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DUTCH BIRDING ASSOCIATION CHECKLIST: DEEL 1

I)o 17uteh Birding Association Checklist bevat alle vogelsoorten en hun onder-
soorten welke sedert het begin van de jaartelling in Nederland en in het Neder-
landse Cedeelte van het Continentaal Plat van de Noordzee waarschijnlijk of met

zekerheid zijn vastgesteld .

Lk wetenschappelijke namen van de soorten en hun systematische volgorde zijn op
twee uitzonderingen na overeenkomstig Voous (1977) . De wetenschappelijke namen
van de ondersoorten en hun volgorde zijn grotendeels overeenkomstig De Comnissie
voor de Nederlandse Avifauna (CNA) (1970) en Kist & Tekke (1979) .

De Nederlandse namen van de soorten zijn grotendeels overeenkomstig de CTIA

( 197 0 ) . De Nederlandse namen van de ondersoorten zijn zoveel mogelijk overeen-
komstig de bestaande naamgeving .

17e soorten en ondersoorten zijn zoveel mogelijk overeenkomstig de CN6 . (tot en

met 31 december 1971) en de Corronissie Dwaa].gasten Nederlandse Avifauna (CDNA) en

de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA) (heide sedert 1 januari

1975) . Verder zijn soorten en ondersoorten opgenomen waarvan de vastgestelde ge-
vallen niet of nog niet door de CNA en de CDNA en CSNA zijn beoordeeld . Boven-
dien zijn soorten en ondersoorten opgenomen waarvan alleen zogenaamde 'onheves-

tigde' waarnemingen bekend zijn .

De soorten en ondersoorten welke tot de categorieën C en 1 1 (met de subcatego-

rieën Dl, D2 en D3) behoren, staan in deel 1 van de checklist vermeld . I)e soorten
en ondersoorten welke tot de categorieën A en B behoren, staan in deel 2 van de

c.hecklist vermeld .

(Categorie B bestrijkt de periode tot en met 31 december 1950 en categorie A de
periode sedert 1 januari 1951 . Aan deze indeling liggen enkele overwegingen ten

grondslag . De belangrijkste is dat 1950 als een 'keerpunt' in de Nederlandse
veldornithologie kan worden beschouwd . in dat jaar deed namelijk het verschijn-

sel van de 'dwaalgasten-' en 'soortenjagerij' voor het eerst duidelijk zijn in-
trede (af. Kist 1957) . Sedertdien doorkruisen 'dwaalgasten-' en 'soortenjagers'
het land op zoek naar zeldzaamheden . Verder heeft bij de indeling de studie door

van Koersveld (1954) een belangrijke rol gespeeld . Eiierin wordt het voorkomen
van zeldzaamheden in de periode van 1851 tot en met 1950 geanalyseerd . Deze stu-
die kan als 'afsluiting' van de periode tot en met 195E) worden beschouwd . }

Onder een geval wordt een vondst, ringvangst, bevestigde waarneming of onbeves-

tigde waarneming verstaan (contnm (NA 1970) .

De checklist is bijgewerkt tot en met 31 december 1979 .

Categorieën

A Soorten Cl] ondersoorten welke sedert 1 januari 1951 waarschijnlijk of inet zeker-
heid zijn vastgesteld . Tot deze categorie behoren ook soorten en ondersoorten

waarvan een deel. (50 'h of minder) van de in deze periode vastgestelde gevallen
waarschijnlijk betrekking heeft op ingevoerde en/of ontsnapte exemplaren of op
exemplaren welke met behulp van een schip of schepen Nederland hebben bereikt .

Tot deze categorie behoren verder soorten en ondersoorten waarvan alle in deze
periode vastgestelde gevallen betrekking hebben op vondsten van in of nabij de
vloedlzjn gevonden dode exemplaren of resten daarvan (contra British Ornitholo-

gists' Union 1971) .

B Soorten en ondersoorten welke tot en met 31 december 1950 waarschijnlijk of met
zekerheid zijn vastgesteld en welke sedertdien niet meer met zekerheid zijn vast-
gesteld. I)e tekst is verder als bij categorie A .
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Soorten en ondersoorten welke sedert 1 januari 1951 waarschijnlijk of met zeker-
heid zijn vastgesteld en waarvan de meeste (meer dan 511 4) of alle in deze perio-
dc vastgestelde gevallen waarschijnlijk of zeker betrekking hebben op exemplaren
van één of meer 'zelfstandige' in het wild broedende populaties in of buiten Ne-
derland welke zijn gesticht door ingevoerde en/of ontsnapte exemplaren . Als een
dergelijke door ingevoerde en/of ontsnapte exemplaren gestichte populatie gedu-
renden een periode van minimaal 10 jaar voor ltet grootste deel (50 % of meer )
uit wilde exemplaren bestaat, dan wordt de betrokken soort of ondersoort in
categorie A opgenomen . Een door ingevoerde en/of ontsnapte exemplaren gestichte
populatie wordt als zelfstandig beschouwd als deze zich zonder de direkte hulp
van de mens gedurende een periode van minimaal 10 jaar op tenminste het zelfde
aantalsniveau weet te handhaven (ef . Checklist Committee of the American Birding
Association 1975) .

D Deze categorie valt uiteen in de subcategorieën Dl, D2 en D3 .

1 Soorten en ondersoorten welke sedert 1 januari 1951 waarschijnlijk of met zeker-
heid zijn vastgesteld en waarvan de meeste (meer dan 50 á) of alle in deze perio-
de vastgestelde gevallen waarschijnlijk betrekking hebben op ingevoerde en/of
ontsnapte exemplaren . Alleen die soorten en ondersoorten komen voor opneming in
deze subcategorie in aanmerking als er een 'redelijke' kans bestaat dat ook wilde
exemplaren zonder de direkte hulp van de mens Nederland kunnen bereiken .

2 Soorten en ondersoorten welke sedert 1 januari 1951 waarschijnlijk of met zeker-
heid zijn vastgesteld en waarvan de meeste (meer dan 5 0 %) of alle in deze perio-
de vastgestelde gevallen waarschijnlijk betrekking hebben op exemplaren welke
met behulp van een schip of schepen Nederland hebben bereikt en welke zonder de-
ze hulp Nederland niet zouden hebben bereikt .

3 Soorten en ondersoorten welke sedert 1 januari 1951 waarschijnlijk of met zeker-
heid zijn vastgesteld en waarvan de meeste (meer dan 50 %) of alle in deze perio-
de vastgestelde gevallen waarschijnlijk of zeker betrekking hebben op exemplaren
van één of ineer in het wild broedende populaties in of buiten Nederland welke
gesticht zijn door ingevoerde en/of ontsnapte exemplaren . De tot deze categorie
behorende soorten en ondersoorten zijn niet in categorie C opgenomen omdat het
niet of nog niet vaststaat dat het om 'zelfstandige' populaties gaat (cf . catego-
rie C) .

Checklist : categorie C

Eendachtigen Anseriformes

Eenden Anatida e

Knohbelzwaan Cygrius oZor 1
Canadese G ans Branta eanadensia moffittiZ3
Nijlgans Alopochen aegyptiacus4 , 5

Hoenderachtigen Galliformes

Fazanten Phasianidae

Fazant Phasianus colchicus ssp6'7

Zangvogels Passeriformes

Kraaien Corvida e

Raaf Coavus corctz cora.x8

, 3 3

Checklist : categorie D
9'10'I 1

Pelikaanachtigen Pelecaniformes

Pelikanen í'elecarrida e

Rose Pelikaan Pelecanua onecrotal 12'13
Kroeskoppelikaan Pelecanus crispus~`1r 1 5

Flamingo-achtigen Phoenicopteriformes

Flamingo's Phoenicopterida e

1 Flamingo Phoenieopterus ruber roseusl
6

Fendachtigen Anseriformes

I!enden Anatida e

3 Indische Gans Anser indicus17'1 8
1 5neeuwgans Anser caeruleseens ssp

.19'z 0

1 Kleine Sneeuwgans Anser caeruZescens caeruZescen8
1 Grote Sneeuwgans Anser cuerulescens atlanticu s

1 Casarca Tadorna ferruc~inea21
Z2,23

3 hlandarijneend Aíx ga2erieulata
24,25

3 Rosse Stekelstaart Ozyura ,jumaicensis ,jcnnaicensi s

lloenderachtigen Galliformes

Fazanten Phasianidae

3 Rode Patrijs Alectoris rufa rufa2
6

Papcgaai-achtigen Psittaciforme s

Papegaaien Psittacida e

3 llalsb~uidparkiet Ys i ttacula krameri s2p 27'28

Zangvogels Passeriformes

Vinken rringillidae

2 Amerikaanse Roodmus CarpodaLn,s mexicanus frontaZis2y,30,33

Gorzen Eniberizidae

2 IYitkeelgors Zonotriehio albticoLlis
31,33

2 Grijze Junco Juneo hyemalis hyemaZis32's
3

Aantekeninge n

1 fle Knobbelzwaan G'ygnus olor is in categorie C opgenomen (cf . Rauer & Glutz von
Blotzheim 1 968, Cramp & Simmons 1977, Nicthanuner 19 63, PaLner 1976) .

2 De Canadese Gans s r:,ntu eanad~2nsis is in categorie C opgenomen (cf. Bauer &
Glutz von Blotzheirn 19 68, {:ramp R Sinmons 1977, Palmer 1 9 7 6 ) . Door de mede-
werkers aan liet Ornithologisch Atlasprojekt werd in 1973-77 in zes van de on-
derzochte blokken (5 x 5 kn) de soort zeker broedend vastgesteld, in één waar-
schijnlijk en in één mogelijk (Teixeira 1979) .

ï Volgens Palmer (1 97h) hehoren de naar k'uropa getransplanteerde Canadese Ganzen
Brarrta canadensis voor liet grootste deel tot de ondersoort B.a. moffitt.i en
niet, zoals algemeen wordt aangenomen (e .g. Bauer & cAutz von Blotzhcim 1968,
Cramp & Sinanons 1977, Niethanmer 19 63), tot dc ondersoort E.c. canadensis .
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4 De Nijlgans Alopochen aegyptiacus is in categorie C opgenomen (cf . Bauer &
Glutz von Blotzheim 1968, Cramp & Simmons 1977, Lever 1977) . Door de mede-
werkers aan Het Ornithologisch Atlasprojekt werd in 1973-77 in 13 van de on-
derzochte blokken (5 x 5 km) de soort zeker broedend vastgesteld, in zeven
waarschijnlijk en in vijf mogelijk (Teixeira 1979) .

5 De Nijlgans AZopoahen aegyptiacus is een monotypische soort (Cramp & Simmons
1977) .

6[>e Fazant Piiasianus colchicus is in categorie C opgenomen (cf. Glutz von Blotz-
heim et al . 1973, Niethammer 1963) .

7 De in Nederland voorkomende Fazanten F'hasianus coZchicus bezitten de kenmerken
van een aantal ondersoorten (cf . Glutz von Blotzheim et al . 1973, Niethanmer
1963) .

8 De Raaf Corvus coras is onder voorbehoud in categorie C opgenomen . Dit voorbe-
houd wordt gemaakt om3at op grond van de beschikbare gegevens nog niet met zc-
kerheid kan worden vastgesteld dat de uitgezette populatie zich zonder de di-
recte hulp van de mens handhaaft . Door de medewerkers aan Het Ornithologisch
Atlasprojekt werd in 1973-77 in vier van de onderzochte blokken (5 x 5 km) de
soort zeker broedend vastgesteld, in drie waarschijnlijk en in 24 mogelijk
(Teixeira 1979) .

9 De Baikaltaling An a s formosa is niet in de checklist opgenomen (contra Com-
missie voor de Nederlandse Avifauna 1970) . Het moet vrijwel uitgesloten worden
geacht dat wilde exemplaren in Nederland voorkomen (ef . Bauer & Glutz von
Blotzheirri 1968, Cramp & S~ns 1977, Palmer 1976) .

1U De Rosse Gors ismF7eriza rutila is niet in de checklist opgenomen (contra Com-
missie voor de Nederlandse Avifauna 1970) . Het moet vrijwel uitgesloten worden
geacht dat wilde exemplaren in Nederland voorkomen (cf . Eykman et al . 1949,
Sharrock & Sharrock 1976) .

11 De Bruinkopgors Ehaberizrz bruniceps is niet in de checklist opgenomen (contra
Commissie voor de Nederlandse Avifauna 1970) . Het moet vrijwel uitgesloten
worden geacht dat wilde exemplaren in Nederland voorkomen (cf . British Orni-
thologists' Ilnion 1971, England 1974, Eykmai et al . 1937, Inskipp 1975, Shar-
rock & Sharrock 1976) .

12 Dc Rose Pelikaan Pelecunus onocrotalus is in de subcategorie Dl opgenomen ( .^f.
Bauer & Glutz von Blotzheim 1966, Cramp & Simmons 1977 ; cf. England 1974,
Sharrock & Sharrock 1976) .

13 lk Rose Pelikaan Peleeanus onocrota?us is een monoty-pische soort. (Cramp & Sim-
mens 1977) .

14 Ile Kroeskoppelikaan F'elecanus crispus is in de suhcategorie DI opgenome n
Bauer & Glutz von Blotzheian 1966, Crarnp S. S uronons 1977 ; cf. England 1974, Shar-
rock & Sharrock 1976) . Volgens Plinius de Oudere (2 3 tot 79 na Christus) broed-
de de soort in de estuaria van de Schelde, Rijn en Elbe (Voous 19 6 0 ; zie ook
Clason & Prummel 1978 en van M1lensch 1978) .

1 5 De Kroeskoppelikaan 1'elecanus crispus is een monotypische soort (Cramp & Sim-
mons 1977) .

16 De Flamingo Phoenicopterus ruber is ín de subcategorie Di opgenomen (cf . Bauer
& Glutz von Blotzheim 19 66, Cramp & Simmons 1977 ; cf. England 1974, Sharrock &
Sharrock 1976) .

17 De Indische Gans Anser indi;_us is in subcategorie D3 opgenomen (~•,* . Bauer &
Glutz von Blotzheim 1968, Cramp & Simmons 1977) . Door de medewerkers aan Het
Ornithologisch Atlasprojekt werd in 1973-77 in één van de onderzochte blokken

4 5

(5 x 5 km) de soort zeker broedend vastgesteld en in vijf mogelijk (Teixeira
1979) .

18 De Indische Gans Anser indieus is een monotypische soort (Bauer & Glutz von

Blotzheini 1968) .

19 De Sneeuwgans Anser aaerulescens is in subcategorie Dl opgenomen (cf. Bauer

& Glutz von Blotzheim 1968, Cramp & Simmons 1977, Ogilvie 1978) .

20 De vastgestelde gevallen van de Sneeuwgans Anser caerulescens hebben zowel be-
trekking op de Kleine Sneeuwgans A .c . caeruZescena als de Grote Sneeuwgans A .c .

atlantieus (ef . Bauer & Glutz von Blotzheim 1968, British Ornitholgists' Union
1971, Bruun 1971, Cramp & 5immons 1977) . De meeste gevallen hebben betrekking

op de Kleine Sneeuwgans .

21 De Casarca 1'adorna ferruginea is in subcategorie DI opgenomen (cf. Bauer &
Glutz von Blotzheim 1968, Cramp & Simmons 1977 ; cf . Sharrock & Sharrock 1976) .

17e beschikbare gegevens rechtvaardigen niet dat de soort in categorie C wordt
opgenomen. Door de medewerkers aan Het Ornithologisch Atlasprojekt werd in
1973 - 77 in slechts twee van de onderzochte blokken (5 x 5 km) de soort zeker
broedend vastgesteld en in 1 0 mogelijk (Teixeira 1979 ; cf. Niethamner 1963) .

22 De Mandarijneend Aix gaLericulata is in subcategorie D3 opgenomen (ef . Bauer &

Glutz von Blotzheim 1968, Cramp & Simmons 1977, Lever 1977, Niethar,Qner 1963) .
Door de medewerkers aan Het Ornithologisch Atlasprojekt werd in 1973-77 in
vier van de onderzochte blokken (5 x 5 km) de soort zeker broedend vastgesteld
en in drie waarschijnlijk (Teixeira 1979) . Nederlandse gevallen kunnen ook be-
trekking hebben op exemplaren uit Groot-Brittannië of elders (cf . Cramp & Sim-

mons 1977) .

23 De Mandarijneend Aix galerzcuZata is een monotypische soort (Cramp & Simmons
1977) .

24 Dc Rosse Stekelstaart Oxyura ,pamaicensis is in subcategorie D3 opgenomen (af .
Bauer & Glutz von Blotzheim 1969, Cramp & Simnons 1977, Lever 1977) . Door de

medewerkers aan liet Ornithologisch Atlasprojekt werd in 1973-77 in één van de
onderzochte blokken (5 x 5 km) de soort zeker broedend vastgesteld (Teixeira
1979) .

25 De naar Europa getransplanteerdc Rosse Stekelstaarten Oryura jamaicensis beho-

ren tot de ondersoort O.j . jamae:censis (Cramp & Simmons 1977) .

26 De Rode Patrijs Alectoris rufa is in categorie D3 opgenomen . De soort is niet
in categorie C opgenomen omdat de uitgezette populatie zich niet zonder de di-
recte hulp van de mens lijkt te kunnen handhaven (cf . Teixeira 1979) . Door de
medewerkers aan Efet Ornithologisch Atlasprojekt werd in 1973-77 in acht van de
onderzochte blokken (5 x 5 km) de soort zeker broedend vastgesteld, in drie
waarschijnlijk en in vijf mogelijk (Teixeira 1979) .

27 De Halsbandparkiet Psittacula krcrmeri is in subcategorie D3 opgenomen (c;" . Bol-

le 1977, Gorgas 1976, Lever 1977) . Door de medewerkers aan Het Ornithologisch
Atlasprojekt werd in 1973-77 in zeven van de onderzochte blokken (5 x 5 ian )
de soort waarschijnlijk broedend vastgesteld en in twee mogelijk (Teixeira
1979) .

28 Tot welke ondersoort(en) de in Nederland voorkomende 1-lalsbandparkieten Psitta-
cula krmneri behoren is niet bekend . De meeste van dc naar Europa getransplan-
teerde exemplaren zijn afkomstig uit India (Inskipp 1975) waar twee ondersoort-
en voorkomen (Ali & Ripley 1969) .

29 1k Amerikaanse Roodmus Carpodacus rnesicanus is in subcategorie D2 opgenomen .

Van november 1975 tot en met januari 1976 en van 24 januari tot en met eind
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februari 1979 werden te IJmuiden (NH) exemplaren waargenomen (K . Eigenhuis et
ad . pers . med., Osieck 1979) . De kans dat ook uit gevangenschap afkomstige
exemplaren voorkomen, is niet uitgesloten .

3 0 De vastgestelde gevallen van de Amerikaanse Roodmus Carpodacus mezicanus heb-
ben zeer waarschijnlijk betrekking op de ondersoort C .m . frontalis (cf . Ameri-
can Ornitholgists' Union 1957) .

31 De Witkeelgors Zonotrichia aLbicoLlis is in subcategorie D2 opgenomen (cf .
Sharrock & Sharrock 1976, Stoffels & van der Weijden 1978) .

32 De Grijze Junco Junco hyemalie is in subcategorie U2 opgenomen (ef. Polder &
Voous 1969, Sharrock & Sharrock 1976) .

33 Voor nadere gegevens en theorieën over het voorkomen van Amerikaanse (land)vo-
gels in Europa zij verwezen naar Alexander & Fitter (1955), Nisbet (1963),
Sharrock (1974), Sharrock & Sharrock (1976) en Tuck (1968) .
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DEFINITIES VAN AVIFAUNISTISCHE TERME N

om meer eenheid te brengen in de bestaande avifaunistische terminologie geef ik
hierbij de volgende definities van een regelmatige hroedvogel, onregelmatige
hroedvooel, toevallige broedvogel en voormalige broedvogel en van een regelmatige
gast, onregelmatige gast en dwaalgast .

Iicii rege2.rnatine brvec .',ogeï, is een vogelsoort of ondersoort welke gedurende een
periode van minimaal 10 jaar gemiddeld één keer of ineer keren per jaar broedend
wordt vastgesteld in een bepaald gebied .

Een onrt .r,el.matige :?roedvc .el. is een vogelsoort of ondersoort welke gedurende een
periode van minimaal 1(1 jaar gemiddeld minder dan één keer per jaar broedend
wordt vastgesteld in een bepaald gebied .

Een toe,r :rlLia broedvogel is een vogelsoort of ondersoort welke gedurende een
periode Xran minimaal 10 jaar gemiddeld minder dan één keer per twee jaar broedend
wordt vastgesteld in een hepaald gebied .

L :en %ootrc.2-i_ra óroe<Ir+o,7el is eert vo}lelsoort of ondersoort welke alleen in de pe-
riode voor 1 januari 1951 broedend is vastgesteld in een bepaald gebied .

Een regé~lmatige gast i.s een vogelsoort of ondersoort welke gedurende een periode
van minimaal 10 jaar gemiddeld één keer of ineer keren per jaar wordt vastgesteld
in een bepaald gebied .

Een aYrr~aetmatiae ast is een vogelsoort of ondersoort welke gedurende een pe-
riode van minimaal 10 jaar gemiddeld minder dan één keer per jaar wordt vastge-
steld in een bepaald gebied .

Een is een vogelsoort of ondersoort welke gedurende een periode van
minimaal 10 jaar gemiddeld minder dan één keer per twee jaar wordt vastgesteld
in een bepaald gebied .

Ger,altl J . Oreel, Postbus 51273, 1007 EG Amsterdam
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ON FIELD IDENTIFICATION OF CHRISTMAS ISLAND FRIGATEBIR D

When birding en Java, Indonesia in September 197 9 , 1 observed at lcast four fri-
gatebirds, whecling over the beach and adjoining plantations ncar Pelahuhanratu,
a fishing-village on the south-west coast of Java, west of Sukabumi . The birds
were noted en 6 and 7 September : two adult males and two adult females plus one
adult male respectively, appearing at noon and disappearing over the bay a fcw
hours later . The illustrations in King et al . (1975) - the only field guide at
my disposa] at that time - allowed no positive identification . From field notes
and drawings the hirds were later identified as Christmas Island Frigatebirds
Pregata ands~:vsi .

These observations are by no means exceptional as the species which breeds on
Christmas Island, c. 220 Imn south of Pelabuhanratu, has heen recorded from e .g .
the Bay of Jakarta and the Java Sea east of Jakarta (Hoogerwerf 1948, Meeth &
Meeth 1977) . When studying the literature, notably King et al . (1975), Nelson
(1976), Slater (1970), Smythies (1900) and Tuck & Eleinzel (1978), 1 noted that
the adult male is generaily correctly illustrated, being the only male frigate-
bird that is wholly black with a white abdomen (figure 1) . However, the illus-
trations of the adult female are misleading and suggest that the identification
of the female is more difficult than really is the case . The drawings of all five
species of frigatebird in Nelson (1976) are the most accurate : these show well
the extension of the white belly onto the underwing which struck me when studying
the birds near Pelabuhanratu . The female Christmas Island Frigatebird has in fact
a highly distinctive ventral plumage pattem (£igure 1) : the white of the abdomen
and belly extending onto the underwing, in armpit and around sides of neck in
half co77ar (Nelson 197 6 ) . These features readily distinguish this species from
the females of the other two frigathirds occurring in the area, i .e . the Lesser
Frigatebird F. arie2 - which has a white abdomen, breast and flanks, not extend-
ing onto the collar and underwing - and Greater Frigatebird F . minor which has
the white of the ahdomen and breast extending orAto the throat as off-white or
grcyish (Nelson 1976) .

Figure 1 . Christmas Island Frigatebird Frega-
ta andrewsti (left : adult male, right : adult
female, Pelahuhanratu (Java), Indoncsia, Sep-
tember 1979) (Frank Rozenclaal after silhouct-
tes by SandstrSm in iklPant 1977)
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ON FEEDING ACTION OF WESTERN REEF HERO N

On 77 March 1980 1 observed a group of i5'estern Reef llerons Egretta guZara-s he-

longing to the subspecies E .,a . scliist. ;zcea along the shore of the Gulf of Aqaba

near 1,ahc} (Sinaí) . One hird was yuietly wading in a muddy lagoon when suddenly
it started rushing and fiapping its wings t'igorously, cbviously witli the inten-
tion of stirring up prey from the muddy soil . This hehaviour was repeated seve-

ral times . 1 nevcr noticed this in Little Egret Fgretta gursett,~ .

Ilancock K l:iliott (1 978) confirm the observed behaviour as distinctive for West-

ern Reef lleron . W companion, Steve Santer, compared the behaviour with that of

J .ouisi[una Heron Hfdranassa tricolor .
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VOORKOMEN VAN ZWARTE IBIS IN NEDERLAND
OCCURRENCE OFGLOSSY IBiS IN NETHERLAND S

De Zwarte Ihis PZegadis j'aLcinaZlus werd voor de eerste keer in Nederland vast-
gesteld in 1812 toen cr twee volwassen m urnetjes geschoten werden

. In de periode
tot en met 1949 zijn er minstens 53 gevallen (met in totaal 82 exemplaren) ge-
publiceerd

. Een buitengewone waarneming betrof die vtuy een groep van minstens 14
exemplaren in october 1932 in Limburg : In de periode 1950-79 zijn er 31 waarne-
mingen (met in totaal 38 exemplaren) gepubliceerd (histogram 1) . Sonmiige waar-
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Histogram 1 . Voorkomen van Zwarte lhis Ple;7adis j'aZcineZlus in Nederland in
7950-79 . De zwarte staven hebhen betrekking op het aantal gevallen dat is vast-
gesteld in een jaarblok en de witte staven op het aantal individuen/Occurrence
of Glossy Ibis PZegadis ,fàlcinellus in the Netherlands . The black bars refer to
the numher of records established in a year and the white bars to the numher of
individuals (Robe?rt Luttik )
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Histogram 2. Seizoenspatroon van Zwarte Ibis PLegadis ,FaZcinelLus in Nederland
in 1950-79 . De zwarte staven hehhen betrekking op het aantal gevallen dat is
vastgesteld in een weekblok en de witte staven op het aantal individuen/Seasonal
pattern of Glossy lhis Pdegadis fa2cineZZus in the Netherlands in 1950-79 . The
black bars refer to the rnunber of records eastablished in a week and the white
bars to the numher of individuals (A.obert Luttik)
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nemingen zijn samengevoegd om.Iat zij waarschijnlijk betrekking hadden op één
exemplaar . fiet is overigens niet uitge5leten dat zich onder de overige waarne-
mingen ook nog dubbe.lwaarnemingen bevinden . Vier gevallen hehhen betrekking op
waarnemingen van twee (in august.us--cíecemher 1963) of drie exemplaren (in novem-
ber 19b3, november 1967 en augustus 1979) . liet voorkomen in Nederland wordt ge-
kerunerkt door soms lange perioden van afwezigheid . In histogram 2 is het sei-
zoenspatroon in de periode 1950-79 weergegeven . Men ziet dat de meeste waarne-
mingen in de tweede jaarhelft zijn gedaan, met nafne in september, octoher en
novernher. L'ermoedelijk hebben de waarnemingen uit mei-juni betrekking op vogels
diu op weg zijn naar het broedgebied, uit juli-augustus op rondzwervende vogels
(hoofdzakelijk niet-geslachtsrijpe exemplaren) en uit september-november op vo-
gels (jonge en volwassen exemplaren) die op weg zijn naar het wintergebied . Een
moeilijk te verklaren waarneming is die uit februari 1961 .

Summary

In this note the occurrence of Glossy This Ptegadis faLcinelZus in the Nether-

lands is summarized and shortly discussed . In the period 1812-1949 the species

was recorded 53 times (involving 82 individuals) ; in the period 1950-79 31 times

(involvi.ng 38 individuals) . Most birds were recorded in the second half of the

year, especially in September-November .

Robert Luttik, Javastraat 40, 1094 1iI Amsterda m

STELLERS EIDER IN NORWEGIAN SEA IN OCTOBER 1978

On 7(k:toher 1978 1 obssrved a fernale or imnature Steller's Eider fo?ysticta

steZleri at 6 6°3G' N, 1 18' E in the Norwegian Sea . The bird was swimming at a

distance of c . 1 0 m from the bow of the weathership 'Cumulus' . It stayed for

about a quarter of an luwur in the neighhourhood of the ship . 711e observation is
of special interest as it throws more light upon the dispersion biology of Stel-
Ier's I:ider .

Eppo Binsbergen, Postbus 15083, 1001 MB Amsterdam
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LESSER SNOW GOOSE FROM CANADA IN NETHERLANDS

1'rom 18 iuitil 2 6 April 1 980 18 Snow Geese Anser cUerul.eccans (incluiing one hlue
phase and four irmnature hirds) stayed at luidijk (Noon .l-Hollal(j) (rf . 7utch Bi.rd-
ing 2 : 37) . One adult white phase bird was wearing a hluc PV[. ring ot its right
tarsus and an alim:iniwn one on its left . The PVC ring showed no code ; the alumi-
nium one had a code that could not be read . The size and composition of the
flock and the condition and hchaviour of the birds strongly suggested that the
Snow Gcese were of wild origin .

Subsequent investigations revealed that the adult white phase Snow Goose was
ringed as gosling in 1977 at C.a Pérouse Bay (Manitoba), Canada on the west coast
of the Hudson Bay by Fred Cooke of the Queen's llniversity at Kingston (Ontario),
Canada . It was a male Lesser Snow Goose k .c. caeruleseens (Stevc Wendt in l i t.f .) .
This constitutes the first record of a Snow Goose of proven wild origin for Eu-
rope . It is also the first time that a ringed Snow []oose belonging to the Cen-
tral and Mississippi Flyways population was reported outside the normal migra-
tion and winter range (Fred Cookc via Steve Wendt in litt .) . For a discussio n
of the distribution and status of this population, see Oglivie (1978) .

lt is interesting to note that another flock of Snow Geese was reported in Swc-
den in the same period . Eight individuals were seen at Kvismaren (N~rke) on 13
April (Loherg 198 0 ) . These records indicate that in the spring of 19A0 a con-
siderable number of Snow Geese has crossed the :ltlantic Ocean .

Literature
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BRANDGANS x ROODHALSGANS EN KOLGANS x BRANDGANS IN
1979180
BARNACLE X RED-BREASTED GOOSE AND WHITE-FRONTED x BARNACLE GOOSE IN 1979fB 0

Van 25 januari tot 16 februari 1980 verbleef een Brandgans Branta Z-eucopsis x
Roodhalsgans Branta ruficollis in de Kievitslanden, Oostelijk Flevoland (ZEJP) .
De vogel bevond zich tussen Brandganzen (Kees Breek pers . med.) . Op 3 en 4 fe-
bruari was ik in de gelegenheid hem te bestuderen . Qeze vogel is in de winter
van 1979/80 ook elders in Nederland waargenomen (Blankert et al . 1980, Jukema

et al . 1980) .

Op 3 februari verbleven er bovendien twee Kolgans Anser albi}'rons x Branilgans
Branta ieucop sis in de Kievitslanden, Oostelijk Flevoland . Deze twee vogels die
werden waargenomen door Edward van IJzendoorn, Karel blauer, Jos Pop en Rend Pop,
bevonden zich tussen enkele 10-tallen Kolganzen . Ik heb deze hybriden minder

goed kunnen bestuderen .

Beschrijvingen

Brcmd3ans x Roodhrzlsgans . Crootte en bouw als van Brandgans ; hals korter en dik-
ker ; snavel kleiner . Voorhoofd, wangen, kin en keel donker roodbruin, naar oog
toe lichter wordend en overgaand in wit, teugel wit . Kruin (verder naar voren
doorlopend dan bij de Brandgans) zwart en nek, hals en borst zwart met roodhrui-
ne waas en duidelijk begrensd . hkantel, schouder en rug vaalzwart net vage Brand-
gans-tekening ; bovenstaart wit. Buik en flank vuilzwart met eveneens Brandgans-
tekening, lichtere zoom langs flank; onderstaart wit . Vleugeldekveren met twee
smalle lichte strepen als bij Roodhalsgans ; slagpennen zwart . Oog, snavel en po-
ten zwart . Bewoog bij fourageren sneller met kop dan Brandgans .

Figure 1 . Brandgans/Barnacle Goose Branta 1.e«copsis x Roodhalsgans/Red-breasted

Goose ïran :u r2 ;'i ,rn7.lis (links) en Kolgans/ltihite-fronied Goose A»ser a2bi;'rnr:a

x Brandgans/Barnacle Goose Rrurtct leuceopsis (rechts), 3-4 februari 1980, (bste-
lijk Flevoland (Zuidelijke IJsselmeerpolders) (7arel hicciier )

27 . Snow Geese/Sneeuwganzen Anser caeruleacens, Andijk (Noord-Holland), 18-26
:.i,ril 1930 (Edzoczrd v¢n Ilzendoorn)
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Kalgans x Branáganzerz . Iets groter dan Brandgans x Roodhalsgans ; hals langer en
slanker; snavel groter . Voorhoofd wit . Wangen witter . Buik en flank lichter en
duidelijker gescheiden van borst . Poten opvallend (geel)oranje .

Herkomst

Hyhridisatie komt geregeld voor bij in gevangenschap verblijvende ganzen . Hoewel
de hroecígebieden van Brandgans en Roodhalsgans van elkaar gescheiden zijn, is
het echter niet uitgesloten dat in Nederland overwinterende Roodhalsganzen met
de Brandganzen mec terugtrekken en hybridiscren . Ondanks het feit dat de broed-
gebieden van de Kolgans en de in Nederland overwinterende Brandganzen met elkaar
overlappen, lijkt hybridisatie van deze soorten in de natuur, gezien hun geringe
verwantschap, niet waarschijnlijk .

Voorkome n

Tot nu toe werden twee gevallen van Brandgans x Roodhalsgans vastgesteld : (1) in
de winter van 1975/76 in Nederland en (2) in april/mei 1978 in Zweden (Jonsson
1979, van der Lee & Oin.reneel 1976) . (De Zweedse vogel had geen donker roodbruin
maar wit voorhoofd . )

Dankzegging

Hierbij dank ik Kees Breek, Bart Ebbinge en Lars Jonsson voor het verstrekken
van informatie .

Surrmary

In the winter of 1979/80 one Barnacle Brm2te leucopsis x Red-hreast.ed Goose
Branta ruficoZlis and two White-fronted Anser aZbifrons x Barnacle Geese Branta
leucopsis were recorded in the Netherlands . The author gives detailed descrip-
tions and drawings . He also argues their origin . This is the third record of
Barnacle x Red-breasted Goose and the second for the Netherlands .
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ZEEAREND UIT NOORWEGEN IN OOSTELIJK FLEVOLAND
W}i1TE-TAILED EAGLE FROM NORWAY IN OOSTELIJK FLEVOLAN D

In de winter van 1978/79 verbleven een volwassen en een onvolwasscn Zcearend

Haliaeetus albiciZla in het Roggehotzand, Oostelijk Flevoland (ZIJP) . Op 10
maart 1979 werd de onvolwassen Zeearend dood aangetroffen door H. van Dalen

en H. Huisman . lJe arend bleek als nestjong te zijn geringd in Nord-Triindelag,

Noorwegen op 29 juni 1977 .

Hiermee is de herkomst bekend geworden van twee in Nederland overwinterende Zee-
arenden. De andere vogel bleek afkomstig uit Schleswig-Holstein, BRD (de Heer
1980) .

lie Noorse Zeearend behoort tot de kustpopulatie ; deze schijnt >-ich minder te
verplaatsen dan c[ie van het Oostzeegebied (cf . Cramp & Siirnnons 1980, Glutz von

Blotzheim et aí . 1971) . (Zie voor een overzicht van het Europese hroedvogelbe-
stand Suetens 1980 .) Het blijft onzeker waar de meeste in Nederland overwinteren-

de Zeearenden vandaan komen .

Summary

On 10 March 1979 a ringed White-tailed Eagle fialiaeetus aLbicilla was fowid dead

in Oostelijk Flevoland (Zuidelijke IJsselmeerpolders) . [t was ringed as nestling
in Nord-TrSndelag, Norway on 29 June 1977 . Another hird was previously shown to
originate from Schleswig-Holstein, BRD . [t remains wtcertain whether most White-
tailed Eagles wintering in the Netherlands belong to the Norwegian or to the
Baltic Sea area population .
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Karel Mauer, clude AmersfoortseweV 72, 1213 AE Hilversum SPARROWHAWKS WITH LARGE WHITE SPOTS ON OUTER SCAPULARS

On 28 February 1980 Kees Breek and Karel blauer observed a juvenile female Spar-
rowhawk Accipiter nisus near Biddinghuizen, Oostelijk Flevoland (Zuidelijke IJs-

selmeerpolders) showing large white spots on the outer scapulars, forming a'V'
and reminiscent of Hawk Owl Sum ia uluta . Renë Pop told me that in the winter
of 1978/79 a Sparrowhawk with similar spots was regularly seen near Vlaardingen
( Zuid-Holland ) .

Karel Mauer, Oude rlmersfoortseweg 72, 1213 ,1E Hilversum

We are interested in recciving other records of Sparrowhawk ~cr>z :piter nr;sus with
white spots on the scapulars . Editors
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SLANGENAREND BIJ HONDSBOSSE ZEEWERING IN JUNI 198Q
SHORT-TOED EAGLE NEAR HONDSBOSSE ZEEWERING IN JUNE 198 0

Op 14 juni 198 0 zaten A9argreet Donker, Jowi de Roever, Yolaide Samwel en Peter
Zwitser vanaf het terras van Paviljoen Minkema aan het zuidelijke eind van de
Hondsbosse Zeewering (Noord-I[olland) hij zonnig weer en matige oostenwind over
zee te turen . We zagen zeevogels als Jan van Gent suba bassana en Noordse Storm-
vogel FS4Lmaris gLaeiuLis noordwaarts trekken . Ilit ervaring wisten wij dat bij
dergelijk weer ook landvogels boven zee te verwachten waren . Om omstrecks 13 :15
ontdekte .]dR ver weg ecn roofvogel die laag boven zee recht op de kust aanvloog .
Daar aangekomen, maakte de vogel boven de branding en het strand een rondje om
hoogte te winnen waarbij hij op c . 50 m recht voor ons langs vloog . Boven de
Hondsbosse Zeewering schroefde hij verder omhoog en verdween tenslotte in noorde-
lijke richting .

Beschrijving

Toen de vogel boven zee vloog, namen wij het volgende waar . Zeer grote roofvogcl
(in vergelijking met Scholeksters 1laemcitopus ostraZegus en Zilvermeeuwen Larus
argentcxtuu die vogel najoegen) met grote vooruitstekende kop, lange en vooral
brede vleugels en vrij lange smalle staart . Vloog met krachtige vrij diepe vleu-
gclslagen tegen wind in, Tijdens glijpauzes werden vleugels vrijwel horizontaal
gehouden ; armvleugel misschien iets omhoog, handvleugel in elk geval duidelijk
omlaag met omhooggekrulde toppen . Van boven bruin met donkerder slagpennen, zon-
der lichtere stuit of schouders . Op ondervleugel in elk geval lichte grote slag-
pennen met scherp afgescheiden zwarte punten (bijvoorbeeld als bij Rode Wouw
hh;lvuc miluus) . Onderstaart - voor zover te zien - lichtgrijs met donkerder niet
al te opvallende eindband . Voorhoofd en streek om snavelbasis lichter dan de rest
van kop welke even bruin was als de rug .

Dichterbij gekomen liet de vogel zich in andere posities waarnemen waardoor wij
nog het volgende opmerkten . Bovenstaart bruin met drie even brede donkere handen
op onderling gelijke afstand . Borst zwaar bewerkt met zwarte of donkerbruine
dwarsvlekjes, geleidelijk op buik minder wordend . Keel en bovenborst zwart of
donkerbruin . (Aidervleuge2 zwaar gevlekt, donkere vleugelpunten afstekend tegen
rest van licht grote slagpennen . Kop grijsbruin ; oog groot en geel .

Tijdens het schroeven boven de badgasten bidde de vogel soms even waarbij de po-
ten naar beneden hingen .

Wat niet werd gezie n

(Àndat wij de vogel niet recht van onder hebben waargenomen, konden wij het juiste
patroon van de ondervleugcI niet goed vaststellen . Behalve dc vrij vage eindhand
op de onderstaart hebben wij ook niet gezien of er meer vage banden waren (zoals
op de hovenstaart) . Of de scheiding tussen de donkere keel en bovenborst en de
vlekkerige onderborst scherp was, dan wel geleidelijk via steeds minder dichte
vlekking, is aan onze aandacht ontsnapt . Mede door het korte moment waarop de
vogel echt dichtbij vloog, is niet speciaal op de washuid gelet maar gezien het
feit dat het gele oog duidelijk te zien was, zou een gele washuid zijn opgeval-
len _

Determinatie
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(hoewel kiekendieven, zij het zelden, ook op horizontale of zelfs afhangende

vleugels kunnen zeilen ; of. Porter et al . 1976 : figuur 32) . Toen de vogel bij de
eerste strekdam naar liet zuiden afboog, dreigde hij met liet etiket 'waarschijn-
lijk geen Dwergarend Hieraaetus pennatus of llavikarend 11 . fasciatus' te verdwij-
nen (achteraf blijkt dat in dit stadium toch nog aan een Havikarend gedacht kon
worden) . Pas toen de vogel terugkeerde en, alvorens naar de dijk af te zwenken,
in een cirkel iets omhoog kwam (hierbij vlak voor ons komend zodat wij borst-
vlekken en staarthanden zagen), wisten wij dat het een Slangenarend Circaetus
gaZlicus betrof . Dit werd ondersteund door het bidden (met afhangende poten) .

Discussi e

Ilet is duidelijk dat van een grote Aquila-arend geen sprake kon zijn . Op grond
van het ontbreken van een lichte tekening op de bovenzijde en het waargenomen
patroon op de ondervleugel komt de Dwergarend niet in aanmerking . De Havikarend

heeft in sommige vcrcnkleden een zeer duidelijke cindband aan de staart ; in an-
dere kleden een groot aantal smalle handen maar nooit drie . Dit laatste geldt

ook voor de Visarend Fandion haiiaetus die bovendien veel smallere vleugels
heeft . Het bidden met afhangende poten en de grote gele ogen zijn typisch voor
de Slangenarend binnen het Europese arendenveld . Brown & Amadon (1968) en Glutz
von Blotzheim et al . (1971) beschrijven eveneens lichte teugels en licht voor-

hoofd . Zoals vermeld, zagen wij op de onderstaart slechts een wat donkere eind-
band en konden wij de rest niet goed waarnemen . Uit soirvnige foto's van de
Slangenarend (e .g . Porter et al . 1976: plaat 26, 27) blijkt dat bij niet ge-
spreide staart behalve de eindband de twee overige banden niet altijd duidelijk
te zien zijn. Ook Glutz von Blotzheim et aZ . (1971) vermelden dit . Doordat wij

de ondervleugels niet goed hebben waargenomen, hebben wij de vooral op de slag-
pennen in rijen geplaatste donkere vlekken gemist . De Slangenarend is variabel :
op de meeste afbeeldingen van de donkere fase is de overgang tussen de donkere
bovenborst en vlekkerige onderkant min of meer duidelijk afgezet . Wat de niet-
arendachtigen betreft zou, mede door het gele oog, de beschrijving van het ve-
renkleed alleen nog op dat van de Wespendief Pernis apivorus kunnen passen . Af-
gezien van het gedrag (bidden met afhangende poten), de brede vleugels en het
arendachtige voorkomen kan deze roofvogel evenwel op minder subtiele kenmerken
worden uitgesloten: namelijk op grond van de drie even brede equidistante don-
kere handen op de bovenstaart .

Summary

On 14 June 198 0 a dark phase Short-toed Eagle Circaetus gaZlicus was observed

near the Hondsbosse Zeewering (Noord-Holland) . During off-shore winds the bird
flew to the shore from far out the sea and followed the shore line in northerly
direction after circling. The author gives a detailed description and discusses
the identification .
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De vrij lange staart en lange vleugels met wat donker-licht contrast deden aan- J .W. (Jowi) de Roever, Waverstraat 67, 1079 VII Amsterdam
vankelijk aan een mannetje Bruine Kiekendief Circus aerr4ginosus denken. Door de
bijzondere grootte, de manier van vliegen en de brede vleugels was het voor ons
al snel duidelijk dat het geen Bruine Kiekendief betrof maar een nonaquila-arend
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ON IDENTIFICATION AND AGEING OF GREAT BLACK-HEADED GUL L

Plate 28 and 29 : Great Black-headed Gull I,arn A s ic°hthyaet.us in first-winter plu-
rrSaKe (second calendar year) . 13etwecn (;reat Black-hacked L . mari.mA .s and Iferrini;
Gull L. argenl.atus in size, with proportionatelv longer hill and more sloping
forehead than other large gulls, this i.ndivicíual is readily ident.iCiable as a
first-winter Great Hlack-headed hv the following characters . (1) Pale hill with
clear-cut black tip, a pattern tul .like any other con .fusihle large gu11 in first-
winter plumage . (2) The conthination of white underparts and mainlv ciear grey
mantle is not shared hy any other iarge gull in first-winter pluniage . (3) The
mainly whitc head with variahlc :unount of dark stre .tkinl ; hehind the eye. At this
time of year (March), this individual is probably actively moulting head- and
body-feathers towards first-scurnner plumage when some individuals may acyuir e
a parti .al black hood . (4) The concentration of dark streaks forming a patch on
the lower nape and upper mantie . (5) Gulls ret:tin the juvenile <vink- and tail-
feathers throughout the first year : the most distinctive fcature of the flight
pattetn of first-year Great Black-headed 1_=u11 is the broad, :-Zeur-cut black hand
an the otherwise white tail, a pattern not shared by any other large gull .

23-29 . Great Black-headed Gull/Reuzenzwartkopmeeuw Larus iehthyaetus, second ca-
lendar year, (kaan, A43rch 1979 (Jan Prti.ns )

Plate 30 and 31 : Great f3l.ack-headed Gull in head and body moult from second-
winter to second-summer plumage (third calendar vear) . This individual, 12
months older than the first-winter bird, would have moulted its juvenile wing-
and tail-fcathers during May to (}ctober 197 8 : the new wing pattern is much more
extensively grey, and lacks the prominent dark bar on the secondaries : the tail
band is narrower and does not reach the sides of the tail . fVhen the moult from
second-winter to second-sunner is complete (usallv in March or April), ntost
birds have an extensive partial (or occasionally complete) hood . The third-vear
wing and tail pattern (acquired during the sLUmter and autumn of the third calen-

30-31 . Great Black-headed Gull/Reuzenzwartkopneeuw Laruc iohthyaetua, third ca-
lenclar year, Oman, hlarch 1979 (Jan Prins )

dar year) resembles that of the adult, except for more extensive black on the
prim3ries and, usually, a faint tail hand . Fully adult pltunage is usually ac-
cfuired during the sunmter and autumn of the fourth calendar year . ( See British
ii i r~ds 73 : 113- 158 for a detailed account of the identification and ageing of
Great Rlack-hcaded Gull . )

Peter J . Grant, 14 Heathfield Road, Ashford, f<entIN2! 8QU, England

BLACK TERN WITH BRIGHT RED LEG S

On 8 .lune 1930 1 observed a Black Tern ChLidonias niger in full breeding plimiage
with aherrantly coloured legs near Oost-Knollendam (Noord-Holland) . This hird
had hrigtPi red legs like White-winged Black Tern chlidonias Ze:~opterus . The

Black Tern nornally has nuch darker legs .

clerard H . Steinhaus, Graaf Adolflaan 11, 37[}8 r?. 2eist
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blystcry hird 4 was a Mediterranean Gu11 Larus melanocephaZua in sccond-winter
plumage . The excellent portrait (plate 5, repeated here at reduced size) was ta-
ken by René Pop at IJmuiden (Noord-Ilolland) on 3 0 September 1979 . Comparison
with the large gull in the background (a first-winter Lesser Black-backed L .
fuseus or Ilerring Gull L . argentat.us) shows that it is a small or mediun-sized
species, and the head pattern is clcarly that of one of the hooded species in
winter plumage : these two clues combined with the striking paleness of the grey
upperparts at once narrow the choice to only three or four possible identifica-
tions . One of these possibilities is Black-headed Gull L . rid-ibundus but. the
rather 'heavy' head shape and stocky thick-necked profile are wrong for that
species : more specifically the bill is rather too short and thick, and it lacks
a pale base while the black on the head is rather more extensive than is typical
for Black-headed Gull . Bonaparte's Gull L. pFtiZadeZphia can be dismissed too :
its hasic structure is like that of a miniature Black-headed Gull ; its hil,
(although all-dark) is proportionately even smaller ; and its upperparts are de-
cidedly darker than a Black-headed Gull's : all these contradict the features
shown hy the mystery bird . The possibilitv that it is a Littlc Gull L. minutus
night reasonably he considered hut the generally stecky huild, non-rounded head
shape, and rather heavy bill do not really suggest that species : close inspec-
tion of the head pattern, too, shows that it lacks the black cap of winter Litt-
le Gull while it has neat white crescents above and below the eve which are un-
typical of Little Gull in anv pltunage . The process of elimanation leaves only
hlediterr.nean Gull as a solution hut whilc the plwnage tones, pattern and gene-
ral structure are right for that species, the rather small-looking bill and-
black outer primaries with neat white tips may have been rather puzzling . In
fact, the heavy drooping-hilled appearance given hy Mediterranean Gulls in the
field is largely illusory . The actual difference in measurements from, say, a
Black-headed Gull, is rather small, and the bill size of females is signifi-
cantly smaller than that of males (the mystery gull is probably a female) . The
black on the wing-tips is a diagnostic character of second-year plumage : the
extent of the black is highlv variable, and typically most second-years will
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show Less black than this hird, ancl a few individuals may acquire Cully adult
pliumige in their second w .inter. This bird was hatched in 1978, and retaiiied
the juvenile wing- and tail-fcathers (with extensivelv black outer wing, hlack
secon(3ury bar and black subt.eiminal tail band) until its first complete moult
during May to August 1979 . From the fresh unworn state of the white primary tips
it is clear that this individual had just completed this moult (from first-sum-
mer to second-winter plianage) . During spring 1980 it would have underl;ane a mouLt
uf head- and body-feathers and acquired a partial or full bood, and after its
sccond complete moult in autwnn 198(1 it would have acquired adult winter pltuna-
ge . (5ee British Sirde 72 : 142-182 for a detailed account of the identification
and ageing of Mlediterranean Gull . )

Peter J. Grant, 14 Eíeathfieid Road, Ashford, Kent TN24 8QI1, England

32. Raads?lvogel 5/Mvstery hird 5 . Oplossing in het volgende nunmer/5olution in
thc ncxt issue

MYSTERY BIRD4: MEDITERRANEAN GULL
RAADSELVO(iEL4 : ZWARTKOPMEEUW
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OVER VERENKLEDEN VAN WITVLEUGELSTERN 1N SEPTEMBER

ON PLUMAGES OF WHITE-WINGED BLACK TERN IN SEPTEMBE R

op 22 September 1979 verbleven er drie jonge en drie volwassen 6vitvleugelsterns
ChLidonias leuaopierus bij De Rlocq v an Kuffeler, Zuidelijk Flevoland (ZIJP) .
Aan het eind v an de middag namen zij samen met onder andere aan 10e1-tal Zwarte
Sterns Chlidonias niger plaats op een strekdam waar wij ze v an nabij konden be-

studeren .

Jonge vogel s

De jonge Witvleugelsterns hadden boven het oog en bij de oorstreek meer wit dan
de meeste Zwarte Sterns . De donkere kruin was door een smalle nokband met de rug
verbonden . Bij de Zwarten was er alleen een begin van een nekhand uanwezig ; de

nek tyas verder wit . (Uit een onderzoek aan balgen in het Rijksmuseum van Natuur-
lijke Historie te Leiden (ZH) bleek dat ook bij de Witvleugel de donkere rug
vaak nog juist gescheiden is van de donkere uitloper van de kopkap hoewel minder
duidelijk dan bij de Zwarte . )

Figuur 1 . Witvleugelstern/White-winged Black Tem Chlidonias Zeueopterus, eerste
kalenderjaar (links) en Zwarte Stem/Black Tern Chlidaati¢s niger eerste kalender-
jaar (rechts), Zuidelijk Flevoland (Zuidelijke IJsselmcerpoldcrs), 22 september
1979 (Xare L MmAr.r )

I1e bovenste helft van de rug en de schouders van de lVitvleugels waren bijna
zwart en effen gekleurd ; de rest was iets minder donker en voorzien van een smal-
le bruine en grijze bandering. Zowel in zit als in vlucht was er een opvallend
contrast tussen de donkere rug en schouders enerzijds en de lichtgrijze vleugel-
dekveren anderzijds . Bij de jonge Zwarten was alleen het bovenste deel van de rug
erg donker; de schouders en rest van de rug waren vrij licht hruingrijs en ge-
schubd. De zeer donkere kleine vleugeldekveren vormdei bij de jonge Zwarten in
zit een donkere vlek of horizontale streep . Bij de ffitvleugels vielen deze door
de eveneens donkere rug en schouders in zit niet op . Bij de jonge Zwarten was in
zit voorts een witte vlek bij de vleugelbocht opvallend . Deze werd gevormd door
witte lichaamsveren waar de vleugel voor ecn deel onder verdween . De witte vlek
viel op doordat deze omgeven werd door de donkere vleugeldekveren en de ziihorst-
vlek welke verhonden was met de bovenrug . Bij de Witvleugels ontbrak de zijborst-
vlek .
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Figuur 2 . l4itvleul;elsterns/157iite-winged Black Terns ChZtidonias Leueopt~rus, eer-
ste kalenderjaar (links) en volwassen in winterkleed (midden) en Zwarte Stcm/
Black Tern ChZ.idonias niger, eerste kalenderjaar (rechts), Zuidelijk Flevoland
(Zuidelijke IJsselmeerpoldersj, 22 september 1979 (Xarel M¢uer )

Bij dc lYitvieugels was de stuit wit en hij contrastt~erde in vlucht met de donkere
rug. De stuit was licht bruingrijs bij de Zwarten en er was nauwelijks een con-
trast met de rug. De staart van beide sterns was grijs .

Ik poten van d e Witvleugels waren duidelijk iets langer dan hij de Zwarten en
niet donker maar vleeskleurig . De snavcl was iets korter en aan de basis iets
dikker dan bii Je Zwarten .

Volwassen vogel s

Bij elk van de volwassen 17itv1eugelsterns waren dc bijna geheel witte kop en de
egaal lichte hovendelen (die lichter waren dan bij (ie Zwarte Sterns) opvallend .
l k, vogels ha&ien slechts een kleine donkere oorvlek welke met een smal streepje
verbonden was met de lichtgrijze kruin . Voor het oog bevond zich een donker vlek-
je . 14asuzeer een vogel met de kop van ons afkeek, was een licht.s~riize band zicht-
baar die de kruin met de rug verbond . Het bovenste deel van de rug was donker-
grijs ; de rest van de rug en de schouders waren lichtgrijs . liet vleugeldek was
even licht als hij een volwassen Kokmeeuw L¢rus ridibundus . Ock de grote slagpen-
nen waren in zit vrij licht gekleurd .

Figuur 3 . Witvleugelstern/lVhite-winged Black Tern Chlidonias Leucopterus, vol
wassen, Zidelijk Flevoland (~uidelijke IJsseImeerpoIders), 22 september 1979
(Karel Mau

u
er)
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lle nog niet-geruide grote ondervieugeldekveren vormdcn bij éën van de INitvleu-
gels in vlucht een smalle zwarte hand over de lichte ondervleugels . Bij de. twee

andere 1Vitvleugcis waren alleen de grote ondervleugeldekvcren v.ui de grote slag-

pennen nog zwart . Van cén van deze vogels waren hovendien de binnenste kleine
slagpennen donker hetgeen in vlucht aan de hoven- en onderzijde opviel .

Figuur 4. Ondervleugel Witvleugelsterns/lalhite-winged Black Terns ~h?idon.ias leu-

eopterus, volwassen, Zuidelijk Flevoland (Zuidelijke IJsselmeerpolders), 22 sep-

tember 197 9 (Harel Mauer )

De staart van de Witvleugels was grijs ; de stuit wat lichter maar niet wit zoals

bij de jonge vágels . 11e volwassen Zwarten hadden vrijwel egaal grijze hovendelen

met een nauwelijks donkerder voorvleugel en bovenrug . Hun staart was grijs en de

stuit lichtgrijs . De kopkap en zijborstvlek van de volwassen Zwarten waren als

bij de jonge vogels .

Er was een merkwaardig verschil in houding tussen de volwassen Witvleugels en

de andere sterns . Ueze hielden in zit hun staart en vleugelpunten schuin onJioog
zodat de vleugeltoppen aanmerkelijk hoger reikten dan de hovenkop . 1)it hing mo-

gelijk samen met de vrij harde wind - daarbij de betrekkelijk korte staart en
lange poten mede in aanmerking genomen . Ik. jonge Witvleugels zaten even horizon-

taal als de Zwarten .

Dankzegging

Hierbij danken wij Karel Mauer voor het uitwerken van de in het veld gemaakte

schetsen .

5ummary

On 22 September 1979 three juvenile and three adult iChite-winged Black Terns

ChUdon.:as lercnpterua were studied together with c . 100 Black Terns Chlidonias

niger near Ue Blocq van Kuffeler, Zuidelijk Flevoland (Zuidelijke l .lsselmeer-

polders) . Their plimagcs are descrihed and compared .

Edward J. van IJzendoorn, 3e Schinkelstraat 45, 1075 TK AmSterdam

J. Frank de Aliranda, .Tohan van Oldenharneveldtlaan 34, 3705 E-[G Zeist
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FIELD IDENTIFICATION . AGEING, MOULTAND SUBSPECIES OF BLACK
GUILLEMOT
Field identificatio n

It is easy to identify B1ack Guillemot Cepphus grg2le in tbe field . Both in sum-
mer and winter this species can he distinguished from other auk species by its
black wings with a big white patch on the upperside . In sumner the plumage of
adults is black except for the white wing patch and the white underside of the
wings . The bill is rather long and slender and its colour black . The feet are
coral-red. In winter the underparts are white and the head and neck are more or
less white . The back and shoulders are barred light grey and white .

There are no sexual differences which can he detected in the field . By catching
the birds soam: individuals may be sexed . On average, males have longer and
deeper biIls than females but smaller amounts of white on the underwings (Ashirk
1979a) .

Agein g

The ahove descriptions concerns all mature birds . The earliest age at which
Black Guillemots breeds, is two years (in the third calendar year) (Asbirk 1979c) .
However, younger hirds can also be identified rather easy in the field . The best
field character for all juveniles and immatures is the white wing patch whic h
is spotted with grey or brown feathors . This is easy to see, even at rather
great distances . In and near breeding colonies newly fledged individuals may be
seen. They look like adults in winter plumage but their underparts are harred
light grey and white and their back is almost iuiiformly grey . Immatures in their
first-winter plumage look like adults except for the spotted wing patch ; the
same hoids tnie for inmiatures in their first-summer plumage .

Moult

About a month after fledging the juvenile hegins to moult to its first-winter
plumage. Its underparts get white and the back and shoulders barred grey and
white . The wing- and tail-feathers are not moulted until the next autumn (in the
second calendar year) . During the first spring the immature renews its body-
feathers and now looks like an adult with heavily worn wings and tail . Moulting
to the adult plumage takes place during the second autumn . All feathers are re-
newed and the brown spots disappear €rom the white wing patches . The feathers
of wing and tail are shed synchronously and the bird is uncapable of flying for
some time .

Subspecie s

The Black Guillemot is mainly a resident hird ; it is split up into seven suhspe-
cies . C.g . grz?ïe is restricted to the Baltic Sea area and C.g . atlantis occurs
along the east coast of the northern Atlantic Ocean . The Faeroes and Iceland
have their own endemic subspecies : C.g . faeroensis and C .g . islemdieus, respec-
tively . In the low arctic C.g . arcticus breeds on Greenland and Labrador ; in the
high arctic C . j . ultimus breeds mainly along the Canadian coast and C.g . mandtii
mainly along the Siberian coast .

For some years 1 have studied the Black Guillemot population in Benmark (see As-
hirk 1978-79) . During this study 1 have caught and measured a great number of
birds . The Danish birds belong to C.g. atlcmtis ; they are well separated from
v' .g. grylle in hill and wing length (Ashirk 1979a) . Also their time of moulting
is about two 3nonths earlier in spring than C.g. grylle .
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Figure 1 . Black Guillemot/Zwarte Zeekoet Cepphus gryZle, juvenile ( upper left),

i-uanature winter (upper middlc), inunature sunner (upper right), adult winter

(lower left) and adult sunmer (lower right) (Jon Fjelds& )
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33 . Black Guillemot/Zwarte Zeekoet Cepphus grylle, juvenile, IJi[aliden (Noord-
Holl and), 13 September 1975 (Gerard 9teinhaus )
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34 . Black Guillemot/Zwarte Zeekoet Cepphus gryZZe, adult stmener, Nordre ROnner
(13j¢rring), lenmark, June 1972 (Sten .4sbirk)
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FIND OF INDIAN ROLLER AT AMSTELVEEN AND ITS SEPARATION
FROM ROLLER

On 7 July 1976 1 found a dead Indian Roller Coracias beruJhalensis in the Amster-

damse Bos, AnLstelveen (Noord-holland) . The bird - apparently killed by a car -
was presumably an escape from the nearhy Amsterdam International Airport, Schip-
hol (Noord-Holland) where regularly consignments of birds arrive . The Indian

Roller is a resident bird of south and south-east Asia; it penetratcs in southern

Iraq into the Western Palearctic .

The above find cleariy demonstrates the need that extralimital Rollers Coracias

garrulus should be studied well in order to avoid confusion with Indian Roller

or another roller species. The Indian Roller is listed hy England (1974) in his
review of the problem of 'escapes' .

The Roller can be separated from the Indian Roller by its all-blue head and

breast (see Heinzel et a2 . 1972) ; and in flight by its wing pattern . The former

has all-dark primaries whereas in the latter only the basal half of the primaries

is dark. The Roller has also longer and noticeably less rounded wings than In-

dian Roller . These and other differences are illustrated in figure 1 .

Figure 1 . Roller Coracias garrulus (left)
and [ndian Ro11er Coracius hengha2ensis
(right) (1Carel Mauer )
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OBSERVATION OF MONGOLIAN LARK AT SCHIPHOL :
ADDITION TO PROBLEM OF'ESCAPES '
When spottin€; aircraft taking off fram the 'Kaagbaan' at Amsterdam International
Airpurt, Sclulrhol (Noord-Holland) on 22 March 1980, we saw a small brown bird
with prominent whitc wing-patchcs flying past and landing in a shallow ditch a-
long the perinreter track, at a distzuicc of 80-100 in from our position on the Ou-
dc bteerweg . L~e first took it for a female or immLature Snow Bunting Plectropenax
nivalis hut when watched through 10 x 40-binoculars and when the bird showed its
front, it turned out to he a lark with large black patches at the sides of the
upperhreast .

The bird kepr to the cover of the ditch and was running very fast for short stret-
ches, stopped to pick up some food and kept a look-out, peering up and stretching
its neck, showing the black patches very well . At c. 13.40 many aircraft were ta-
king off and the bird either crouched or peered upright when a plane thundered
past or a car on the perinreter track passed the bird at full speed within less
then one m . We could follow the hird for about 40 minutes during which it covered
a distance of several 100 m through the ditch. The hird was seen until a . 14 .20,
just before other hirders called to the spot arrived . Al] efforts to relocate the
hird during the afternoon and the following day were in vain .

We rm.ade the following description . Crown rufous-brown ; nape rufous ; supercilia
long mid light, running from base of bill and meeting on nape ; lore light ; ear-
coverts rufous, darkest just behind eye ; collar greyish . blantle greyish hrown, a
tone greyer than in Skylark AZauda arz ensis, with dark streaks ; rump coïour not
noted . Chin, throat, breast and belly whitish with prominent ]arge black patuhes
on sides of upperhreast, larger than in ( :alandra Lark MeZanocorypha calrmdra and
connected on ripperbreast by thin vertical black streaks ; helow patches and en
flanks some light streaking . Wing blackish with prominent whitc patch formed hy
white secondaries ; wing-coverts noticeably more rufous . Tail long and dark . Bill
rather heavy and horn-coloured ; legs flesh-coloured . No other hirds were present
to estahlish a correct size comparison .

Figure 1 . Mongolian Lark Melanoeorypha mongoZica (left) and White-winged Lark
M. 7.eucopter:. (right) . Note Iong supercilium and large black patch at side of
upperhreast of hlongoiian Lark ; 1471ite-winged Lark may have rather extensive dark
streaking on sides of upperbreast in winter plrmiage (not to scale) (Prank Rozen-
drial)
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The identification of the bird presented difficulties . Many characters correspond
well to those of White-winged Lark hrelanocorypha leucoptera but the light super-
cilia meeting on the nape and the large black neck-patches exclude this possibi-
lity (for useful photographs of this species, see Dolgushin 197(1 and Makatsch
1976) . Rienk Slings (pers . eonan .), after consulting the key to the gcnus Melanu-
corypha in llement'ev & Gladkov (1970), suggested the rlext day that the bird was
a Mongolian Lark h1e2.anocorypha mongolica . Purther literature study proved that
this suggestion was correct .

The btongolian [,ark replaces the White-winged Lark ecologically and geographical-
ly in the high steppes and deserts of Mongolia ; they are sometimes considered as
conspecific (Voous 1960) . The species breeds in Transhaikalia and the Daurian
Steppes (hoth in the USSR) and Mongolia and northern China (including Manchuria) ;
it winters soutlr to northern Hopeh where large numbers - flocks of 1 00 0 hirds
have been noted - can be present when the weather is unfavourable (Cheng 1964,
[7ement'ev &Gladkov 197 0 ) . Alan Kitson (in 2itt .) who met with the species in
Mongolia, comments on its wariness : he spent hours on trying to photograph birds
but without success . The Mongolian l,ark is commonly kept as a cage-bird in China
(Cheng 1964) .

Two subspecies are recognized in Mongolian S,ark : M.m. mongolica over the entire
range except for the eastern area of Ch'inghai where M .m . ernancipata occurs
(Cheng 1964, 1976, Dement'ev & Gladkov 197{1) . hf .m. emancipata has a longer wing
and a broader and more inflated bill and a more strongly expressed sexual dimor-
phism. fhc two suhspccics are not recognized by Vaurie (1959) .
Although the possibility of a genuine vagrant can not be completcly ruled out,
it is very likely that the Mongolian l,ark at Schiphol was an escape . Martin van

den Berg (pers . conar .) informed us that on ZO March two consignments of birds ar-

rived there from Taiwan and one from Hongkong . The bird presumably arrived with

one of these consignments . Tim Inskipp (in litt .) considered it likely that the
bird originated from Hongkong which has a big trade in birds with China . lle also

pointed out that the spccies had been imported into the UK in late 1979 and early
1980 . England (1974) did not mention thc Mongolian Lark in his review of the pro-
hiem of 'cscapes' . A not well studied Mongolian Lark can easily be mis-identiCied

as White-winged Lark .
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ON ORIGIN OF EYE-BROWED THRUSHES IN HET AMSTERDAMSE BOS
IN APRIL 1977

From 24 to 26 April 1977 an immattrre or fernale and an adult malc Eye-browed
Thrush Turdus vbseurus were observed in Het Amsterdamse Bos, Amstelveen (Noord-
Holland) . Thc immature or female bird - which was tame and could be approached
as close as 5 m- was only seen on 24 April. It is the second record of this
Asian thrush Cor the Netherlands and the first spring record for Europe (van der
Have 1978) .

[[owever, since the publication of the above record it has become apparent that
F:ye-browed Thrush and other Asian thrushes (like Siberian Zoothera sibirica,
Dusky Turdus naumanni eunomus and Black-throated Thrush Turdus ruficollis atro-
gularis) are kept in captivity in the Netherlands and probably also in other
European countries. In 1976 many Eye-browed Thrushes were offered for sale in
the Netherlands (F. Neijts in Zitt . to Limosa) . In the light of this it is bet-
ter to consider the hirds observed in Het Arn_sterdamse Bos in April 1977 as esca-
pes . The fact that the Eye-browed Thrushes were seen near the Amsterdam Interna-
tional Airport, Schiphol (Noord-Holland) where regularly consignments of birds
arrive, strongly suggests that they escaped from there . The Eye-browed Thrush
is not listed in England (1974) .
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RECORDS FROM 21 APRIL TO 20 AUGUST IN NETHERLANDS AND
BELGIU M
WAARNEMINGEN VAN 21 APRILTOT 20 AUGUSTUS IN NEDERLAND EN BELGI Ë

The records included in this report are largely unchecked, not authenticated .
The Dutch and scientific names and their order correspond with the Dutch Birding
Association Cieeeklist (G.J . Oreel in preparation) . The English names correspond
with The 'British Birds' list of birds of the Western Palearctic (1978) .

White-billed Diver/Geelsnavelduiker

Probably the same second calendar year 4Yhite-hilled ❑iver/Geelsnavelduiker Gavia
ad r.rsr:i that sta,ved at Nederhorst den Berg (Noord-Holland) from 24 Fehruary un-
til 4 April. 1980, turned up at the Wijde Blik, Kortenhoef (Noord-Holland) on 23
July and was still seen in August .
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Fulmar/Noordse Stormvoge l

A Fulmar/Noordse Stormvogel PuZmaría gZacialis flew inland near Brecht (Antwer-
pen) on 3 July .

lierons and Black Stork/Reigers en Zwarte Ooievaa r

Single Night Hcrons/Kwakken Ngcticorax nycticorar were reported at Het Naarder-
meer (Noord-1[olland) in the first week of April, at Duin en Kruidberg, Velsen
(Noord-Holland) on 16 May and at the Oostvaardersplassen, Zuidelijk Flevoland
(Zuidelijke I.Isselmeerpolders) on 8 June, at Kortenhoef (Noord-E[olland) and Ne-
derhorst den Berg (Noord-Holland) in de second half of June and in mid July .

A Squacco Heron/Ralreiger Ardeo la ralloides was seen at Stevensweert (Limburg)
on 11 and 12 July . In the evening of 1T July it flew to Kessenich (Limhurg, Bel-
gium) where ít probably spent the night .

A Cattle Egret/Koereiger BubuZcus ibis was seen at Marken-Binnen (Noord-Holland)
from 28 April tuttil August . Others were seen at Numansdorp (Zuid-Holland) from
27 July to 7 August and at Makkum (Friesland) on 4 August .

From early May onwards two Little Egrets/Kleine Zilverreigers Egretta garzetta
were present in the Oostvaardersplassen . Single birds were seen at Oostvoorne
(Zuid-Holland) from 10 May to at least 9 July, at Castricum (Noord-Holland) o n
13 and 14 June and at INoerdijk (Zuid-Holland) from 26 June to 12 July . In Belgium
two stayed near Kallo (Antwerpen) most of July .

37 . Little Egret/Kleine Zilverreiger Egretta garzetta, Zuidelijk Flevoland (Zui-
delijke IJsselux:crpol3ers), ~lay 1980 (E'cbiard var. IJa.endcio»n )

35-36 . White-billed Divcr/Geelsnavelduiker Gavia admnsii, second calendar year,

Kortenhoef (Noord-Ilolland), 3 August 1980 (René Pop)
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ln April and May two Great, White Fgrets/Grote Zilvcrreigers L'gretEa ~l.bcr werc
present in the Oostvaardersplassen . In Junc one was seen almost continuously .
After 11 July none were reported . On 13 March one was present at Het Naardermoer .

38-39 . Great White Egret/Grote Zilverreiger Egretta alba, Zuidelijk Flevoland
(Zuidelijke IJsselmeerpolders), June 1980 (Aené Pop )

On 11 July a melanistiC Grey Ileron/Blauwe Reiger Ardea cinerea was scen along
the Maas near Roexmond (Limburg) .

On 13 May a Black Stork/Zwarte Ooievaar Ciconia nigra was seen on'Texe1 (Noord-
Holland) and another at Spaarnwoude (Noord-Holland) and Schoorl (Noord-Holland)
nn 14 May . In the same period two were seen at Zaandam (Noord-Holland) and Arn-
hem (Gcldcrland) . One passed the night from 7 to 8 June at Heemskerk (Noord-Hol-
land) . The first after the breeding season was reported from (hidemirdum (Fries-
land) on 15 August .

Geese and ducks/Ganzen en eende n

1110 18 Snow ( >cese/Sneeuwganzen Anser ca_ r trcc~ns that were first seen on 18
April (cJ. Dutch Birding 2 : 37) at Andijk (Noord-Holl and) stayed until 26 April .
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[hi 29 April eight (including one blue phase) flew over Castricum (Noord-Holland)
and on 9 .lune Four (again including one blue phase) over De Schorren, Texel
(Noard-Holland) . A note on the origin of one of the Andijk birds can he found
clsewhere in this issue .

Two Canada Geese/Canadese Ganzen Branta canadensis stayed at De Vaart, Zuidelijk
Flevoland (Zuidelijke 1 .7sselmeerpolders) mid June .

In the first half of May one or two Pale-breasted Brent Geese/Witbuikrotganzen
Branta bernicla hrota were reported from Schiermonnikoog (Friesland), Lauwers-
oog (Groningen) and Texel .

A Marbled ➢uck/Mannereend Marmaronetta angustirostris was seen at the Kalmthoutse
Heide (Antwerpen) mid June . Probably it was an escape .

One pair of Red-crested Pochards/Krooneenden Netta rufina bred in the (;roenlanden,
Ooypolder (Gelderland) and at least two in the Lauwersmeer (Groningen) .

Two male Canvasbacks/Amerikaanse Tafeleenden Aythya vaïisineria at Muiden (Noord-
Holland) in the first half of May are considered escapes .

A Ferruginous Duck/lYitoogeend Aythya nyroca was seen on Schiermonnikoog from 2
to 5 May . In the first half of August up to three males could be seen along the
Oostvaardersdijk, Zuidelijk Flevoland .

Rather exceptional was a sumner record of a male Long-tailed Duck/IJseend CZan-
guZa hyemalis at Sexhierum (Friesland) en 22 June .

Raptors/Roofvogel s

hfore than 20 Black Kites/Zwarte Wouwen MiZvus migrans were seen on migration in
May with the bulk of observations in the period of 13-15 May .

Red Kites/Rode Wouwen M~:Zvus milvus were scarce withe 10+ seen in May . Three were
observed on Texel (Noord-Holland) on 10 May and six at the Balloërveld (Drenthe)
on 13 May .

A Short-toed Eagle/Slangenarend Circaetus gaZ2icus passed the Hondsbosse Zeewe-
ring (Noord-Holland) on 14 June .

Rather exceptional data for Rough-legged Buzzards/Ruigpootbuizerden BuCea Zagopus
were 14 May on Texel and 20 August in the Lauwersmeer (Groningen) .

From 13 May until the heginning of June 10+ Red-footed Falcons/Roodpootvalken
F'a2co vespertinus were reported . A female stayed on the Cartierheide (Noord-Bra-
bant) from 26 May to 6 June .

Peregrines/Slechtvalken Falco peregrinus were seen in the Dollard (Groningen) on
5 May, in Zuidelijk Flevoland (Zuidelijke IJsselmeerpolders) on 31 May and a ju-
venile on 16 August and two flew near Nijmegen (Gelderland) on 7 August .

Rails and Crane/Rallen en Kraanvoge l

Qn 2 June a Little Crake/Klein Waterhoen Poraana purvu was discovered in the
Harderbroek, Oostelijk Flevol and (Zuidelijke IJsselmeerpolders) . The persistent
calling of this male attracted many birders . It was last reported in the third
week of June .

Two calling Baillon's Crakes/Kleinst Waterhoenen Porzana pusilla were reported
at Zaandam (Noord-Holl and) during late spring and early s~r .

On 19 and 22 April an i,rmature Crane/Kraanvogel Grus grus stayed in the Wieringer-
meer (Noord-lEolland) . l?n 18 May up to three individuals could be obse rved in this
area. r]n Texcl (Noord-Holland) one bird was seen on 2 May, two on 11 May and four
on 17 Mav . (Al k'I iel :3nd (Friesland) two Cr anes were recorded on 16 May .

40 . Snow Geese/Sneeuwp,anzen Anser caeruZescens, Andijk (Noord-Holland), 18-26

April 1980 (Ecáoard var IJaendoorn)
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Waders/Steltlopers

A remarkahle influx of Black-winged Stilts/Steltkluten Himantopus himantopus oc-
curred in May . On 11 May the first two birds were reported near Liessel (Noord-
Brabant) and one in the Oostvaardersplassen, Zuidelijk Flevoland (Zuidelijke

IJsselmeerpolders) . Two others appeared at Schardam (Noord-Holland), one in the
Kleipolder (Noord-E[olland), one at Ankeveen (Noord-Holland), up to three at the
Barkweg and Kemphaanweg, Zuidelijk Flevoland, two in the Harderbroek (Zuidelijke
IJsselmeerpolders), two in the Workumerwaard (Friesland) and two in the Lauwers-
meer (Groningen) . In Belgium two were seen at the Kalmthoutse Heide (Antwerpen) .
A maxim-un of four birds could be observed in the Oostvaarde .rsplassen in June and
July and two were present at Spaarnwoude (Noord-Holland) in July .

A Stone Curlew/Griel Burhinus oedicnenrus could be seen in De Kennemerduinen

(Noord-Holland) on 15 May .

As usual, Slotterels/Morinelplevieren Charadrtius morinellus visited the Zuidelijke
IJsselmeerpolders in May with numbers that reached 100 to 150 . One passed off
Scheveningen (Zuid-Holland) on 3 May and one was reported at Castricwn (Noord-
Holland) on 24 May . Two birds passed Castrie-m on 14 August .

From 20 to 23 J.uie a Sociable Plover/Steppenkievit Chettusia cJregaria was repor-
ted at Woudenberg (Utrecht) .

A surprising couple consisting of a Pectoral Sandpi.per/Amerikaanse Gestreepte

Strandloper Calidris meZanotos and a Broad-billed.Sandpiper/Breedbekstrandloper
Limicola falcq:nellus was 5een at Namen (Namen, België) on 1 8 May .

A Sharp-tailed Sandpiper/Siherische Gestreepte Strandloper Calidris acumtinata
was claimed at Hoogkerk (Groningen) on 18 May .

A Marsh Sandpiper/Poelruiter Tringa stagnati2is stayed in the qostvaardersplas-
sen on 11 May .

Single Red-necked Phalaropes/Grauwe Franjepoten Phalaropus Zobatus appeared at
Foxholstermeer (Groningen) on 7 May, in the Lauwersmeer on 24 May, at Hoogkerk
from 3 to 9 Junc and at Sexbierum (Friesland) on 26 June . E[igher nimtbers were
reported iii August when up to 11 stayed in the Lauwersmeer and seven were coun-

ted in Zuidelijk Flevoland .

Gulls and terns/Meeuwen en stern s

In April-June Mediterranean Gulls/Zwartkopmeeuwen Larus ne lanocephaZus were re-
ported scattered over the country . A maximum of seven was reached at Schoor l

( Noord-1 íolland ) .

Mediterranean Yellow-legged Herring Gulls/Mediterrane Geelpootzilvermeeuwen La-
rus oachinnans michahellis were seen off the Hondsbosse Zeewering (Noord-Holland)
on 30 April and on the Maasvlakte (Zuid-Holland) on 20 August .

A third calendar year Iceland Gull/Kleine Burgemeester Larus glaucoides was pre-

sent at Lauwersoog (Groningen) on 19 April . An imnature bird on the Westerschel-
de hetween Vlissingen and Breskens (Zeeland) on 12 February was reported after
the previous report had appeared .

A third calendar year Glaucous Gull/Grote Burgemeester Larus hyperboreus surmier-
ed at Lauwersoog .

At least 29 Gull-billed Terns/Lachsterns GelocheZidon nilotiea were counted on
the evening of 8 August at the Balgzand (Noord-Holland) - a traditional roost
during late summer .

Caspian Terns/Reuzensterns Sterna caspia appeared at Gaasterland (Friesland) on
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4 May, near ➢e Blocq van Kuffeler, Zuidelijk Flevoland (Zuidelijke IJsselmeer-
polders) on 3 July, at Delfzijl (Groningen) on 24 July, at the Oostvaardersplas-
sen, Zuidelijk Flevoland on 9 August and in the Lauwersmeer (Groningen) on 16
August .

For the fifth year in succesion a Roseate Tern/Dougalls Stern Sterna dougalZii
simmiered in Het Zwin (West-Vlaanderen) paired with a Conmon Tern/Visdief Sterna
hirundo .

A Little Tern/Dwergstern Sterna albifrons that stayed at Brandt, Stevensweert
on 21 and 22 .Tune meant the fifth observation ever for the province Limburg .

Two Whiskered Terns/Witwangsterns ChZidonias hybridus made Brandt, Stevensweert
a well visited place from 17 to 22 June .

41-42 . Glaucous Gull/Grote Burgemeester Larus hyperboreus fourth calendar year,
Lauwersoog (Groningen), simmer of 19$(J (J. Jukema) ; Whiskered Tern/Witwangstern
Chl -idonias hybridus, Stevensweert (Limburg), 22 June 1980 (Peter de Knijff)

:
~~~• ~~ .
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43 . Thrush Nightingale/Noordse Nachtegaal Luseinia luscinia, Oosterhierum (Fries-
land), 18 )Tiy 193 0 (~irg,qroe.p Franeker)
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White-winged Black Terns/Witvleugelsterns Chlidonins leucopterus were recorded
on Schiermonnikoog (Friesland) on 4 May, at the Knardijk (Zuidelijke IJsselmeer-
polders) on 10 May, in the Eempolder (Utrecht) on 14 May and near Budel (Noord-
Brabant) on 14 .June . From half June onwards a minimr un of five stayed in the Zui-
delijke IJsselmeerpolders and in August one was present in the Lauwersmeer .

Bee-eater, Roller and Hoopoe/Bijeneter, Scharrelaar en Ho p

Occasional Bee-eaters/Bijeneters Merops apiaster turned up at Schiedam (Zuid-
Efolland) on 26 May and at Schoorl (Noord-Holland) on 27 May . Two were clai.med at
Zaandijk (Noord-[[olland) on 16 August .

Rollers/5charrelaars Corncias garrulus were recorded at the Knardijk (Zuidelijke
IJsselmeerpolders) on 18 May, at the Afsluitdijk (Noord-Holland) on 7 June, at
the Holterberg (Overijssel) from 7 to 11 June, at Meijendel, Wassenaar (Zuid-
Holland) on 12 June and on the Stabrechtse Heide (Noord-Brabant) on 6 Jul .y .

More than 15 Hoopoes/Eloppen Upupa epops appeared in April and May . After the
breeding season birds were seen in the AW-duinen (Noord-Holland) on 19 August,
at Castricum (Noord-Holland) on 19 August and in the Ooypolder (Gelderland) on
21 and 22 August .

Songbirds/Zangvogel s

Red-throated Pipits/Roodkeelpiepers Anthus cervz:nus were observed at Spaubeek
(l.imburg) on 13 May at the Klipperweg, Zuidelijk Flevoland (Zuidelijke IJssel-
meerpolders) on 15 May .

From 18 May to half June a Trush Nightingale/Noordse Nachtegaal Luscinia lusci-
n?a sang in the Ooypolder (Gelderland) . At Oosterbierum (Friesland) one was trap-
ped en 18 May .

A Red-spotted Bluethroat/Roodgesterde f3lauwborst : vsr :,rz:z ,.uF . Lr z ;:necica was
seen on Schierrnorurikool; (Friesland) on 9 May .

At 's-Gravenhage (Zuid-Holland) a Cetti's Warbl .er/Cettis Zanger Cettia cett.i was
discovered on 5 May . lt was last heard in the first week of June . A second bird
stayed at Reeuwijk (Zuid-Holland) and a third sang in Belgium opposite Eijsden
(Limburg) .

A Red-breasted Flycatcher/Kleine Vliegenvanger Fieedula parva appeared at Sche-
veningen (Zuid-Ilolland) en 14 May .

7'he first week of May the Cartierheide (Noord-Brahant) was well visited for a
Woodchat Shrike/Roodkopklauwier Lanius senator . Others were observed at Schoorl
(Noord Holland} on 15 May, on Ameland (Friesland) on 15 and 16 May and at Castri-
cum (Noord-Holland) on 2 3 J•.ure .

Branrhlings/Kepen FringílLa montif'ringiZ2a bred at Wassenaar (Zuid-]]olland) where
two recently fledged young were observed being fed by their parents .

A remote breeding case of Serin/Europese Kanarie :'er-r"rius serinus was reported
in Groningen {Groningen) and a single was seen in Oostelijk F1evoland (Zuidelijke
1Jssebm°erpolders) on 5 June .

[hwsually late was an observation of a male Lapland Bunting/IJsgors CaZcart :us
lapponicus in the Lauwersmeer (( ;roninaen) on 4 May .

Corrections to previous report s

One Great Northern L7iver/ Lisduikcr Gmv is imner stayed at IJmuiden from 11 Janu-
ary (instead of 11 I)ecemher) to 14 January .
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Chle Lesscr Wliite-fronted Goose/Uwerggans Anser erythropus at Losser (Overijssel)
en S M11-arch should he left out .

A male Ring-necked Ihick/Amerikaanse Kuifeend Aythya collaris was seen near Ant-
werpen (Antwerpen) not on 11 but on 1 11 April .

In 1979 a pair of Black Kites/Zwarte Wouwen Milvus migrans did not successfully
raise their young near Antwerpen (Antwerpen) .

chi 16 April two instead of one Caspian Terns/Reuzensterns Sterna caspia were
present near Gaasterland (Friesland) .

J .J . (Han) Blankert, Leendert Meeszstraat 8, 2015 JS Haarlem (023-242132)
Edward J. van IJzendoorn, 3e Schinkelstraat 45, 1075 TK Amsterdam (020-727239)
Gerard Ef . Steinhaus, Graaf Adolflaan 11, 3708 XA Zeist (03404-17149)
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CDNA VRAAGT OM BANDOPNAME N

De Cbr.unissic Dwaalgasten Nederlaiidse Avifauna (( :11 NL7,) heeft als taak waarnemingen
van zelclzame en schaarse soorten en ondersoorten te registreren en te beoordelen .

Zij tracht daarmee een betrouwbaar beeld te krijgen van de avifaunistische status
en voorkomen van de in Nederland minder gewone vogels . In de uiteenzetting over
de taak en werkwijze van de Ci1NR door Oreel & Osieck (1977) wordt het belang van
de hetrouwhaarheid van waarnemingen benadrukt . Zo moet bijvoorbeeld een onder-
zoeker de zekerheid hebben dat de door hem gebruikte waarnemingen kritisch zijn
beoordeeld .

De: aanwezigheid van foto's en dia's heeft in het verleden reeds in veel gevallen
het beoordelen vergemakkelijkt . Naast fotomateriaal kunnen ook geluidsopnamen
als hulpmiddel dienen hij het beoordelen van waarnemingen . Casset.te-recorders
zijn gemakkelijk hanteerhaar en zang en roep kunnen er nauwelijks doeltreffender

mce worden gedocumenteerd. Daarom verzoekt de CUNA waarnemers - daar waar het
mogeliik is - een bandopname te maken van een door de CDNA te beoordelen soort
{cf. Oreel & Osieck 1977) waarvan de roep of zang het enige of een van de be-
langrijkste elementen vormde hii de determinatie . Een dergelijke waarneming waar-

bij géén handopname ter beschikking is, zal door de cononissie in eerste aanleg
niet worden aanvaard . De corrmiissie denkt hierbij aan soorten als Klein Porzana

parUa en Kleinst Waterhoen P . pusil.Ga, Noordse Nachtegaal Lu,^,ciniu luscn:nia en

Hergfluitcr Plr~lloseopus }orielLi . Uiteraard gaat het niet mn de kwaliteit va n
dc opname maar om de waarde voor de documentatie . Van soorten met een gevarieerde
zang als van de Noordse Nachtegaal is een langduriger opname wenselijk dan voor
een soort met een eenvoudiger lied als van de Krekelzanger Locustel2a fLuviatiZis .

Het is niet a priori noodzakelijk dat de opname aan de conmissie wordt overlegd ;
in eerste instantie kan worden volstaan met kennis te geven van het bestaan er-
van. De commissie zal ten hoogste eenmaal over de opname willen beschikken .

Terzijde wil dc CDNA met nadruk stellen dat zij het gedurende het hroedseizoen
middels cassette-recorders opnieuw in de natuur ten gehore brengen van zang of
roep afraadt in verband met de niet te voorziene gevolgen van inmenging in de
structuren van balts, territoriirn, paarband en dergelijke .
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DBA-telefoonsystee m

In de onderstaande lijst staan de telefoonnummers vermeld van personen die
deel uitmaken van het DBA-telefoonsysteem . Ze kunnen gewaarschuwd
worden bij het waarnemen van een zeldzame vogel . Dit geldt ook bij
waarnemingen van locaal of regionaal belang . Deelname aan het telefoon-
systeem is vrijwillig en staat open voor iedereen .

Groningen

Egge Boerma 050 - 258286
HarmJan Wight 050 - 567533

Frieslan d

Trinus Haitjema 05142 - 1708
Meindert Swart 05120 - 1593 2
Drente
Arend van Dijk 05215- 33 1
Overijssel

Anton Conings 053 - 35130 0

Gelderland

Toon van Dijk 08894- 262 1
Kees Tiemstra 03455 - 217 4

Zuidelijke IJsselmeerpolders
Kees Breek 03200 - 4237 5

Utrecht

Ted Hoogendoorn
Jan van Kreuningen
Frank Rozendaal
Jelle Scharringa
Gerard Steinhaus

Texel

Adriaan Dijksen
FritsJan Maas

03430- 4521
030 -615493
030 -781247
030 -760230
03404 - 17149

02228- 676
02220- 3236

Noor-Holland
Han Blankert
Jan Bos
JanJaap Brinkman
Klaas Eigenhuis
Ronald Geskes
Hans ter Haar
Kees Hazevoet
Edward
van lJzendoorn

023 -242132
035 - 61011
020 -433079
02977 - 23238
02550 - 22765
020 -457318
020 -139599
020 -727239

Joop Kooijman
Jan van der Laan
Peter Meije r
Jan Mulder
Gerald Oreel
Cock Reijnders
Jowi de Roever
Kees Roselaar
Kees Scharringa
Rienk Slings
Joop Swaab
Peter Zwitser

Zuid Holland

Cijs van der Brent
Paul de Heer
Peter de Knijff
Henk van der Lee
René Pop
René van Rossum
Arend Wassink

N oord-Brabant

Hidde Buit
Rini van Meur s

Limburg
Peter Verbee k

België (09-32)
Luc Matthé
Hubert Meeus
Sjef de Ridder
Guy Robbrech t

l•:n geland (09-44)
Ste-,e Gantlett

02209- 2084
072 -334023
02278- 441
023 -266124
020 -461278
02518- 50600
020 -449071
020 -5222423

072 -330022
02510 - 40063
020 -224944
02518 - 55199

01718 - 75186
010 -747031
01720 - 92186
01865- 1324
010 -341128
01718- 13523
01718- 1513 1

01645- 3388
04192- 4165

04755- 524

014 -218385
014 -415758
031 -516935
052 -301036

0842 - 5854


