordwijic (-'H) en op de zelfde dag
ook één bi_j de Grevelingend.3m (ZII) . Een volwassen vogel was op 29 septemher in
De Sluít.er, Texel ( M 1J aanwezig .
Op 17 september vloog een volwassen Grote Burgemeester/Glaucous Gull 1,ï,r ;,r; iqypc-rbij Scheveningen in zuidelijke richting . Op 22 septembec• bevond zich een
exemplaar bij Lauwersoog .

C>(? 21 september waren twee Reuzensterns/Caspian Terns Ster k a :-r~.si s" r waargenomen
hij de Klipperweg, Zuidelijk Flevoland .
ltiitvleugelsterns/111ite-idin(ed Black Terns L'h .idorras 1.eacopt.er,4 e werden in Zuidelijk Flevoland waargenomen : onder andere drie volwassen en drie eerste kalenderjaar vogels bij Ik Rloccl van Kuffeler op 22 september .
In totaal vier Grote Piepers/l :ichard's Pipzts ár-h :2s werden op
29 en 30 september bij Katwijk aan Lee gezien . Op 30 september was er ook een
vogel hij Castricum (N11) .
Op 28 scptember werd bij Castrian een Roodkeelpielxr/Ited-throat .ed Pipit 'Lrthus
ar~rn:,_ .~s gevangen en geringd .
Een \otenkraker/Nutcracker ;'r .(-r, rti = ry-,caz.act : :s werd op 21 september dood gevonden bij Rijnsburg (Zll) .
Tenslotte bereiktc ons een bericht uit Engeland . In de periode van 15 tot en met
21 september werden in Humzberside Stonnrogeltje/Storm Petrel 5'y .-irrbcrses peLagi
e ,t a, Bairds Strandloper/liaird's Sandpiper J:ulidr ::s baír~ii, Amerikaanse Gestreepte Strandloper/Pectoral Sandpiper G.'r",tr>is ,rel nosas en Kleinste Jager/Longtailed Skua s tercorarius ?vnyicuuu7 a waargenomen . ABvdB & GJO
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CDNA EN CSNA $fiPF:Rk`EN REGISTRATIE EN BE00RDELING VA! W A-kRNI1U'.ING1:N

Ile Cortmtissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) en de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA) hebben op hun gemeenschappelijke vergadering
van 11 november 1978 besloten de registratie en beoordeling van waarnemingen te
beperken (K .H . Voous & C .S . Rooselaar, in voorbereidin,c,,, Corrurrissie voor de Nederlandse Avifauna : nieuwe stap voorwaarts, Limosa . )
Met ing`ulg van 1 januari 1979 worden naast waarnemingen van zeldzame en schaarse soorten en ondersoorten (zie G .J . Oreel & E .R . Osieck, 1977, Cortanissie voor
de Nederlandse Avifauna : taak en werkwijze CDNA en CSNA, L imosu 50 : 137-144,
vinkentouw 29 : 6-13, Vo~el,7aux 25 : 13-18) alleen waarnemingen van een aantal
niet talrijke soorten geregistreerd . ➢it. zijn de Zwarte Ooievaar 1- iconiu niara,
Sneeuwgans Anser cuex~Z.escens*, Canadese Gans Branta car.ar.ensis, Roodhalsgans
Bran t a rufico2lis*, 1litoogeend Aythyu nyroca*, Zwarte ltiouw d:+i.l.vus migrans, Rode
ltious MiZvus miZvus, ZCearend H.ali.aaetus albieilla, Visarend 1'andior. hal2 : etus,
Roodpootvalk !'alao Uespertinus*, Slechtvalk FaZco peregrinus, 5teltkluut Nima n topus himantopus, Piorinelplevier Charadrius morinellus, Grauwe Franjapoot PhaLaropus "Lobatus, Reuzenstern Sterna caspia, Hop Upupa epops, Pestvogel 8ombyei22a aarrulus, Waterspreeuw C'inclus cinclus, Kleine Vliegenvanger Ficed.. .a
parva * en Notenkraker Nucifraaa caryocacactes* . In tegenstelling tot waarnemingen van zeldzame en sdiaarse soorten en ondersoorten worden waarnemingen van
de hierboven vermelde niet talrijke soorten niet beoordeeld . Zij kunnen dus
zonder beschrijving worden opgestuurd . De van een* voorziene soorten dienen in
de in Oreel & Osieck (l .c .) opgenomen lijst te worden geschrapt .
In dit verband is het nuttig om erop te wijzen dat waarnemingskaarten tot nadere
aankondiging te bestellen zijn door storting van f 2,50 per 30 stuks op postrekening 19 27 605 ten name van Eduard Osieck (Steffenshein 20, 1251 ZE; Laren NH) .
Ingevulde, al of niet van een beschrijving voorziene waarnemingskaarten dient
men te zenden naar G . den Uil (1tiilhelminastraat 28, 3373 AS liardinxveld-Giessendam) . Voor de goede orde zij er bovendien nog op gewezen dat waarnemingen
van een aantal zeevogelsoorten door de Club van Zeetrekwaarnemers (Cv Z") worden
beoordeeld (zie Oreel & Osieck L .c .j . Ingevulde, van een beschrijving voorziene
waarnemingskaarten dient men te zenden naar G . den Uil (adres, zie boven) of
naar Adri Remeeus (Stuyvesantstraat 49, 2593 GB 's-Gravenhage) . Redactie

In de onderstaande lijst staan de telefoonnummers vermeld van mensen
die deel uitmaken van het DBA-telefoonsysteem . Deze kunnen gewaarschuwd worden bij het zien van een zeldzame vogel . Zij dragen er zorg
voor dat het nieuws snel verspreid wordt . De DBA streeft ernaar het telefoonsysteem sterk uit te breiden .
Groningen
Egge Boerma
HarmJan Wight

H . van der Lee, Voorzitter van de Club van Nederlandse Vogelkundigen, Burgemeester de Zeeuwstraat 10, 3281 AJ Nu<irarLsdorp
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Friesland
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Arend van Dijk
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Zuid-Holland
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Paul de Heer
Henk van der Lee
René Pop
Adri Remeeus
Arend Wassink
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Utrecht
Jan van Kreuningen
Frank Rozendaal
Jelle Scharringa
Gerard Steinhaus

Edward van IJzendoorn 020 - 72723 9
Kees Klaver (overdag)
023 - 25822 1
Joop Koaijmgn
02209 - 208 4
FritsJan Maas
02220 - 3236
Peter Meijer
02278 - 44 1
Gerald Oreel
020 - 461278
Cock J Richard Reijnders02518 - 5060 0

05215 - 331

Gelderland

030 - 61549 3
030 - 781247
030 - 760230
03404- 17149

010 -747031 0
018651324
010 - 341176
070 - 831282
01718 - 1513 1

Noord-Braban t
Rini van Meurs

04192 - 416 5

Limburg

Noord-Holland
Arnoud van den Berg
Han Blankert
Jan Bos
JanJaap Brinkman
Klaas Eigenhuis
Ronald Geskus

"Proficiat : ( . . .) Ik vind het (Lr,xteh Birding) een aanwinst : ( . . .) Ik wen, jullie toe dat de inhoud een zelfde hoge peil zal mogen behouden in de komende
nunmers waartoe wellicht ook de weergoden met vreemde winters (en zomers),
stormen op de Atlantische Oceaan etc etc kunnen meewerken .
In elk geval mijn hulde voor het menselijk aandeel in het gepubliceerde : De
naam van de vereniging vind ik wat 'American' . Maar ik weet zelf ook geen betere
vooralsnog . ( . . .) Veel succes verder : "

Noord-Holland (vervolg)

020 - 457004
023 - 242132
035 - 61011
02550 - 1603 7
02977 - 23238
02550- 22765

Jan Knibbeler
Peter Verbeek

04490- 17298
04755- 524

België
Hubert Meeus
Sjef de Ridder

014 - 41575 8
031 - 51693 5

Het telefoonsysteem functionneert overigens niet geheel naar wens en
vertoont diverse gebreken en hiaten . Om het bestaande systeem te ondersteunen en aan te vullen heeft de DBA besloten om zo spoedig mogelijk een automatisch antwoordapparaat aan te schaffen . Het zal dan voor
iedereen mogelijk zijn om op de hoogte te blijven van het voorkomen van
zeldzame vogels in Nederland en België . De aanschaf en installatie van
een antwoordapparaat gaat naar schatting f 125 0 .- kosten . Op het ogenblik wordt onderzocht hoe een en ander gefinancierd kan worden . Er
worden ook plannen uitgewerkt hoe een dergelijke 'Rare Bird Alert'
(RBA) georganiseerd dient te worden .

