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VOORWOOR D
Dit niuruuer van PaiG j lr I3 : 2-cii:rty (UB) heeft een duiclelijk ander karakter dan d e vorige niumners . [[e.t bevat veel tekst in het Nederlcmds en betrekkelijk weinig platen
en figuren . Dit wordt voor een helangrijk deel veroorzaakt door de publicati e
van liet hijna 23 paf;ina's tellende deel 2 van de Lhttekt !],rding I srr rztiorz
;iecki.rlst . CArerigenti bevat dit deel van de Ckeckt,i .at, vicel wetenswaardigheden
voor de meer systematisch en avifaunistisch geïnteresseerde lezer . Tot onze grote spijt moet wegens plaatsgebrek de oplossing van raadselvogel 5 tot het vLgende ntuwner worden uitgesteld .
htet het verschijnen van dit nuuuner is de hij nunmrer 2 ontstane aChterstmd op
het lxrblic:citiescherna {april - juli - october - janu .rri) ingelopen . fbor een onder andere strakkere en meer efficiente organisatie hopen wij dat een vertraging
als deze tot het verleden zal belwren . Thans overwegen wij het publicatieschernn
te wijzigen en te laten samenvall .en met het verenigingsjaar . Dit zou dan worden :
ma,1rt - juni - september - leccmher . L:én van de voordelen v1n dit schema is dat
de verschijning van nimmier 2 niet samenv.tlt met de zomervakanties zoals nu wel
het geval is . b'ertier overwegen wij het minimum aantal pagina's per nurrnrx :r te
verhogen van 32 tot 40 . lr wordt naar gestreefd om nunoner 4 van deze jaargang
uiterlijk in januari te doen verschijnen .
Rel;elrriatig wordt ons L;evraal;d warureer de aangekondigde herdruk Van liet eerste
nummer van Di; èn de irlzoudsopgave van jaargang 1 versc-hi jnen . De hercinik l igt
klaar om naar ie drukker te worden gebracht maar unr firianciele redenen is dit
nog niet geheurd . Zodra de financiele situatie clit toelaat, zal de herdruk verschijnen . De inhoudsopgave is ook klaar en r ..il w.urr5chijnlijk met nt.arnner 4 werden meegewnr3en .
Soms bereiken ons kritische opmerkingen over het gevoerde red.rctiebeleid van 123 .
llieniit hlijkt dat in ieder geval een aantal lezers onvoldoende op de hool ;te is
van het beleid . Dit is cr in de eerste plaats op gericht om veel plaats in te
ruimen voor artikelen en korte mededelingen op het gebied van de herkenning en
het voorkumen van vogels . Wij willen daarmec stímuleren dat waanremerti heter en
nauwkeuriger naar een vogel kijken en zich gaan interesseren voor zaken als :
leefti)ii, geslacht en ntistadiiun van de waargenomen vogel . Tevens hopen wij dat
waarnemers zich rneer gaan interesseren voor cie vraag waarom ecn hcpaalde soort
of ondersoort in een hepaalde tijd van liet jaar voorkomt en in andere tijden
niet . lVe streven ernaar die artikelen en korte mededelingen in het F.ngels te publiceren die ook voor niet-Nederlandstal ige lezerr, van hel ;mg zijn of kruuren
z ijn . l,ezien de reacties uit binnen- en rnet name hi .iitenland hebhen wij de overtuiging cLat wij met U13 o p de goede weg zijn .
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DUTCH BIRDING ASSOCIATION CHECKLIST : DEEL 2

Iteigers Ardeidae

Checklist : categorieën A en B

A Roerdomp fjoGrzr.<rus steLiar•-is steZ.l.aris
A Woulaahje Ixohrychus minut.us minuEus
A Kwak ;L'yr t.r:unrcr~ nycticoras nycticarcx;r
A Ralreiger Ardeola rrxLlnide s
A Koereiger DubuZcus ibis iU s
A Kleine Zilverreiger Egretta garzetta claraetta
A Grote Zilverreiger Egretta alba alóa
A I3lauwe. Reiger Ardea cinerea cinerea
A Purperreiger Ardea purpurea purpure a

Ihrikerachtigen Gaviiformes
Duikers Gaviidae
A Roodkeelduiker GuUia steZlata
A Parelduiker Gavia arr~tic (z
A IJsduiker G007,7 cz r:nrrrC r
A Geelsnavelduiker (Iu oi u udcrmai i
Puutach t i gcn I'odi c iped i fome s

(kiievaars (:iconii l,ae

Futen 1'o iicipedida c

A Zwarte Ooievaar Ciconi.a nigra
A Ooievaar C.iconia ciconz :a cicom:a

A flodaars Tachybaptus ruficolGic+ ru,j'ico2.lis
A 1~uut Pndr.:cejs eri .rtatus cristatze s
fl Roodhalsfuut Pndiceps grisecgetta eyrisegenrr
A Kuifduiker t'c~d~ceps auritus uur~aus
A Geoorde l :uut i'ndicep~: nigrieol2is raiqrieuZZi s

[hissen Threskiornithida e
A Zwarte Ihis Alegudie fàlcineLZus fr:ZcirceLZus
A Lepelaar PlataLea ZeucoraÍiu Zeucorodi a
EendaLhtigen Anseriformes

Stonuvo}Lela cht i gen I'rucc•llari i fUrmes

Lendell rVíát idae

Alhat.rossen Ilir)mCLlci i~i c
A 4Vcnkhrauwalhatros Diomedea melarruphri

(kfievaarachtil;en ( :ic:oni i fonttes

me2.anophri.,~

;1' Z

Stormvogels I'rocellariida e
A Noordse Stormvogel F'uZmara:> glaciulis esp3' A
A Gewone. N oordse Sto r ttvogel Fulmorus glaciali: uuduboni:
A Arctische Noordse Stormvoge3 FuZmarus glaoiaZis gZacz:a2is
$ Kaapse Duif Drz{,tion capense cot~czn ;;e5, b
A Kuhls Pijlstormvogel Ca7.anectri:c diomedea asp
A Atlantische Ktilils E'i j lstonrtvogel CaZ.onectris diomedea boreaZis
A Grote Pijlstormvogel Pu ffinus gravi .s
A (;rauwe Pijlstormvogel Pu,^finuc J riseu s
A Noordse Pijlstormvogel Pz,r'firi es puf fircus ss p
A Gewone Noordse Pijlstormvogel Yu~finus puffinus puffinus
A Vale Noordse Pijlstormvogel Pu ; jinu:: pu f,;"inus mczuretanicu s

Stormvogelties I1}'drohatida e
A Bont Stormvogeltje PeZagodroma mnrina ef . eades2: 7
A Stormvogeltje Hydrobates r,eï.cz3r:cu s
A Vaal Stormvogeltje 9ceanodroma Zeucorhoa leucorhoa
Pelikaanachtigen Pelecaniformes
Jan van Genten Sulidae
A Jan van Cent e;uLt has j a p2 ;:
Aalscholvers Phalacrocoracidd e
A Aa.,lscholver PhaLucrocora~ carbo ssp
A Gewone Aalscholver r'hnlctcrrocorar carbo sine~ncis
A[;rote Aalscholver i hzZacroenr~ r ar[ o caró o
A Kuifaalscholver PhaZacrrrcorcx aristoCe>7 :: : cir stoteZi. s
Fregatvogels 1=regatida e
A iUnerikaanse Pregatvogel Pregata magni:"icens 8 ''

A Kleine Zwaan Cygnus coZwnbicmus bew ir ? kii lll
A Wilde Zwaan Cygnus aygnuc
A Rietgans Anser fabaltis ss p
A 'I'aigarietgans Anser fabaLis fahrzli s
A Toendrarietgans Anser fabaZt:s ross i aus
A Kleine Rietgans Anser brrzchyrhynchu z;
A Kolgans Anser albifrons ss p
A Gewone Kolgans Anser aGbifrons aLbifran s
A Groenlandse Kolgaiis An, er aZb i frons fZavirostris
A Dwerggans Anser erythropu s
A Grauwe Gans Anser rznser unser
A Brandgans Drunta Zeucopsi s
A Rotgans Brrznta bernic2a sa p
A Gewone Rotgans Branta bernicda bernicla
A IYithuikrotgans Branta bernicLa hrota
A Zwartbuikrotgans 13runta bernicla nigricans
A Roodhalsgans Branta ruficoZLis
A Iiergecrrd 1 'adarna tadorna
A Smient Anas penelap e
A r'lmerikaanse Smient Anas umerticunall'i2
A Krakeend Ana a utrepera
A Wintertaling Anas erec~a ssp
A Gewone Wintertaling Anus crecca crecc a
A rlmeri .kaanse Wintcrtal ing Anzs crecca carolinensis
A Wilde Piend Anaz~ platyrirynchos plratyrhyncho s
A Pijlstaart Anas acutu acuta

A Zomertaling Anas querqueduZa
13
A Rlauwvleugeltaling Aruis discors
A Slobeend Anas eZypeat a
A Krooncead Netta rufina
A Tafeleend Aythya ferin a
A rlmerikaanse Kuifeend Aythya coZlarij
A Witoogeend Aythya nyroca
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A KuiCeend Aytlrya fuGr:yuLa
A Toppereend AyLlryu murr:lu rrrur•ila
11
A liider :?vnzteria mvZlisx7:ma mvLlCmcr
A Kon .ingseider 6omate r•Ga c;F,ec t.u1,r ll : :
A 1Jsccrxí Clara,qacl.u hyema7_is;
A Zwarte Zeeëend MaLani tLa rr~ rr u
A Gewone Zwarte Zecrond Mc /urxz Llcr rrr:grrr ni,7ra

A r~rncrikuanse Zwarte Zecëcnd Meal.rrraiLLu nigru cunerivana
A Bt',ilzeeëend r+foLanit .tu perst~r=r~i Llat a
A Grote Zceët,nd me :lrrrcGt .u fac ;,<-a fu . ;~rr r
A Brilduiker .5'~ir• pïtaZct a2rntr~r 7a ~°7arr~uC-~
A Nouic•t j e Me.r•Jur at,e l.lu . ;

AMiddelste Zaagbek Me:rguc: E :rr•at .; r
A Grotc Zaagbek Mer• ;7us me.rJanr:r:r mc r•yur2scrr•
A IVitkopcencí iírgrara Zev4c~sc~r,i~hal,r i
Shenwer,rchtigen Accihitri lorrnes
Sperwers Aec .ipitridae
A 4desPeneliel F'errri.; uI r:v r>u s
A Grij -, c YYouw F,Zunu :1 caEruZ.eas caeruleus
A Zwarte Wouw Mz:1.c ;uv migr•ans rrrr :,rra>r s
A Roi1e ltiorw ,M1?i7.uu :~ mi .7,~nur ; milr.ean
1b
A SV i. tbandzeearend iJa 2. T:aec Lus T.execorhypha< :r I_, ,
A leearencl Hzl.r:aeetu .. zlbzciGl u
A Valc (iier Gypc fu7.vrxr' ft l.vurï
A hbnniksgier .legypiua monaelru c

A Slangenarend L"irccrc tu : ~crll- «ue yul.l r:cu s
A Rnrine Kiekendief l'írcur rzer~.c~inoeces aerugirvsus
A Blauwe Kiekendief Cz :rv.ut; cz{arzeua cgurrru :r
A Stehpenkiekenclief ~:'r:rcus murro .ar,rs
A { ;rauwe Kiekendief !.'a:rcu; liygaryus
A Havik AL°c ::, :'1 .r:r genci:T.is "rep
11 Gewnne Havik 1e-rLj :iLer gen6i-l.is gent-i7i s
!1 Russische Havik !Ic•cr:ptiter yentiLis buteo¢ :des
1 Sperwer :1ccif iter• nLsus e;F ,
A (zewone Sperwer ,9r,ciF;iLrrr nzsux r:isu.
A Siberische Sperwer Aecipi:f:er nz:su:; nr:c;uc;imiirs
A Ruizerd Etaat.r.u i~,:rteo ., :- p
1(;erionc• Bui_c•rd Buteo buteo bute v
i1 Stehpentruilerd dutev irutev vul.pinuc,
13 Arendhuizerd r?ucev r>ufinus rur"irru^
A Ruigpootlauizord 8uteu Za upus lrc ;lvF,ua
A SE:hreeut;arend .-; ~ru lq pomrrr ::na pnmarénr r
A 13astaardurend .iquíLn cZanga I .,
A Stelrpenarend Ac1uiZ.a rap„ w _;' . orieritaGi ,
A Kci :er,arend r,yuiZu ;re:lia u kr-l uca
A Stecrnarcnd r1 q u i la cicrysaeL~~r~ &~nijsar_tvs
A Sh}crgarend fli.erueetu ; F,errnr u :
A Havik.trend H .:crzeetuc, fasciatu :r Fzncciatu a
L•isàrenclen f'and iunidac
A l'isarend F~andr:cn : % .rz?.i?.ctus i aaLiaetus
L'alken Falconida e
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A Smcllekcn FaGco cvZtmharius ss p
A Gewuon Snelleken I•'alco columbur-r:us aesalo n
13 IJslands Smeileken Nu.lm coLumóarius subaesalon
A Ronmv :rlk F'aóca .ruhhuteu srehbute o
13 Gic•rvalk 1~~zlc~, rustical.us ss p
B .Scandinavische Giervalk FaLco rusti cvlus rusti cuLus
ki Groenl .und,c (iiervrrlk f'alco ruotiaoius aar :ii e- an s
A Sleclttvalk h'riLov per e grinus ss p
A Gewone Slechtvalk F'alco peregrz :nus peregr2:7~2
A l'oenlraslechtvnik i'alcv peregrinus calidu s
lioenderachtigen Gallilormes
Ruigpoothoeriders Tetraonidac
A liazelhoen Horear a horeasia rherurnaZR
A Korhoen TaLraa tetrir te tri .v
Fazant.en Phas ian icia e
A Patrijs I'erdix perdir ss p
A Gewone. Patrijs Perdix perdix pardix z]
A Veenpatrijs F'errlix perdix sphrgneturum
A Kwartel f'oturni.x cnGurrtix cotu.rmi a

Kraanvugelachtigen (Yuiforrnes
R,allen Rall ida c
A W'aterral ,=, rllu ;: aquuLic us aquatiuus
A Porseleinhoen Forzana porzan a
A Klein Waterhoen Purzarur pari) a
A Kleinst Waterhoen Porzana pusilla intemedia
A Kwarte l kon ing Crex crex
A W'aterhoen Grzl-Zinula clalorntrus c :hlc,r•opus
A Alecrkoet ï".si'r: a utra atro
Kraarrvogels Cruida c
A Kraanvogel ï;rus grus gr na :5
T'rappen Otididac
A Kleine 'T r ap Tetr•ax Letr•axzz
i1 Grote T'rap OL i, tar•d:r tur•da
Plevierachtigen Charadriiformes
Scholeksters Haematopodida e
A Scholekster N.aemaiocus ostra2egus vstraleguc
Kluten Recui-virostridae
A Steltkltrut Himrxr:tcpses ;:imarntopus h7:maniupus
A Kluut Recurvz:rostra avvseGG a

Grielen Burhinidae
A Griel ~rrrhinus oedi:cnemur nedicr..er•re .
Vorkstaartplevieren Glareolida e
A Renvogel Cursorius cu .-nor
cur, nz3
r

A Tbrenvalk LaZca tinnunculus tirncurursL~
A Rooclpootvalk 'r'ul.cu ie r rt :r ;u .,l$

A 1'orkstaartplevier r;Lareoca pratti.n~?oZa prut ::nc :oZa
r1 Steppervorkstaartplevier GZareola nardi:aanni

g{,
Plevieren Charadriidae
Kleine Plevier Charadrius dubius euroni c~.~s
Bonthekplevier Charadrius hiaticula sapL 4
A Zuidelijke Bonthekplevier Charadri.uo U atioul.a hiaticul
A Noordelijke Bontbekplevier Charadrius hiaticuZa tundrae is
Strandplevier Charadrius alexandrinus a?-exandrinus
Woestijnplevier Charadrius lesLhenaulttii cf . colrunhinus
Morinelplevier Charadriu 2 morinelïus
Kleine Goudplevier Piuvialis dominica ssp 28
B Aziatische Kleine Goudplevier Pluvialtis dominica fulva
Goudplevier Pluvialis apricaria ssp
A Zuidelijke Goudplevier Pluvialis apricaria apricaria
A Noordelijke Goudplevier PLuviaZis aprzcari a altifrons
Zilverplevier Pluvialza squatarol a
Steppenkievit Chettusia greqaria
Witstaartkievit Chettusia Zeucura
Kievit Vanellus vanellus

Strandlopers Scolopacida e
Kanoetstrandloper CaZidris canutus canutus
➢riet.eenstrandloper CaZidris aZba
Kleine Strandloper G'alidris minuta
TemninCks Strandloper Calidris temminekii
Bonapartes Strandloper Calidris fuscicollis
Bairds Strandloper CaZidris bairdi i
Amerikaanse Gestreepte Strandloper Calidris melanotos
Siherische Gestreepte Strandloper Calidris acuminata
Krombekstrandloper CaZidri.s ferrugine a
Paarse Strandloper Calidris maritima maritima
Bonte Strandloper Calidris alpina ss p
A Zuidelijke Bonte Strandloper Calidris alpina sehinzii
A Noordelijke Bonte Strandloper Calidris alpina al ina
Breedbekstrandloper Limieola falcinellus falc~inel2usZ~
Blonde Ruiter Tryngites subrufieollz: s
Kemphaan PhiZomachus pugnax
Bokje Lymnocryptus minimu s
Watersnip G¢lltirucgo gallinago ga2Linago
Poelsnip GaZlinayo medi a
cf. Noordelijke Grijze Snip Limnodromus seolopaeeus30
Houtsnip Scolopax rusticol a
Grutto I.imosa Zirnosa ss p

A Gewone Grutto Limosa Ltimosa limos a
B IJslandse Grutto Limusa limosa isLandica
Rosse Gnrtto Limosa Zapponica lapponica
Regenwulp Numenius phaeapus phaeopus
Dunhekwulp Nrunenius tenuirostris3 l
Wulp Numenius arquata arquata
Bartram_s Ruiter Hartrrbnia longicauda
Zwarte Ruiter Tringa erythropus
Tureluur Tringa totanus ssp
A Gewone Tureluur Tringa totanus totanu s
A I,Jslandse Tureluur Tringa totanus robusta
Poelruiter Trn:nga stagnatili s
Groenpootruiter Tringa nebularia
Kleine Geelpootruiter Tringa flavipes
Witgatje Tringa ochropus
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A
A
A
A
A
A
A
A

Bosruiter 'I'ringa glareoLa
Terek Ruiter Xenus (! inereus
Oeverloper Actitis hypoLeuro s
Amerikaanse L)everloper Actitis macularia
Steenloper Arerruria interl re.s interg ) res
Grote Franjepoot Phalaropus tricu7.o r
Grauwe Franjepoot Phularopus lobatus
Rosse l~"ijepoot Phalaropus ful i carius
Jagers Stercorariida e

A
A
A
A

Middelste lager Stercorarius pomarinus
Kleine Jager Stercorarius parrz.siGicus
Kleinste iager Stercorariuo longicaudus
Grote Jager Stereorurtiur; ::kua skua
Meeuwen Laridae

A Reuzenzwartkopmceuw Larus ichthyuetus
A Zwartkopmeeuw Larh<s mel.anocephalu s
A Uverg nceuw Larus m-z;nutu o
A Vorkstaartmeeuw Larus sabin i
A Kl e i ne Kokmeeuw Lart.es phi Lade Zphia
A Kolaneeuw Larus r~r.:diburui!u s
A Stornuneeuw Larus canus crznus
1 33
A Kleine Mantelmeeuw Lar .ss fuscus ssp 3 ,
A Britse Kleine Mantelmeeuw 1,arus fuucus graellsz:i
A Noorse Kleine Mantelmeeuw 1,arus fu .scus i nte.rmedius
A Baltische Kleine Plantelmeeuw I~~r~~ f'~scus fuscus
A Geelpootrneeuw Larus c achinreans s 2p
A I~fediterrarte GeelpOot~~teeuw Larus cachinnurns michahell.is37
A Ileuglins Geelpootmeeuw Lurus cachinnans heuq2in i
B Kaspische Geelpootmeeuw I.arus eachinruns cacli2:nnans
A Zilvermeetn,r L¢r -;~e, urfentatus ;;sp38,39,4 0
A Britse Zilvermeeuw Larus cu, gentatus argenteu s
A SCanclinavische . Zilvermeeuw 1,arus aryentatus az•gentatus
A Kleine 13urgemeester Larus gGaucoides glrzueoides4 1
A Grote Burgemeester 1,arus hyperboreus hyperboreus
A Ross' kfeeuw Rhodostethia rose a
A nrieteenmeeuw Idissa trn:dactyla tridactyZa
B Ivoormeeuw Pagophila eburme a
Sterns Sternidae
Lachstern Gelochelidon niZotica nilutica
Reuzenstern Sterna caspia
Grote Stern Sterna sandviaensis ss p
A Gewone Grote Stern Sterna sandvicensis sandvicensis
A Amerikaanse Grote Stern Sterna sanduicensis acufZavidus 42
bougalls Stern Srerna dougullii dougalli i
Visdief jterna %~irz zndo htirundo
Noordse Stern SLernu paradisaea
Dwergstern Sterma albtifrons albifrons
Witwangstern Chlidorrias hybridus hybridus
Zwarte Stertl Chlidonias niger niger
Witvieugelstern Chlidonias leucopterus
Alkcn Alcida e
A Zeekoet Uria aaZge ssp
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A Britse Zeekoet Uria aalge albiani s
A Atlant.ische Zeekoet Uria aaZge aa2ge
43
A Noordelijke Zeekoet Uria acilge hyperbvrecz
A llikbekzeekoet Uria Zomvz:a Zamvz:rz
A Alk Alca torr-lu se p
A Zuidelijke Alk Alca tordra i rlandica
A Noordelijke Alk Aïca tq~d~5torda
B Reuzenalk Yin;~Ainus inrpennt.a
~
A Zwarte Zeekoet Cepphus gryll.e yryZieah
A Kleine Alk A22e aZle aZl e
A PaPegaaiduiker 1'rute.r ula arct2:ca s ., p
A Britse Papegaaiduiker Prater o ula arcttica grabae
B Noordelijke Papegaaiduiker Prntereula arcti.,~a car~~tzc~i
Zandhoenderachtigen Pteroclidiformes
Zandhoenders Pteroclidida e
A Steppenhoen Syrrhaptu5 paradnru s
liuifachtigen Colirrnbiformes
Duiven Columhidae
A
A
A
A

Holenduif CoLumba oenas oena s
Iloutduif Calwnba palumbus palumbus
Turkse Tortel StreptopeZia decaoct{~ decaocto
Tortel Streptopel~r:a turtur turtur 4

Koekoekachtigen Cuculi£ormes
Koekoeken Cuculidae
A Kuifkoekoek Clcarrator glandarius
A Koekoek CueuZus cartorus eanarn s
Uilachtigen Strigiformes
Kerkuilen Tytonida e
A Kerkuil Tyto alba guttata
Ililen Strigidae
A Dwergooruil Otus scops soops
A Oehoe BuLo bubo bui, o
A Sneeuwuil Nyctea scandiaca
A Sperweruil Surnia uZula uluLa
A Steenuil Athene noctua nootua
A Rosuil Strix aZuco aluc o
A Rartsuil Asia otus atus
A Velduil Asio fZansneus f2arnneus
A Ruigpootuil Aegolí.us funereus funereu s
Nac:htzwaluwachtigen C3Primulgiformes
Nachtzwaluwen Caprinwlgida e
A Nachtzwaluw Cczprirru lyuc europ e us aurop zeu s
Gierzwaluwachtigen Apodiformes
Cierzwaltn<en Apodidae
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A Gii•rzwa luw ,11,.ze ; czhus apu s
A U,11e ( ;icrzwciluw Aj,1.~r~ pallidus c~f. brel2mur2un~g''lp
A All v ni,ierzw,iluw Alnes mei.ha meT.~l, ,~ x
Sc.harrelaarachtigen Coraciifor7nes
l .lsvo}els Alcedinidac
A I .Itivrgel ,1l rrr :r, itLhis. ic .pida
kl R:znili jsvogel C cry2e aZcyon aLcyon
lii jencterS óloropida e
A Groene Rijeneter Mer•up,: auperez:liosu ::
A lii jenetc•r fdtrrnps apia :;te.r
Schanrel .ars (;oraci ida e
A Scharrelaar Curarri.as grzrruzus g,irrulus
1lopuet : Ilpupida e
A Ilop Ut,uF,ca at 1 ops epop s
Slreclttachtigen 1'icifurmeti
Spechten I'icidae
A Ilraaihals Jyr>x torquiZ .La LorquiLla
A ( ;rijskoPsPecht Pz:cus canus canus
A( roene Specht Pa"rruc viridis
A Zwarte Specht D rJc „opt,s martius martius
A Grote RonT.e Specht Derr~rncopus major ss p
AGewone Grote Rontc Specht l7endrocopus ma,7or pinetorum
A Noordse Grote Bonte Specht l:endroeopus major majo r
A titiddclste Ronte Specht Uendrocopus medius medi~s
A i4'itrugspecht r_r :rtrucnpus Ieu:~oLo leucotos50,51
A Kleine Ronte SpeCht Dendroi•opura minor hortr~rum
Zan g-L 'r> rA s I'a :~cri Cnrmcs
Leeur~eriken :llcaudiJa e
A Kalanderlcernwerik A7cZanocarylha ca2andra
B Zwarte Lcern,crik Melannr orupha ye:ltonier.
is 52
A Knrtteenleeuwerik Cal.andrel ;.a hra craydactyla ss p
A e,'. f.urolx:se Kortteenleeuwerik CaLrzndreïla brachydactyla brachydactyla
A Kuifleeuwerik Galerr :da crr:utata cristat a
A Boomleeuwerik Lullula czrborea arborea
A Veldleernaerik Alrzuda arvensis arvensi s
A Strandleeuwerik r'remo[,hi2a alpestris fZava
'wa luwen i li rund in ida e
A Oeverzwalinw f?ipar-iz r•tiparia riparia
A Boerenzwaluw Hiruraio rusticu ruatica
,a Roodstuitzwaluw Hr:rundo dauricaa rufula
A Huiszwaluw De!.ic1¢cm urbica urhic a
3
Kwikstaarten ~lotacillidae5
:a C ;rote Pieper Ant%tus no~ac,e~ Z zndiae richardi
A I)uinpieper ,lnt+,u c~pastris campesGri s
A Siherische Boompieper An.thus hodgsoni yunnanensis5~~55
A Boompieper An-vh-.a trivi,zlis tra:v-r:alis
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Graspieper Anthus prratensis pratensis56
Roodkeelpieper Anthus cervinus 575$
Waterpieper Anthus spinr~Letta 3inoLc
h ] Gbu
Rotspieper Anthus petrosua ssp5 ,3, (
A Oeverpieper Anthu .; petru .cua liLt.aritZi s
A Paeráe Rotspieper .4nthus peGrosur klein :cYwnr:dl.i
Gele Kwikstaart Motacil.la flava aspo l , (, 2
A(',cwone Gele Kwikstaart Mot =r:ZZa flava fLava
A Engelse Gele Kwikstaart Motrzcil.la fl.avu flavisaima
A Noordse Gele Kwikstaart Motacitla flava thunber ,,i
Grote Gele Kwikstaart Mula~ Ll.a cinerea cinere a
Witte Kwikstaart Motacilda aLba ssl n
A Gewone Witte Kwikstaart MotacilZa alba alba
A Rouwkwikstaart Motac-ilLrz rrl2rz yurrel7.i i

Siberische Lijster zootherct sibiricrr stibirica
BeFlijster Turdus Lorquatus torquatu s
hlercl Turdus +nerrtLa merul-a
Vale
'
Lijster Turdus abscurus73
Naumanns Lijster Turdus naumanni s s p
A Echte Nautiarurs Lijster Turdus naumanni naumanni
B Bruine Lijster Tur•dus naumanni eunomus
Roodkeellijster Turctur rufirnLlis ssp
A Echte Roodkeellijster 'Mrdus ruficoZZis rufi.coZZis
A Zwartkee]]ijster Ttrdus r.cficoLLis atrut,7ular•ia74
Kramsvogel Turriur, pilrzris
Zanglijster Tur•dui philomelos aap
A Gewone Zanglijster Turduj phiZome2os c2arke i
A Oostelijke Zanglijster Turdar .s philomelos piriZomelos
Koperwiek Turdus iliacu s
Grote Lijster Turdus viscivorus viucivorus
Roodhorstlijster Turdus migratori.us75
Zangers Sylviidaei b

Pestvogels Bombycillida e
A Pestvogel Bombycilla garru2u, garrulus
Watersprecinvcn ( :inc] idti e
A Waterspreeuw Cinciu :, cincZus .,s p
B Middeneuropese Waterspreeuw Ci racLus cirecl-us uquuLr:cu .
A Noordeuropese Waterspreeuw Cí-nclus cinelus „inc>Zus
Wintcrkoningcn Truglodytidac
A Winterkoning TrugZodytes troglodytes troglodyte :,
Ileggemussen Prunel]ida e
A HeggeTmis Prune Z Lcr modu Lar•is modu Lar i..;
Lijsters Turclida c
A Roodhorst t'r•itTurcus r•ubecuZa ss p
A Gewone Roodhorst 11'rithacuti r~tbeculu rubeculu
B Britsc Roodborst Erithacu .„ rubeculQ melopiti.lu .s
A Noordse Nachtegaal Luscinia Zuscini a
A Nactitegaal f,uscireirz megurhyncho ; megctr tyncho:
A Blauwborst I.u . cinr:a svecica aap
A Witgesterde Blain,rhorst Luscin r:,z avec•ica eyanecula
A Roodgesterde Blauwhorst Lusci-mi .z s ecir.u suecica
A Blauwstaart Í'ursi(ler <ryunur°us cyaraur~t ; ;

A"Gwarte Roodstaart Phaerrieumts ochruras yibr<zl.Larien.,is
A Gekraagde Roodstaart Phuenieur2es phoenicurus phoenicuru,s
A Paapjc S=icolz radteLr z
A Roodborsttapuit J .zx-r:col~a torquai.a s ~, i:
A Gewone Rooelhorsttapuit ucr:ccla torquata rubieola
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A ef. V4'estaziatische Rooclhorsttapuit Saxieola torqucrta maura ha
A cf. Oostaziatische Roodhorsttapuit Saxicola torquaCa sLe neye :r2
A S'apuit i)erur,<L%re uenanthe sj p
A Gewone Tapuit c7e+aanthe uE :rlarït'r:~: vf : n crnthe

:1 Groenlandse Tapuit 0 enan6h neruznLhe Leueoritr~ a
A Blonde Tapuit _'~-- nanthe hispanica ssp
5
tl lherische Blonde Tapuit ; :iantne hispaniea iiiar~an .'..?a 6
A Balkan Blonde Tapuit Oeruenthe FrisYanLcu +meLu~wl.e~uccrtiC~
A iV'oestijntapuit Oenanthe deserCi ssp 67 , 4 g
A Zwarte Tapuit Oenantne Leucura Leucura0 q~7 0
A Rode Rotslijster Monticola saxati2-is
7
A Blauwe Rotslijster fdorrtieol.a c.alitarius .o .7.itur!:t~ 1,7 2
A Goudlijster Z uot?7era dauma daiana

Cettis Zanger Cettia cetti oetti 77
Waaierstaartrietzanger Cisticota juncidis aap
A Iherische Waaierstaartrietzanger Cisticolcz ,juncid-is cisticoi a
Kleine Sprinkhaanrietzanger Locustella lanceolata
5prinkhaanrietzanger Locustella naevia naevia
Krekelzanger Locustcllrz fluviutili s
Snor LocusteZZa Luscintioides luscinioides
7 8,74
Zwartkoprietzanger Acrocephalus melanopogon meZ.anopogon
Waterrietzanger Acrocephalus paluclicola
Rietzanger AcrocephaZus achocnobaenus
Vcldrietzanger Acr•ocepnaZ.us agricola
Bosrietzanger Arrocephalus palustri o
Kleine Karekiet AcrocephaLus sctirpaceus scirpaceus
Grote Karekiet AvrocephaLus urundt:naceus ar•undinaeeus
Spotvogel Xippolais icterina
Orpheusspotvogel NippoZais polygotta
Provencaalse Grasmrs Sylvia undata s ; ;p $R
Baardgrasmus Sylvia cantiZZans cantiLLans
Spcrwergrasmus 3y bvia nisuria nisoria
Braainsluiper SyLuia curruca curruca
Grasnus Sylvia eommunis c^ nis
'Puinfluiter 3ylvia borin bori n
Zwartkop 3y 7. ais atri capiLla atricapill a
Grauwe Fitis Phylloscopus Lrochiloides viridanu~;
Noordse Boszanger PhyZloscopus boreaLis boreaZis
81
Pallas' Boszanger Phylloacopus prore3uLus proregulus
Bladkonínkje Phylloscopus inorncrtus inor•natu o
Raddes Boszanger PhyLLoseopus schwar•r,i
82,83
Bruine Boszanger inyLZascapus fuscatus fuscatus
Bergfluiter Phyíloscopua buneLZi ssp8 4
A Therische Bergfluiter Phylloscopus bonebli boneZZi
Fluiter PizyZZoscopus sibiZatrit
5
Tjiftjaf Phylloscupus coLZybita ssp8
A(cwone Tjiftjaf PhylZoscopus collybita c,~llybit a
A Scandinavische Tjiftjaf Phylloscopus collybita abietinus
A Siberische Tjiftjaf P;iylloscopus coLZybit<z tristi s
A Iberische Tjiftjaf Phylloscopus coLLybita ibericus

~, 2

9;

1 Fitis Yhy1.2.ur; opu : trochiLus s~;r
A Gewone Eitis Phyll.nse o p,cs l.rorrhz:lus trueFciZus
A Noordse Fitis Phylloscopus troehil.us cec.•redula
A Guudhaantjc lre3ulus re ;lulus re rgutu s
A Vuurgoudhavrtje HeguZus igrricapi llae:; ignti.eapa:lZua
L'I iegenvangers rhrscicapida e
A[;rauwe Vliegenvanger Maeseicrzpa strirztrz strinta
A Kleine Vliegenvanger F'icedula parva parva
A Withrrlsvlieg,envan[;cr !`c:ee:duZa albi:cu .lr :s~ ~
A Bontc Vliegenvanger Pirrer,tuLez faypní.eu?rt r'eypnleuc a
Timalia's Timaliiclac

:1 Siheriskhe Noterikrake•r ,Nucrr : 'ru~cr r•arJor.•rzt.uetF;s nrctr.rornyncrhas
A 1!urcrpcsa Notenkrukcr ;V~r~ ,,~'r+r~~r varyocx :(.rrcte~ crzryocutucte s
13 Allienkauw i'yr'rr, .,,~v> .
r,.tc~ulus ,~r+rrruLus
A Kauw !'~~r~rtr . ; m~~r~ .a:clcz rtc h

1 l ;et.onc Kauw ,'„rc~us mottc~ri la sj~Ner .zolizLus
A Noottlsc Kauw +':,ruc u munecluLz morcca+iac2 u
A Russ i tivhe K .iuw
mvnc+riuLa sae mnaringii
1 Roe k urcr :u ; ', ;cprlE~rts ;F'rugil.rryu s
1!{raa i C,,r c u•,

,,r :rorce .,ap

A ZWarte Fr'~uri r_'uruur ; enrarae ~rurone'
A 1lontc Kra :ci 'c rv:cs corone r .orrcix
SprecutiJC•n Strun idu c

A Baardrrraruretjc Prznurus birzrnricus r', ;",rrva,:cu m
1 Ruse Spreeut.

Staartmezen Aegithalida e
A Staartmecs kega:thaZoa caudatus ccrudutusB
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b9ezen Paridae
A
A
A
A
A
A
A

7

Glanskop Parus pal.usGris palustrr:s
Matkop Parus montanus rhenanus
KuiFmees Parus cristatus cristatus
Zwarte Atees Przrus ater uLEZ r
Pimpelmees Parus caeruLeus caeru~eus
Azuurmees Purus cyanus cyunu~$q~ ~
Koolntees Parus mrzjor major
Boomklevers Sittidae

A Boomklever Sitta europaea caesia
Rotskruipers Tichodromadicla e
9
A Rotskruiper Tichodroma rmtraria muraria l
Roomkruipers Certhiidae
A Taigaboomkrviper Certhia fami:liaris ssp
c~
A Zuidelijke Taigaboomkruiper ~7erthia fcmriZ-iaris muerodactula~`"
A Noordelijke Taigahoomkruiper rerthia p u a :l iar~is frm i liarisy'
A Boomkruiper Certhi.a hrachydarrtyZz megarhynchos
Buidelrnezen Remizida e
A Buidelmees Remia pendultinus p:nclulti.nus
Wielewalen Oriolidae
A Wielewaal r ;ric :l c., nriulus nrrol.us
Klarnwicren Lirniidac
A
A
A
A
A

ef . Isabelklauwier Lanius isabeZlinus c f. phoenicuroidesql'45
Grauwe Klauwier Lanius colZurio colluri o
~
Kleine Klapekster Lanius minor, minor
Klapekster l,anius er.euhitor exeubitor
Roodkopklauwier Lanius senator senato r

Kraaien Corvidae9 6
A Vlaarnsc Gaai GarruZats glanda riu .s glartzLorius
A Ekster Pica piea pie a
A Notenkraker Nucz:fra g a caryucatactes ssp

hr~~en E'ussericl,r e
A Iluismus Przsser
Gi+azs dumc,;ticrc:;
A Ringrnirs l'u :: . _:r' montrsrtru; rr,r~n :`:a>ru:+
13 Rotsn2us 'r' ;roriu Fcrt:rurr's pei.roraia
7
Vinkcn I ringi l l iclcrc 1'
A L'ink f'ri:n7ilLa rrr,rr,rle :hs coeZ~hs
A Keeh Frr:rc~r:Zl~t montr.',~'r>aragiZZ a
A liuropese K .uzaric ,'f,:r i rnc: ; crrírrr_r,
iB 9
B ( :itroensijs 'r•r>iru:+ _ :i ;.rrneZLa ,ritrira, : ï la' ' 9
A C;roenl ing r:'~.rr :~c<.r,r:~ a :rfori~ crlrluris
A Putter [' ;cr,ir~,~' i ., c ctr•.fae l i,a sa p
A hficlrienctu'opcse Ihrtter Carduelizr crrrduelis eardueLi:r
i1 I3ritse Prtter ,.rzr:laee'í :ï c :arcíue2z:s órx=trx>cnicr.z
A Si j s
l IQrcu - ';zr•,i=~e :1 :', : ,_~, .rulzirau ~,annaDi>:a
1 U rL ctc r ~ . . . . ~_ ,
A Ceuone f rator c'urdueLi:;fZacriru :;tri ., ,+'IrzvirosLrra
A Rritse Frater r'+zrdue2iu ,'°Caviro ::(.rzs Z~ipiLarr,i
A Harntsijs '' :r~ :&rci r'a f]_om r.az us p
A Fle ine B.uins i j s r'uPdue U :t cah,zre t
A Grote Bannsi js :;',u tueLz~ flrrmmc:u ;'ícarrmeu
A l4'ítstuitharrnsijs !'ur'r;~r .Zi~ i¢urrcemarc:rz ~ . - ..~fi .c:,r
1 h'ithandkruishnk GvxCca ?er~-r~pl.eict ~rc: ;~is•~i, '.: ~
A Kmishek Li,xi :i ,•ur~~irc: trc: czcr:~~r•ostra
1 Grotc hruishek :,oxi.a pyLy~?p:;z:ttctc~z,all~{ i

1 RoocLrws ~'~rpr~~rzcrus ~r,y'_irrirrus o_r~~C .hr+inus
1 El,rakbek :''z:nic -„ rarruci: . uror erru :_ lcrcttur•
1 { ;uudvink :'~r•rfrae'_ f:cfrriauLa ssp
A i ;es .one Coudvink ryrr .'u1a pz~rrh,alrz er4r•ur ~,-2
A \ourdse Goudrink :~hfrr~cul-a F'yrrluclrz Pyr'r-'rul :.t
:M1 AppeLvink ,

. . ., i,r .trcr;tea •oc .rct ;cruu :rte a :_ rol,r,-,r .a, te .,

Gorzen ]inhcrizida c
1 l .J ;gors !'.a? .•.r_ri;.r;z lapponicae :; letpí,uni,= .cc
1 Sneern~gors . . rtr~r,d;en~tx m:irriZ~„ ..,rL ,
A ( ;etirone Sneerrwgurs F'lectrai.:hFrrt<ra rrr :rrz?z:a n.iual.i,r
A[.isl,rnalse Sneeuwgors Pleetror%rczracrx nzurzCis in :r=_clae
:1 li i.tkolrgors hh heriï:ct Zerc Yor :f>i, :r tln 2 azcr r .e r . :czlr . ;
:1 Gcclgors :::mncrir.:z , :r ; trineZLa -r trvn~G2ir
1 { :írlgcrrs _ . ._ .rrsrl ,•a:r .. . . ., .ir1t„

9 .1
t1_ 1

B( ;rijze Cors Fm6erC z a cia cia
A Ortolarrrt !;'mberi :e lrortuluna
B Bruinkee2ortolaan F.'m]rEarirra ecrasirz
A kiosl;ors fi'mbr:,riaa ru :rtíca rustica
A 1,1aergbors .'mber•izcz i,rr<iLl a
A Wi Igengors h:nhrri ;;ri uureolrr riatrE:nZ a
A Rietgors Fmber'i=za r;ehoeni~Lua schuenicluc.
A Zwartkopgors Girrlrerrr:za meLunooe.phu! «
A Grauwe Gors Miliarx:a calands,a calarulr a

Aantekeninge n
1 Op 22 october 1971 werd een ltienkhrauwalha tros r7 :', mEUer.r mel.arropirrz :i : te Castricum (NII) en te 's-( ;ravcrilrage ( Zli) waarnenomen ( Slings r :n vvort,erer:direr(} . IJez e
waarnemingen hebben zeer waarschijnlijk hctrekking op liet zelfcle exemrlaar .
2 fiet in 1971 vastgestelde geval van de itienkhraurtialhati'os pivmede a melan~~E~Jrr-r
heeft zeer waarschijnlijk betrekking op de ondersoort ? .m . rnelunvpfrri : (,' .
Cramp & Sinano!u 1977) .
3 De systematiek van de in de Atlantische Dceaan voorkomende Noorclse Stormvogels F'uZmcrr~~ gZavi:ul :s is overeenkomstig Salomonsen { 19n5} ( .rrrar.rti Conim issie
voor de Nederlandse Avifatrna 197 0 ) .
4 In Nederland komen de Gewone Noordse Stormvogel Fulmurua gdaciaLis audubvnr:
en de Aritische Noordse Stonuvogel :' rrl.mctrcrs g lacialis glaeialia voor (van
Praneker 1979) .
S De Kaapse [h!if Ual,rtir,rc orxr~~nse werd tweemaal vastgesteld ( l :ykman et aL . 1941) .
Enige jaren voor 18 09 werd te A !Lterdzun (N11) een exemplaar geschoten en tussen half augustus en half september 1930 werd te Rotterclam (ZIl) een schedel
gevonden . lkze gevallen zijn niet rrarrvaard door de Commissie vo ur de Nederlandse AviCaitrra . Alhoewel hovcngenaenxle gevallen betrekking kutvlen hebben op
exemp laren die irt gev an genschap meegenomen werden op schepen en in of in de
huurt van Nederland werden losgelaten, moet het waarschijnlijker tvrden g eacht dat zij betrekking hebben op exemlrlaren welke zon der (Ie ~iirecte hulp van
de mens Nederland hehhen bereikt (~;' . Cr .nlr & Sirronons 1977, Palmer 19 6 Z) .
6 11e vastgestelde gevallen van de Kaapse Chtif 11ai : (.iun _:apen :re hebben zeer waarschi jnl i jk betrekking op de ondersoort Í> . c . c<xpera e(, , . Pa lmer 1952) .
7 flet in 197 ,1 vastgestelde geval van het Bent Stormvogeltje YeLui lromrr marira :r
heeft waarschijnlijk hetrekking op de ondersoort ? ' . n . Er :drsi ( Andriesen &
Tekke 197b ) .
8()1r 26 augustus 19b8 werd een :Lnerikaanse Fregatvogel 1'regcrtu mu~rr j' ;: :re:nr, te
's-Gravenliage ( ZII} waargenomen ( van Swel.m 1970) . Ilit geval is niet door Ik
Co!nnissie voor de Nederlandse Avifauna aanvaard . A lhoewel de beschrijving
verwarring met de soort r~'regat.rz minor nic•t s;eheel uitsluit, moet het op verspreiding5hiologis c he gronden vrijwel uitgesloten worden geacht dat deze
soort in Nederland voorkomt ( c•;' . Tuck & Eieinzel 1978) . Voor het voorkornen van
de Amerikaanse l~regatvogel buiten lie t normale verspreidingsgebied zij verwezen naar CramP & Simmons ( 1977) en Palmer ( 19 0 2) .

~ 1 Ik Amerikaanse Fregatvagel c're ;7a c .i mr;r:i;`i,•Frr, is een monoty-rische soort
(Cro-rmp & SiiTmtons f977) .

gnsten Nederlandse Avifauna en {',ompissie Systematick Nederlandse Avifat.tna
,tauivaard .
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)e rlmcrikaanse Smicnt / nczs americana
mons 1977) .

is een monotypische soort

( Cramp & Sim-

13 le Hlauwvleugeltal ing A nus disr.vrs is een monotypische soort ( aontra Corrmrissic voor de Ne.derlandse. Avifauna 1970 ; Cramp & Simmons 1977) .
14 Ile nrt ;v!! 'liidercend' is gewijzigd in 'fiider' . Hierdoor is er meer eenheid gekomen in de Nederl andse vogelsoortna aiitgeving ( c f . Koningseider) .
IS Op 1 2 o c toher 197 5 werd te Bn rn eveld ( Gld) een Witbandzeearend Halirreetus
Leuc„ rrBl,itu j wa<rrl ;enormn ( Seharringa & Usieek 1978) . Dit geval is door 11e
Comnissie lkaaalg,tsten Nederlandse Avifauna en Commissie Systematiek Nederlandse Av i fauna aanvaard .
I[r Ik> 15'ithandzecarend HaGiaeetu ., C.e?ucorBphus is een nrorlotypisehe soort (Glutz
von Rlotzheim e t al . 1971) .
17 liet in 19b7 vastgestelde geval van de Step penarend AquiZa rapax heeft waarschijnlijk betrekking op de ondersoort A .P . ar c:ntuli
(Voous 1973) .
18 lk. kood p ootvalk Fa2.cv uespertir :us is een monotypische soort . Voous (1977)
heeft de ondersoort f•' .v . cmruren:;ia de status van soort gegeven (eJ' . Glutz
von Blotzheim ct (j l . 1 9 71) .
19 In (le winter van 1978/79 werd in Zuidelijk Flevoland (ZIJP) een Slechtvalk
F;ï L •o pr.reyrinus vastgesteld welke kenmerken vertoonde van de Toendraslechtvalk F .1~ . caLida~r ( van den Berg & Oreei r:ra t?ovrhereidirag] . Voor de verspreiding, trek en liet voorkomen in blidden-I:uropa van deze ondersoort zij verwezen
naar ( ;lutz von Blntzheim e t ul . (1971) .
20 lk• vastgestelde gevallen van het Hazelhoen Bonrl :!a I-ronasi<z hebben zeer waarschijnlijk hetreki :irlg op de ondersoort B . b . rhenana (ef. Glut2 von Blotzhei.m
et aL . 1y7_i) .
21 Voor de verspreiding van de. Veet p atrijs Ferdix perdz.x sp/ragnel,orum in het
oosten en zuiden van Nederland zij verwezen naar Kelm ( 1979) .
22 lk Kleine Trap Tetrcr,r tetrc :z is een rrxrnotY7 ) is(: he soort (enntrn Commissie voor
de Nederlandse Avifauna 197 1) ; Glutz von Blotzheim et crG . 1973) .
23 De Renvogel Cur,vr•ius c~ursvr is in categorie A opgenomen . Op 12 september
1969 werden te Bergen (L) 10 exemplaren waargenomen ( Tekke 1972) . Dit geva l
is door De Cononissie voor de y :ederlandse Avti .fauna aanvaard .
2 1 Ile Ronthekplevier CFr :irudrius hicrticuZa is een polytypische soort ( eorttrrz Commissie voor de Nederlandse Avifauna 1970 ; Glutz von Blotzheim et al . 1975) .
pn Nederland komen de Zuidelijke BonthekPlevier r-' .h . hiaticuLa en cle Noordelijke Bontbekplevier C .h . tundrae voor .
25 Voor het voorkomen van de Noordelijke Bontl>ekplevier Charadrius rri¢ticuL~
t :,r>:draë in Alidden-Europa zij ver wezen naar Glutz von Blotzheim et al . (1975) .
1 6 Op 2 0 juli 19,7 werd te Goedereede ( '-11) een dode Woestijnplevier Cn4rzdrius
lvsehenrul.tiz gevonden ( Beijersbergen 1980, de Heer 1979) . 17it geval is door
X, Commissie Uwaalgasten Nederlandse Avifa(usa en Cormtissie Systematiek Nederlandse Avifauna aanvaard .

ll} lic Kleine Zwaan is een polytyT) ische soort ( Cramp & Simmons
1977 )_ In Nederland komt de ondersoort C . r . heax:,_•kí i: voor .

27 let in 1977 vastgestelde geval van de Woestijnplevier C,haradrius leschenqultr:i heeft waarschijnlijk betrekking op de ondersoort C .L . cnLw binu .o (C .S .
Roselaar pera . me3 .) .

11 017 10 april 1 9 77 werd te Kesteren (Gld) een rlmerikaanse Smicnt . 1r.z, -z^ rr: ;rr : .a
wa .rrgenonen(Scharringa R OsíeCk 1979) . Dit geval is door ]k ( :or!onissie Cl!++aal-

28 Ile Aziatisnhe Kleine Goudplevier P .<<viaC.ir dominicrx :ulva is in categorie B
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opgenomen . ile bescl r rjving van liet in 190 2 v :rstgestelde geval ( í2eg,enhurE,s dc
P1ooy 19h4) sluit verwarring met ilc ondersoort I' .d . ' lcnre:nz:ca niet uit .
29 ]k BrecdhckstrancJloper l .ímr ulu j'czZcinelLu : is een lwlyt)drísche soort ( ,nrera
Commissie vuur de Nederlandse Avilauna 197 0 ; ( ; lut ?. von lilotzheim F ? 1 al .
1 9 75) . In Nederlruzd komt de ondersoort . !, . f . jèzl.cin 11u. voor .
30 Alhoewel dc beschrijving v an he t in 1971 vastgestelde geval ( de Boer „t crG .
1972) verwarring met de Zuidelijke Grijzc Snip i,inrraocirona .r, ;; lrist :>zu-, niet uitslu i t , registreerde De Conpni ssie vour (le Neder 1 aurdsc Av i l uuna d i t geval als
Noordelijke Gri jze Snip Li.mnndronruu r ;colol,~xeF~us (zie naschrift hi } de Br,er ,°t
aZ .) . Het verdient echter de voorkeur om liet als een waarschijnlijk
geval van
de Noordelijke Grijze Snip te registreren .
31 De ikathekwulp Navrnznius tenz,irnstr,' .+ is in categ4rie A opgcnou e n . O))
8 deCemher 1968 werd te Zijpe ( N11) een exemplaar waargenomcm en gefotografeerd
(Meeth 1 972) . Dit geval is door de Conmissie voor de Nederlandse AviCatura
aanvaard . De beschrijving van het in 1957 vastgestelde geval (cf . Kist 1958)
sluit verwarring nwt de Mi lp Nrvrrenius arquizta niet uit .
32 Over de systematische indeling van de Kleine Manteimeouw I,arncs fus ? u, ; lopen
de meningen uiteen . Zo onderscheidt The British Ornitho]ogists' Union (1971)
twee ondersoorten en de Conenissie voor de Nederlandse Avifauna (1 9 7 0 ) drie .
In navolging van Barth ( e .g . 1975) worden in de checklist de Britse Kleine
Mantelmeeuw L .f. gruellsii, Noorse Kleine Mantelmeeuw L .f. z:nterqnedi :ua en
Baltische Kleine Mantelmeeuw L .f . fuscus onderscheiden . Voor de verspreiding
van de ondersoorten zij verwezen naar Barth ( 1975) .
33 In tdeJerl and komen de Britse Kleine ht i ntelmeeuw I,arus fuscus grae7,lsii en
Noorse Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus intermedíus voor en is de Baltische
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus fuacua vastgesteld ( Commissie voor de Nederlandse Avifauna 1970) .
34 De Geelpootmeeuw Larus cachinnans dient als soort te worden onderscheiden
riaast de Zilvermeeina Lczruc argentatus ( contra Voous 1977) . Het belangrijkste
arKwucnt hiervoor is dat de Geelpootmeeuw en de Zilvermeeuw elkaar niet of
niet meer als voortplantingspartners herkennen . In 1976 broedden op het Fr an se eiland Olëron ( 45°55' N, 1°16' W) beide soorten zonder te hybridiseren
(Nicolau-Guillaumet 1977) . Voor een goed overzicht van dc moeilijkheden en
problemen die met de systematische indeling van de Kleine Piantelmeeuw-Geelpootmeettw-Zilvermecuw-groep samenhangen, zij verwezen naar Kist ( 1961) . Ook
Barth ( 1975) geeft een goed overzicht .
35 De systematische indeling van de G eelpootmeeuw I,arus car m innans is overeenkomstig Kist ( 1961) . Hij onderscheidt zes ondersoorten . Kist acht de door
hem onderscheiden ondersoort L .c . omiseus consuhspecifiek met de Kaspische
Geelpootmeeuw L .c . c u cAii,znans . Barth (e .g . 1975) heeft echter aangetoond dat
met name in het noordoostelijk deel van het verspreidingsgebied van de Scan dinavische Zilvermeeuw Larus argentrztus ar;Ientatus Zilvermeeuwen met min of
meer gele poten voorkomen . Barth is van mening dat de ondersoort L .c. omis .un
synoniem is met de Scandinavische Zilvermeeuw .
36 In Nederland zijn de Mediterr an e GeelpootmeetnJ Larus cachinnans m : :cta .'nel'ís,
Heuglins Geelpootmeeuw I .arus cacRinnans ha_ugT.iní en Kaspische Geelpootmeeuw
Larus cachinnans caehinnans vastgesteld (cf . Comoissie voor de Nederlandse
Avifauna 1970, Kist 1961) .
37 Voor het voorkomen van de Mediterrane Ceelpootmeeuw Larus cachinnans michain Frankrijk zij verwezen naar Nicolau-Guillaumet (1977) .
38 In navolging van Barth ( e .g . 1975) wordt de Britse -~ iivermeeuw Larus arge~
4 tu-

tus argsnteus als ondersoort onderscheiden naast de Scandinavische Zilvermeeuw Larus argentutus rzr;.7ent a tus (contra Cocrunissie voor de Nederlandse Avif'3una 1970) .
39 Voor de ondcrsuort Larus eaehinnans omi.:asus (= Scandinavische Zilvermeeuw
L.zrus aryeritutu urgentatus) zij verwezen naar aaitekening 35 .
10 In Nederland komen de Britse Zilvermeeuw Laruc ctr3entutus urgenteua (cf . Commissie voor de Nederlandse Avifauna 197 ( 1) en de Scandinavische Zilvermeeuw
Larus argentczt,,z" urgentatus (cf . e .g . ]lurse 1978) voor .
41

De Kleine Burgemeester I .a rus glauceax:de., is een polytypische soort (contru
Comnissie voor de Nederlandse Avifauna 1970 ; Rritish Ornithologists' Union
1971) . In Nederland komt de ondersoort L . ;.7 . glaucoides voor . De kans dat ook
de ondersoort L . g . kumliE? ;ai voorkomt, is niet geheel uitgesloten (cf . British
Ornithologists' Union) .

42 Op 23 december 1978 werd op Noord-Beveland (Z) een dode geringde Amerikaanse
Grote Stern sternu sandvicens¢:s aeufZavidus gevonden (Scharringa 1979) . Dit
geval is door de Commissie Dwaalg .zsten Nederlandse Avifauna en Cormnissie Systematiek Nederlandse Avifauna adnvaard .
13 (>p 5 febnrari 1964 werd te Beverwijk ( .'dII) een Zeekoet Uri¢ aalge gevonden
welke kermrerl :en vertoonde van de Noordelijke Zeekoet U .a . hyperborea (de Wijs
1978) . Ilet in 1930 vastgestelde geval van dc Noordelijke Zeekoet heeft zeer
waarschijnlijk niet hetrekking op deze ondersoort (de Wijs 1978) .
44 Bij een opgraving van een Romeinse nederzetting te Velsen (NH) in 1977 werd
het skelet van een Reuzenalk Pinguinus imF~ennis uit waarschijnlijk de eerste
eeuw gevonden (van Wijngaarden-Bakker 1978) . Be vindplaats, vindplaatsomstandigheclen en de toestand van het skelet rechtvaardigen de conclusie dat
het om een op het strand gevonden dood exemplaar gaat .
45 De Reuzenalk Finguinus impennis was een monotypische soort (British Ornithologists' Union 1971) .
46 De systematische indeling en wetenschappelijke naamgeving van de Zwarte Zeekoet Cepphuc grylle zijn overeenkomstig Vaurie (1965) .
47 Ik naam 'Tortelduif' is gewijzigd in 'Tortel' . Hierdoor is er meer eenheid
gekomen in de Nederlandse vogelsoortnaamgeving (ef . Turkse Tortel) .
48 Cl(a 8 juli 1979 werd te Reimerswaal (Z) een Vale Gierzwaluw Apus F?al.l.ictu ;:
waargenomen (Bult tt van Kreuningen 198 0 ) .
49 liet in 1979 vastgestelde geval van de Vale Gierzwaluw Apus pall7:dus heeft
waarschijnlijk betrekking op de ondersoort A .p . brchmorum (Bult R van Kreuninben 1980) .
5() Op 18 november 1972 werd te Bloemendaal (VEi) een Witnrgspecht t~errdrocopus
leucjtos waary,enurnen (van Spanje 1974) Dit geval is door De { ;onunissie voor de
Nederlandse Avifauna aanvaard .
51 llet in 1972 vastsestelde geval van de Witrugspccht Dendrocopus leucotos heeft
zeer waarschijnlijk betrekking op de ondersoort D .1 . leucotos (cf . Voous
1947) .
52 tiet in 1973 vastgestelde geval van dc Kortteenleeuwerik Calcar d rella órachydactzUZa heeft waarschijnlijk betrekking op de l :uropese Kortteenleeuwerik C .b .
bracnydactyZa (1'.ngelen & van Dijk 1974) . Het voorkomen van andere ondersoorten is evenwel niet uitgesloten (af . British Ornithologists' Union 1971) .
53 De I'etsjora Pieper Antnus gustavi is niet in de checklist opgenomen (contra
('o,mnissie voor de Nederlvtdsc Avifauna 1 ,3 70) . De vastgestelde gevallen slui-
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ten verwarring met andere Anthus-soorten niet uit (Wassink in iorr•! •r• i :tirrfr) .
54 O ) 19 april 1978 werd te hlonster (ZH) cen Siherische Roompieper Ar t.1r,u 7
:orri waargenomen (Scharringa & Osieck 1 9 8 0 ) . Dit geval is door De Connnissie
I)waalgasten tiederlarrclre Avifauna en Coninissie Systerrkrtiek Nederlandse Avifauna aanvaard .
55 Fiet in 1978 vastgestelde geval van de Siberische Boompieper Anthus hori;7sori
heeft zeer waarschijnlijk betrekking op de ondersoort A .l, . yunnanenvr:s (c•f' .
British Ornithologists' lJrrion 1971) .
56 lkc Graspieper Anthus FrrrcEernsi ; is een }x>lytypische soort (cont.ra C:onmiissie
voor de Nederlandse Avifauna 197(I ; British Onrithologists' Union 1971) . ].n
Nederland komt de ondersoort A .p . yratens u> voor . Ik kans dat ook de ondersoort A .p . theresae voorkomt, is niet geheel uitgesloten (cf . British Drnithologists' Union) .
57 Voer de systenatische indeling van de Waterpieper-Rotshieper-groef>
wezen naar aantekening 5 9 .

zij ver-

58 Ile Waterl>iepcr Anthur, spino7,vGGa is een polytypische soort (of . British Ornithologists' lJnion 1971) . ln Nederland komt de ondersoort A .s, spr:nolerttu
voor .
59 l)c Rotspieper Ant.hus p etr•osu: dient als soort te worden onderscheiden naast
de Waterpieper Anthu:r, npinoletta (cor,tra Voous 19177) . Met ntune dc vcrschillen
in oecologie tussen dc• Waterpieper enerzijds en de Rotspieper anderz .ijds
rechtvaardigen dit onderscheid . Ook buiten het hroedseizoen bestaan er cluidelijke oecologische verschillen . In dit verband zij verwezen naar dc studie
door Bijlsma (1977) . Verder bcstaarr er verschillen in anatomie, verenkleed,
rui en geluid (zang en roep) . ite karrs dat dc broedpopulaties van de Waterpieper en de Rotspieper met elkaar in koitakt komen, is door de bestaande verschillen in hroedverspreiding ert hroedoecologie zeer klein . Het is hierdoor
vrijwel uitgesloten dat ooit het biologisch bewijs voor de juistheid of onjuistheid van de hier bepleite opvatting over de systematische indeling van
de Watcrpieper-Rotspieper-groep zal worden geleverd . Voor een goed overzicht
van de moeilijkheden en problemen die met de systematische indeling van deze
groep samenhangen, zij verwezen naar Williamson (1965) .
6 0 De Rotspieper Antnus pre t osus is een polytypische soort . Williamson (1965)
onderscheidt vier ondersoorten (contra Commissie voor de Nederlandse Avifauna
1970) . In Nederland komt de Oeverpieper A .p . littoralig voor en is de FaerBe
Rotspieper A .p . kLeinscluniltr eenmaal vastgesteld (Commissic voor de Nederlandse Avifauna, Williamson) .
61 Ik Italiaanse Gele Kwikstaart MvtacT:lla fl.ava ci.nereocapillci is niet in de
checklist opgenomen (contr(.z Commissie voor de Nederlandse Avifauna 197 0 ) . Van
den Berg (1978) toont aan dat liet in 1962 vastgestelde geval verwarring met
de Noordse Gcle Kwikstaart .Motacillcr flava tnunbergi niet uitsluit .
62 Ik? Balkan Gele Kwikstaart Mot,acilla fl-cïrra felder :g is niet in de checklist opgenomen (corttra Commissie voor de Nederlandse Avifauna 197 0 ) . Van den Berg &
Dreel (in voorbereiding) tonen aan dat de vastgestelde gevallen verwarring
met de Noordse Gele Kwikstaart .'tota.~~ilZa flava thunf,erg i niet uitsluiten .
63 Ilet in 1973 vastgestelde geval van de Westaziatische Roodborsttapuit Sasicola
torquata maura (Orecl & ~íeeth 1976) dient als een waarschijnlijk geval te
worden geregistreerd (of. Rohertson 1977) .
64 C>(r 12 octoher 1974 werden te Schiermonnikoog (F) twee Roodhorsttapuiten Sru i cola tor,guata waargenomen welke kenmerken vertoonden van de Oostaziatische
Roodhorsttapuit 5 .t . ste„inegcri (van den Berg & Ureel i n voorbereidi:nJ) . Ikze

wn:u-nentinQ dient als een waarschijnlijk geval te worden geregistreerd
Rohertson 1977) .
(r5 ll;i t) mei 197 2 werd te Terschelling ( F) een Blonde Tapuit oenrrnthe hi„I ::rzrcic,i
wa,trgenomen welke kenmerken vertoonde van de Iberische Blonde '1'apuit v .h .
1ei : :j,~~rnica (van Dijk & van Uijk--Roomgaardt 1971) . 1)it geval is door De Connissic voor de Nederlandse Avifawia aanvaard .
6t) Van 3 tot en met 5 mei 1972 werd te Monster (Z11) een Blonde Tapuit Oenanthe
iap rrar: ra waargenomen welke kerunerken vertoonde van kie Ralkan Blonde Tapuit
0 .6a . rn,elanoLe>uarz (van Swelm 1974) . Dit geval is door De Commissie voor de Nederlandse Avifauna aanvaard .
6 7 Op 23 november 197 0 werd te Findhoven (NB) een Wocstijntapuit 0enanGFre dcserti: waargenomen (Tekke 1972) . Dit geval is door De Commissie voor de Nederlandse Avifaiuia aanvaard .
0 8 ()p welke orrdcrsuort het in 1970 vastgestelde geval van de Woestijntapuit Oenrinthe deverti betrekking heeft of kan hebben, is niet bekend (cf . British
Drrtitholugists' I}nion 1971) .
69 Op 20 september 1969 werd te Vlaardingen (ZI1) een 'warte Tapuit Oenanthe leucurrz waargenomen (Tekke 1972) . Dit geval is door lk Commissie voor de Neder-land se ,lv i faura aanvaard .
711 liet in 1969 vastgestelde geval van de Zwarte l'apuit (Jo.nanFfraa I.Faurrura heeft
zeer waarschijnlijk betrekking op de ondersoort o .1. . Geu,nura (ef . 4'aurie
1959) .
71 Op 28 mei 1977 werd te Noordwijk (w11) een Blatnve Rotslijster MnnticoL'~ solitrrius waarl;enomen (Scharringa & Osieck 1979) . Dit geval is door De Commissie
Ihvaalgast .en Nederlandse Avifauna en Corrunissie Systematiek Nederlandse AviCauna aanvaard .
72 Eiet in 1 9 77 vastgestelde geval van de Blauwe Rotslijster Montieola svlr:tariu :,
lleeft zeer waarschijnlijk betrekking op de ondersoort a1 . :,- : nlil,rfrrus ( .rf .
Vaurie 1 9 5 9 ) .
73 De Vale Lijster Turdus ohsc .era~.; is in categorie R opgenomen . Ilet van 24 tot
en rnet 2 (-> april 1977 te Amstelvicen ( :v71) vastgestelde en dcror Ilc: Commissie
C)<aaalgasten Neclerlarrdse Avi fauna en Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna ,tanvaarde geval (van der Have 1978) heeft zeer waarschijnlijk betrekking
op uit gevangenschap afkomstige exemplaren (Oreel 198 0) .
,74 Op B october 1978 werd te Katwijk (Zi-3) een Zwartkeellijster Turdua x•uficollis
t.rngularís waargenomen (Scharringa & Osieck 198 0 ) . Dit geval is door f1e Commissic lhvaalgasten \ederlandse Avifanna en Commissie Svtematiek Nederlandsc
:lvifnuna aanvaard .
;5 Op welke ondersoort het in 1971 vastgestelde ) ;evai
mer :.ie nz_;ruriri~ ;~ (Kroon & Kroon 1972) hetrekking
niet t-a5tgesteld (zie naschrift hij Kroon & Kroon ;
llnion 1S)71) .

van de Roodhorstlijster
heeft of kan hehhen, is
af . British Ornithologists'

7 (i !te Siherische Snor Gv- .•u:.Gell-r •.erctiola is niet in de checklist opgenomen
( :rrnr.ra Commissie voor de Nederlandse Avifauna 197I)) . De beschrijving van de
wenkhratnvstreep t'an de in 1963 w.rargenornen vogcl (Waldeck 19ti 1 ) past niet op
die van een Siberische Snor Kitson 1980) . ik: beschrijving van de staart
sluit verwarring met een afwijkende Sprinkha .}nrietzanger ucu tel.la naevia
niet uit (c ;'. Clafton 1968) .

77 Op 4 september 1973 werd te Zuidland ( Ji) een 4vaaierstaartrietzanger ~fstscoZa uncidi ;; gevangen, geringd en gefoto :;rafec•rd welke kenmerken vertoonde van
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de Iberische Waaierstaartrietz ;uiger G' .j . <ri .sticola (Brcek 1974) . Dit geval is
door 1]e Commissie voor dc Nedcrlandse Avifauna aanvaard . Op grond van het
verspreidingsgebied mag worden aangenomen dat in ieder neval dc meeste vasigestelde gevallen betrekking hebben op de lhcrische Waaierstaartrictzange .r . lk
kans dat ook de ondersoort C.j . .iuncidis voorkomt, is echter niet uitgesloten
(cf . Sharrock 1972) .
78 Op 13 jtuti 1965 werd te Wcstkapellc (Z) een Zwartkoprietzanger Aaroc<~helu^
melanopogon waargenomen (Smulders 1967) . Hoewel de beschrijving goed op die
van een Zwartkoprietzanger past en andere /crnaephaZus-soorten uitsluit, is
dit geval niet aanvaard door lk Commissie voor de Nederlandse . Avifauna (zie
naschrift hij Smulders) . Op 25 juni 1965 werd te Kampen (0) een Zwartkoprietzanger gevangen en geringd (Koridon 1965) . Ook dit geval is niet aanvaard
(zie naschrift hij Koridon) .
79 De in 1965 vastgestelde gevallen van de Zwartkoprietzanger lerocephalus melanopogon hebben zeer waarschijnlijk betrekking op de ondersoort A .m . melanopogon (cf . Williamson 19 6 8) .
80 De Baardgrasmus Sylvia cantillans is in categorie A opgenomen . Op 7 october
1973 werd op Texel (NIl) een exemplaar waargenomen welke kenmerken vertoonde
van de ondersoort S .c . canGiZlans (van der Lee 1975) . Dit geval is door De
Commissie voor de Nederlandse Avifauna aanvaard .
81 Op 19 octoher 1975 werd op 5chiermonnikoog (F) een Pallas' Boszanger Phyli.oscopus proregulus gevangen en geringd welke kenmerken vertoonde van de ondersoort P.p . proregulus (van der Straaten 1977) . Hierbij dient te worden aangetekcnd dat alle vastgestelde gevallen zeer waarschijnlijk op deze ondersoort betrekking hebben (cf . Williamson 1967) .
82 Van 19 tot en met 22 october 1978 werd op Terschelling (F) een Bruine Boszanger P1PylZascopus fuscatus waargenomen (Scharringa 1979) . Dit geval is door
De Commissie llwaalgasten Nederlandse Avifauna en Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna aanvaard .
83 Het in 1978 vastgestelde geval van de Brtrine Boszanger Phy2 .Zo>copus fuscatus
heeft zeer waarschijnlijk betrekking op de ondersoort P . f. f cscatus (cf. Williamson 1967) .
84 Op S september 1 9 69 werd op Schiermonnikoog (F) een Bergfluiter PnyLZoscopzes
boneZZi gevangen en geringd welke kenmerken vertoonde van de Tberische Bergfluiter P .h . boneZli (Voous 197 2 ; zie echter ook Nieboer 1975) . Dit geval is
door Ue Commissie voor de Nederlandse Avifauna aanvaard . Lie kans dat ook de
ondersoort P .b . orientaLis voorkomt, is niet uitgesloten (cf. Sharrock &
Sharrock 1976 ; Williamson 1967) .
85 De systematische indeling en wetenschappelijke naamgeving van de 'i'fiftjaf
Phylloscopuc colZybita zijn overeenkomstig Williamson (1967) . Het belangrijkste verschil met de door De Commissie voor de ;vederlandse Avifauna (197 0)
voorgestane indeling is dat Williamson van mening is dat de ondersoort P .c .
Pui.ve scans synoniem is met de Siberische Tjiftjaf P.c . trietis . Verder moet
volgens deze auteur de wetenschappelijke naam van de Iherische Tjiftjaf P .c .
ibericus zijn en niet P .c . brefurrii (zie ook Ticehurst 1938) .
86 lle Withalsvliegenvanger Picedula aLbieoLZis is een monotypische soort . Voous
(1977) heeft de ondersoort F .a . semitorquata dc status van soort gegeven .
87 Het in 1971 vastgestelde geval van de Wítkopstaartmees AegtithaZos caudatua
caudatus is ten onrechte door De Commissie voor de Nederlandse Avifauna aanvaard .

88 De Commissie voor de Nederlandse Avifauna (1970) vermeldt ten onrechte de
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l'leskes Plees 1-'uruc 'pI.e ..kii' . liet is onjuist om een hybride in een dergelijke avifauuistische lijst op te nemen . De Pleskes Mees is een hybride van
de 1'im[xlmces Pccru ;, crac ruleus en de Azuurmees Parus cyanus (Frank & Voous
1969) .
89 í>Er 22 octoher 1969 werd op Ameland (F) een Azuurmees Parus cyanus waargenomen (Tekke 1972) . Dit geval is door Ue Commissie voor de Nederlandse Avifauna aanvaard .
90 Het in 1969 vastgestelde geval van de Azuurmees Parus cyanus heeft zeer
waarschijnlijk betrekking op de ondersoort . P .c . vyanus (cf . Vaurie 1959) .
91 11et in 1972 vastgestelde geval van de Rotskruiper Tichodroma muraria heeft
zeer waarschijril ijk betrekking op de ondersoort T .m . murar-ia (cf . British
Ornithologists' Union 1971) .
92 1n juli 1961 werd te Arnlrem ({lld) een Taigaboomkruiper Certhia fcanidirxri .s
waargenomen (Ten Kate 1963 ; zie ook Waldeck 1962) . Dit geval is door Ck Commissie voor de Nederlandse Avifauna aanvaard . l#et betreft zeer waarschijnlijk het eerste geval van de Zuidelijke Taigaboomkruiper C .f . macrodact,yla
(cf . Vaurie 1959) .
93 {)p 8 october 1961 werd te 's-Cravenhage (Zll) een Taigaboomkruiper Certhtia
fwrri2iarie waargenomen (Waldeck 190 2) . Dit geval is door De Commissie voor
de Nederlandse Avifauna aanvaard . Het betreft zeer waarschijnlijk het eerste
geval van de Noordelijke Taigaboomkruiper C .f . fcaniZiaris (cf . Osieck 1975,
Vairrie 1959) .
94 Op 18 september 1976 werd te 's-Cravenhage (ZH) waarschijnlijk een Isabelklauwier Lanius isabe2iinus waargenomen (van Swelm in voorbereidin3) . Dit
geval is niet aanvaard door Ile Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna
en Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna op hun vergadering van 11 november 1978 . De beschrijving sluit namelijk de mogelijkheid niet uit dat het
betrokken exemplaar afkomstig is uit de hyhridenpopulatie van de lsahelklauwier en de Crauwe Klauwier Lanius colZurio .
95 Het in 197b waarschijnlijk vastgestelde geval van de Isabelklauwier Larrius
isaheZ.Zinus heeft waarschijnlijk betrekking op dc ondersoort L .i . phoenicuroides (van Swelm in voorbereiding) .
96 De in 1969 vastgestelde gevallen van de Taigagaai Perisoreus infaustus (Tekke 1972) zijn ten onrechte door De Commissie voor de Nederlandse Avifauna
aanvaard .
97 lle Commissie voor de Nederlandse Avifauna heeft op haar vergadering van 16
november 1974 de in 1967 gedane vondst van de Sneeuwvink MontifringiZla nivalis opnieuw in behandeling genomen en is tot de conclusie gekomen dat deze
destijds ten onrechte is aanvaard . De belangrijkste overweging is hierbij
gerreest dat over de herkomst van het betrokken exemplaar geen redelijke zekerheid kan worden verkregen .
98 b'ïxir 17b4 werd te 's-Cravenhage (ZH) een Citroensijs Serinus ci :trinelZa verzameld . Dit geval is aanvaard door De Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna en Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna op hun vergadering van
19 november 1977 . Elet betrokken exemplaar bevindt zich in de Collectie A .
Vroeg die thans in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden (ZH)
is ondergebracht . Op grond van dit exemplaar is de soort in 1764 door P .S .
Pallas beschreven .
99 liet váór 1764 vastgestelde geval van de Citroensijs Serinus citrineZZa heeft
betrekking op de ondersoort S .,~ . citrineilu (Vaurie 1959) .
100 De Grote Kruishek Loxia pytyopsittac<s is een monotypische soort . Voous
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(1977) heeft de ondersoort L,p . scoticus de status van soort gegeven .
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Ik houd me warm aanbevolen voor ann~,1i11ingen, verbeterinken cn up- cn aaiuncrkirlgen op de checklist . f:J U

Regel s
licn soort konrt voor plaatsing op de DBA Lifel :at van een vogelaar in aanmerking
indien deze betrekking heeft op een waa rneming van een Zevende vogel die :
1 zic-}i bevond hiiuien het gehied van de CheckZist ;
2 behoorde tot een soort welke voorkomt op de Checklist ;

3 behoorde tot een sex)rt welke behoort tot de categorie A, B of C van de Check117 ::1
4 wild' en vrij
j 4y'dis ;
5 ol) naaur wenl gebracht door de betrokken vogelaar .
Toelichting op Regel 1- 4
1 lict gebied van de Checki.ist bestaat uit Nederland en het Nederlandse Gedeelte
van het Continentaal Plat van dc Noordzee .
2 I :cn soort die niet voorkomt op de CheckZist, mag niet worden geteld . Een nieuwe suort voor Nederland mag pas worden geteld wanneer deze tot de Checklist is
toegelaten .
3 l :en soort die behoort tot categorie D van de Chcr.k7isf., mag in beginsel niet
worden geteld . Een vogel waarvan echter onomstotelijk vaststaat dat hij wild
is, ma g wel worden geteld .
4 ïen vogel waarvan het vermoeden bestaat dat hij uit gevangenschap afkomstig
is, mag niet worden geteld . Dit geldt ook voor een wilde vogel die tijdelijk
in gevangenschap is of is geweest . Een geringde vogel mag daarom niet worden
geteld Lenzi,p tussen het ringen en loslaten en het waarnemen van de betrokken
vogel meer dan 24 uur zijn verstreken .
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FIELD IDENTIFICATION OF WEST PALEARCTIC GULL S
DUTCH BIRDING ASSOCIATION LIFELIST REGELS
(7m meer eenheid te brengen in de wijze waarop vogelaars hun 'lifelist' van de
door hen in Nederland waargenomen soorten samenstellen, worden hieronder vijf
regels gegeven . Deze komen grotendeels overeen met Stuarns (1975) . llopelijk zullen De Dutch Birding Assooiation (DBA) Lifelist Negels door veel vogelaars worden overgenomen . Elierdoor zal onder meer de onderlinge vergelijkbaarheid van lifelists worden vergroot . Verder zullen bepaalde - door sonmigen als negatief ervaren - bijverschijnselen van het 'dwaalgasten-' en 'soortenjagen' verdwijnen of
in ieder geval verminderen . (CheckZist = DBA Checklist ()reel 1980 .1

Peter J . Grant is preparing a five-part series in British Birds entitled Field
identification of vest Palearctic gulls . Parts 1, 2 and 3 have already heen published (71 : 145-176 ; 72 : 142-T82 ; and 7 3 : 113-158) ; parts 4 and 5 are scheduled
for publication in the first half of 1981 . The seried will be published as a
hook in 1982 . Any suggested amendments to the text, illustrations or maps included in these papers, or photographs which improve on those already used or of
W71ite-eyed Gull Larus leucophthalmus, would be welcorned and should be sent to :
peter J . Grant, 14 Heathfield Road, Ashford, Kent TN24 8QE1, England .
E :d i tors
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HERKENNING VAN POELSNIP EN VOORKOMEN IN NEDERLAND
IDENTIFICATION OF GREAT SNIPE AND OCCURRENCE IN THE NETHERLAND S
Sinds waarnemingen van de I'aelsnil7 Gullincijo media worderr heoordeelii cloot' de
Coituiiissie Ilwaalg .rsten Nederltuuise Avifatnia (CDNA) - sinds 1 jairuari 1 k_177 - heeft
slechts êcn waarneming de toets der kritiek kuruien doorstaan (Orecl & Qsieck
1 9 77) . Alle andere waarnemingen gaan vergezeld v,uz gebrekkige beschrijvinken
welke niet eenduidig wijzen op een juiste detentinltie . C)tifrekenclheicl irtet clc helangrijkste velcll;eruncrken is hier veelal debet a~ur . Ikze situ,rtie is aanleir3inl;
geweest tot de hierna voll ;ende bespreking van de voornaarnste kenmerken van de
Poelsnip .
In een pgging cie huidige status van ( le Poelsnip in Nederlartd Commissie voor
de Nederlandse Avifauna 1970) te preciseren wordt ecn opsontnínl ;l;egeven van de
waarnemingen sedert 1 januari 1951 zoals geregistreerd in k ie belangrijkste avifaunistische tijdschriften l,» :moaa en Aet vogel,juur, en in een aantal locale en
regionale avifaruia's . rk waarnemingen zijn getoetst op hun betrouwbaarheid en
een vergelijking wordt geniaakt met het in Nederland verzvnelde muserumn,rteriaal .
Herkennin g
Niet iedere zwijgzaam, traag en rechtlijnig wegvliegende snip is een Poelsnip ;
ook niet wanneer deze in droog terrein wordt aanf ;etroffen, een forse indruk
mtiakt en witte staartzijden vertoont . lloewel deze karakteristieken in de veldgidsen allen werden toegeschreven aan de Poelsnip, sluiten zij geen van alle de
lYatersnip CrrZlincrja gaZlt :nagu uit .
Tayl.or (1980) en Wallace (197(j-77) gaan uitvoerig in op de verschillen tussen
Poel- en ltiatersnip . [le Poelsnip onderscheidt zich varr de Watersnip door (1 ) een
grntere en rondere kop met minder opvallende donkere gezichtsstrepcn, (2) een
clonkerciere rug met minder brede 'snipstrepen', (3) donkerilere onclenlelen waarop
geen helder witte buik opvalt, (4) twee witte strepen over het midden van de
vleugel in plaats van een witte vleugelachterrand, (5) veel wit ap dc huitenstaart, (h) forser lichaam met langere en bredere vleugels, (7) andere ge3ral;ingen .
(1) ite kop van de Poelsnip is groter en ronder dan van de Watersnip . I)eze indruk
wordt versterkt duor de kortere en dikkere snavel en door dc minder opvallende
donkere gezichtsstrepen . 17e donkere teugelstreep is smaller en dc strepen achter
het oog en op de wang zijn vager afgetekend .

44-45 . Watersnip/Snipe GuLlinugo gallina go, Noord-Holland, october 1979 (René
Pop) ; Poelsnip/Great Snipe Caltittágo medía, Lapland, Zweden, juni 1977 (Per
Klaesson/Bengt 0lof Oïsson )

~ . ,.T
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(2) De typische lichte 'snipstrel)en' o[) de bovendeIen van de Poelsrtilr zijn minder breed en daardoor weinig opvallend . Rug- en schouderstrepen van eerste kalenklerja.ir vogels zijn nog snk111er en schijnen vaak onderhivken te zijn . Eloewel
jonl;e Watersnippen ook minder brede rug- en schouderstrepen hebben dan volwassen
vogels, blijft liet verschil mct de Poelsnip aanwezig . fle Poelsnip maakt op de
hovendelen een egaler en donkerder indnrk .
(3) Uitgebreidere en scherper afgetekende clorrkere tekening op de onderdelen kenmerkt cle Poelsnip . Ronde en V-vormige vlekken op de borst gaan over in brede
strepen op flanken en buikzijclen, slechts een smalle strook over het midden van
de buik vrijlatend . llc vlekken zijn afgezet tegen een kleur die varieert van
grijswit tot lichtbruin . Ecrste kalenderjaar Poelsnippcn zijn het donkerst . Van
onder maakt de Poelsnip een vrijwel egaal donkere indruk terwijl bij de Watersnip bijna altijd een helder witte buik opvalt die scherp is afgetekend tegen dc
bruine vlekken op borst en flanken .

(11) lle vleukeltekening van de Poclsnip is wezenlijk anders dan die van de Watersnip . Ilc hovenvleugel van de Watersnip vertoont een witte achterrand, gevormd

~
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Jour j e witte toppen van de ❑ rntperuren . 11e witte r .uIJ vervaagt op de handhcruten .
Ik I'ui•ltinip heeFt vtri 1witte tot 1 icltth[n[iric toppen a :[n de arlnpennen waardoor de
líchte vlcu}c1 [chtcrru[d minder opv,rlt . l;crnncrhend voar d e latztste zijn daarentegen twee witte Stt•epen over het michlen van 1e vleugcl , gevormd door de grote
witte tuppen aan de grote en mildelste vlcr[geldekveren . Al is hij eerstc• kalenderiaar vogels dit wit minder uitgclrreid, liet verschil Jnet de Watersnip blijft
Irriiíel i jk zichtbaar . De Wcrtersnip hizit zn t+e.inil ; wi .t op de annvieugel lekveren
dat jelden de indruk ont.st~[ .[t van onunderhreken cvitte strei>en . 04r de handvleugel blijlt hier van de strepen ze1Cs lrelemaal niets over : deze is egaa2 en donker . lien extra ondersilteid vorntc•n de grote vleugeldekveren clie hij de Poelsnip
vaak donkerder zijn d<ut ck slal;per[rren . Ilierdoor ontstaat - vooral op de armvleugel - de indruk van een door witte strepen hegrenscle z .warte baan over liet midden
van de vleugel . Rij eer5te k .-rlencltrjtwr vogels zijn de grote vlengeldekveren
mincler donl.er . Ue kleine vlc•ugeldekveren zijn bij de Poelsnip ook wit geprnt,
wat zich openbaart in een wit gestippelde voorvleugel . De ondervleugel van de
Poelsni ;i bezit niet alleen donkere strepen op cle okselveren maar ook op de ondervleugeldekveren .
(5) De drie huitenste staartpennen van volwassen Poulsnippen zijn voor een groet
gedeelte zuiver wit zodat helder witte staarthoeken zichtbaar worden wanneer de
staart wordt gespreid . Eerste kalenderjaar Poelsnippen hebben ook witte huitenste staartpennen maar deze zijn vrijwel geheel zwart gehandeerd . Dergelijke
staartpernen kunnen ook Watersnippen bezitten, echter niet drie maar één . Het
onderscheid wordt dan minder duidelijk, vooral doardat de hoeveelheid wit moeilijk is te schatten wanneer de staart niet wordt gespreid . De staart kan het
best worden bekeken wanneer deze wordt gespreid bij het landen of soms ook hij
het opvliegen .

46-47 . Poelsnip/".reat Snipe Callinago media,
eerste kalenderjaar, Lincolnshire,
Engeland, 13 october 1978 (Keith Atkin)

( G) 1)e Poelsnip is aanzienlijk zwaarder van bouw dan de Watersnip . Door de grotere borstomvang en door de bredere en langere vleugels ontstaat de indruk van
een kleine floutsnip ScoLopax ruatieola . De snavel van de Poelsnip is korter en
dikker en wordt in de vlucht horizontaler gehouden .
(7) Wanneer opgejaagd, vliegt de Poelsnip laag, rustig en in rechte lijn weg om
betrekkelijk snel weer te landen . De Watersnip spurt in een razendsnelle zigzagvlucht hoog de lucht in . Men moet echter bedacht hlijven op Watersnippen in
slechte conditie, moeizaam wegvliegend op een manier die een Poelsnip zou doen
vermoeden . }}ergelijke Watersnippen kunnen bovendien worden aangetroffen op de
meest onverwachte plaatsen . Van een opvliegende Poelsnip kan een zacht, gutturaal krassend geluid worden gehoord en een snorrende vleugelslag .
Verspreidin g
De Poelsnip broedt in de boreale zone van het West- en ktiddenpalearctische gebied en overwintert in equatoriaal Afrika . Sinds de tweede helft van de 19de
eeuw is de soort als hroedvogel in liuropa sterk in aantal afgenomen en is het
broedgebied ingekrompen tot Noorwegen, Zweden en Polen . In de USSR komt de Poelsnip oostwaarts voor tot de Yenisei (Glutz von Blotzheim et a2 . 1977) . Hoe de
situatie zich heden ontwikkelt, is onduidelijk daar nauwkeurige schattingen van
broedpopulaties ontbreken . Voor Noorwegen wordt gedacht aan minimaal 1 000 broedparen (Gunnar Lid via Geoffrey Acklam in litt .) ; voor Zweden aan een zelfde aantal (5áren Svensson in 2itt .) ; en in Polen wordt jaarlijks een maximaal aantal
van 100 haltsende mannetjes geteld op 'leks' in de Biebrza hloerassen ten noorden
van Bialystok (Ludwik Tomialojc Cre litt .] .

Waarnemingen sinds 1 januari 195 1
Een opsonning wordt gegeven van de gepuhlicec•rde waarnemingen van de Poelsnip
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sedert 1 januari 1951 . Deze waarnemingen zijn afkomstig uit : A1lcyrt et a l .
(1971), van den Berg & Oreel (1979), van den Bergh et e zl . (1979), (-NA-archief,
van Erve et aZ . (1967), Hens (1965), ten Kate (1952-69), hleijerink (1976),
l-inoser (1973), G .J . Oreel pers . med., Ploeg et al . (1977), Smuldors & Joosse
(1969), Sponselee & Buise (1975), G .H . Steinhaus pers . me ,i ., Taapken (1957-76)
en Tekke (1970-77) .

1951
1953
1954
1955

1956

21 .07
25-08
30-31 .í11
(}3 . 10
29 . 9 5
27-30 .08
30 .08
I 0 -11 .09
02 .08
14 .09
22 .09
29 .09

57
58
59
(~0
hl
(,2
63
64
65
6u
67
68
69

1964

Amsterdam (NH)
ilmsterdam (MI)
Terschelling (F)
Texel (MI)
Terschellíng (F)
Vianen (ZH)
Stiphout (NB)

i,
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1

28 .10

Le•kkerkerk (ZH)

1

70

19 06

28 .05
04 .08
31 .08
06 .10
28 .10
12 .04
27 .04
12 .08
29 .11
27 .U4
08
06 .08
27 .08
11_10
24 .03
07 .05
12 .118
06 .08
1 3 .08
03 .09
03,09
2 6 .09
24 .11
30 .01
15 .02
24 .07
29 .1)7
26 .{19
0 1 .141
I1 .1 0
04 .11
13 .01
30 .04
19 .05
20 .07
18 .08
07 .09

Zaamslag (Z)
Terschelling (F)
Vianen (Zil)
Botlek (Zil)
Nrtsterdam (P8i)
Terschelling (F)
Zwlnenwater (M-I)
Terschelling (F)
De Reer (Z111
Terschelling (F)
Windesheim (0)
Vianen (Zil)
Vcluwemecr (Gld)
Nucnen (NB)
Mierlo (NB)
Renkiun (Gld)
Someren (M3}
Bergen (L)
Bergen (L)
Bergen (L)
De Flamert (L)
Terschclling (F)
Westkapelle (Z)
Bakkun (NH)
Petten (*h3)
Nederweert (L)
14msterdam (NH)
Terschelling (F)

1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1

Nageningen (G11)
Venlo (L)
Den Haag (ZH)
Nederweert (L)
Nederweert (L)
Rotterdam (ZH)
Ecines (U)

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
5
5
1

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
81
85

22 .09

Eemnes (U)

1

108

2 3 .09
Z7 .09
01 .11
(1 1 .12

Schardvn (hH-I)
Eemnond (U)
Schiedam (ZH)
Sloterdijk (M1)

1
1
1
L

109
11 0
11l
€12

21 .08

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

Vianen (ZH)
Vlieland (F)
Mierlo (NB)
Rozenburg (ZI I)
Canisvliet (Z)
Terschelling (F)

Vlodrop (I,)
Vlodrop (L)

1 965

19 ( ~7

1968

1969

22 .0 ,1

Herwen en Aerdt (Gld )

2 6 .08
02 .111
16 .04
26 .118
24 .09
25 . ( .1 9
30 . 0 9
23 .10
04 .11
1 3. 01
03 . 0 8
22 .08
02 . 0 4
OJ .uI

Terschelling (E' )
'riet)erk (l : )
tilierdcn {0)
Ikidehaske (F )
'1'exel (Mí )
Ikn lia .ag (ZH )
UspeL (L )

04 .08
09_08
14 .(19
27 . 0 9

87
88
89
91
92
93
94
95
96
97
98
99
1 ( I()
1 01
10 2
103
104
105

Stiphout (NB )
L.uidschot (NB )
Lemnes (U )
,I',clti icrmnnn i koag (F )
Knardij k
Zaiderwoude ( NII )
rexel fN71 )
Voorst (Gl.d )
Texel (Mi )
Mierla (NB)
Vianen [Zll )

20 .04

85

90

28 .04
Il) .07
{18
I 5 .08
25 .08
IL .Oy
íi7 .11
10
Ih .10
23 .1 0
3{1 .1(1
U2 .11
14 .11

197 0
#2 .04
1 0 .117
0 2 .(]9
02 .09
12 .09
19 .09
04 .10

i971

t972

106

107

1973

22 .10
21 .11
04 .(]9
1(1 .{19
1(1 .(19
30 .1 0
14 .08
19 .08
21 .09
04 .11

25 .03
23
03-24
18
20

.0'
. 08
.()8
.1(9

113
11 4
1I 5
197 1
llt,
117
118
i19
12t1
1 21 197i
122
123
124
125
12 0 IS)71~

I 8 .11
2 0 .12
17,118
311 .(18
3 1 . 08
14 .R{}
19 .1t1
2(1 .11
19 .O1
04 .05
2 9_07
1 21 .08
09
19 .111

Wissekerke (Z) 1
(k sterland (Z) 1
Slicxlrecht (Z!I) 1
Nijeveen (D) 1
F:end,rugge (U) 1
Zwo]]e (0) 1
Stclienaiam (Zil) 1
Morrdijk (NB) 1
Schiennunnikoag (l) 1
Uliun (G) 1
Gtten-Leur (NB)
1
Olst (0) 1
Ilalt:rgchicd (Z) 23
Stellcndam (ZH)
1

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
f37
138
139

23 .11
04 .12
22 .02
18 .09
1977 24 .08
06 .10
1978 12 .011
0 5-06 .12
15179 10 .04
13 .08
29 .09
10 .10
1 1 . 10

Balgzand (M1)
Axel (Z )
Axel (Z)
R :unspol (0)
Hoenshroek (I . )
Lienden ((;ld)
Eijsden (L)

1

Nieuwe-Niedorp (Nll)

1

Schiermunnikoog (F)
Dwingeluu (11)
Ucvecrter (0)

1
1

Deventer (0)

1

Ucventer (0)

12

IlalSterL:n (ItiB )

Renkrun fGld l

Brakel (Gld )
Nieuwe Meer (Ml )

:lmstcrdmn jN21 )
Ilerwen en Aerdt ( G ld )
Oudeha,ke (E i)
Giessenhurg (°H 1
Giessenhurg (ZH )
Velsen (^JI )
Lingweer (F )
L'ogelwaurde (Z )
Atcrviikhcidc (NB )
Gruningen (G )
Muiderherg (MI )
HrakeI Gld )
Waardenhurg (Gld )
'1'exel (iWl)
Schiermonnikoog (F )
RenkUm (G1d )
Wilsum (0 )
Schiermonnikoog (F)
Sliedrecht (ZH )
Renktun (Gld )
Bijlmarrneer ( Ih ; )
Sloterdijk (M3 )
Terschelling (F )
Uen 1Lnag (ZH )
(aaxum (F)
Knardijk (ZIJP )

Voorschoten (ZH )
Groningen (G )

Leeuwarden (F)
Serooskerke (Z )
Leidschendanm (_H )
Sas van Gent (Z )
Zandvoort f^U1)

48 . Poelsnip/Great Snipe Gallinago media, Lapland, Zweden, juni 1961
Swan'ne rir )

(Per Olop
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lle waarncmingert sind s 1 janua ri M151 zijn weerl;egcven in histel;r .uu 1 . Ilierin
zijn nict verwerkt dc gevaIlen 'S, 551 en h4 (dutuns onnairwkeurig hekenl ) , 87
(volgens Taapken (1 969) betreft liet hier ecu ~,~ondtit ; volgens de w,rarncmcr s
E . & P.

Steijns berust deZe ]luhlicatie op een coiluntulic .et.ictitoornis daar van Ce n

Poelsnih rwoit sprake is E;eweetit), 90 (datwn onbekend) en 125 {onwa.rrschi_]nlijk
hoo}; aantal en niet vergezeld vnn heschrijvingÏ . Ilet is ec.hter hoogst twijfelachtig of histogratn t cen juist beeld geeft van liet voorkomen van dc 1'oclsnili in
Nedcr]and vanwege de nnhetrouwhan1-c0ii1 v :rn vicel waarnemingen (zie discussie) .

In Nederland verzameld museunanateriaa l
In Nederl .uld bevinden zic47 33 verzamelde Poe .lsnippen verspreid over de collecties van het Zoblogisa:h bluset¢n te Amsterdarn (NH), het IZijksmusewn van Natuurlijke Historic te Leiden (Z11), het Fries Natuurhistorisch Museum te Leeuwarden
(E='), liet Natuurhistorisch Museum te F.nschede (0) en het Natuurhistorisch à<hrsetun
te Rotterdam (ZIl) . De vogels zijn verzameld in de periode 1885-1941 . De verzame1eL•itums zi jn weergegeven in histogram Z . Het is opmerkelijk dat op één uitzondcring na alle in liet najaar hen~chtigde Poelsnippen eerste kalenderjaar vogels
zijn . De uitzondering vormt een volwassen exemplaar van 14 augustus 1926 in het
Natuurhistorisch Ahiseum te Enschede . Het in april verzamelde exenplaar heeft het
volwassen kleed . Een nauwkeurige leeftijdshepaling is hier niet mogelijk (af .
Prater et a l . 1977) .
Discussie
Bij een analyse van de waarnemingen van de Poelsnip in Nederland sinds 1 januari
1951 wordt men geconfronteerd met de oncontroleerbaarheid van de meeste gevallen .
lk enige docurnentatiebron vormt het CNA-archief waarvan echter het gedeelte vá~r
1 januari 1971 is vernietigd . Tussen T januari 1971 en 1 januari 1977 zijn 31
observaties geclaimd waarvan 24 zijn geregistreerd donr de C :NA . Hiervan gaan 17
gevallen vergezeld van beschrijvingen welke echter allen onvolledig blijken en
een juiste deterrninatie allerminst garanderen . Sinds waarnemingen van de Poelsnip beoordeeld worden door de CDNA, zijn nezen gevallen behandeld ; hiervan is
slechts één (131) aanvaard . lle waarnemingen van vóór 1971 komen hierdoor beslist
ook in een onzeker daglicht te staan . Histograrn 1 zal daardoor eerder de doortrok van de Watersnip reflecteren dan liet voorkomen van de Poelsnip . Het lijk t

Histogram 1 . Seizoensverdcling van gepubliceerde waarnemingen van de Poelsnip
r ;allireago media in Nederland sinds 1 januari 1951 . De zwarte staven hebben hetrekking op het aantal gevallen dat is gepubliceerd tijdens een halfmaandelijkse
periode en de witte op het aantal individuen/Seasonal distrihution of published
records of Great Snipe GaZla:nayo medicx in the Nctherlands since 1 January 1951 .
The black bars reEer to the numhcr of records published during a half monthly
period and the white to the number of individuals (Han Blankert )
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Histogram 2 . Seizoensverdeling van verzameldatauns van dc Poeisnip Gailinago media in collecties van Nederlandse musea . 33 exemplaren werden verzameld in de
periode 1885-1941/Seasonal distrihution of collect dates of Great Snipe Galíina go media in collections of l.Aitch musea . 3_ individuals were collected in the period 1885-11)11 (H¢n Blankert)

49 . Watersnip/Snipe Cailiraago gallinago, Noord-Holland, october 1979 (Jan Mulder)
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wenselijk d e status van de Poelsnip te wijzigen van doortrekker in zer>r klein
aantal in unrege2mati;fe gast (Conuotissie voor de Nederlandse Avifauna 1970 ; r.f.
Oreel 1980) .
Histogram 2 geeft waarschijnlijk een nauwkeuriger beeld van het voorkomen van de
I'oelsnip in Nederland dan histogram 1 doordat hier niet wordt uitgegaan van
twijfelachtig materiaal . Verreweg de beste maand voor het waar-nemen van de Poelsnip zou dan de maand september zijn . ]lier wordt geillustreerd, hoe onzuiver uitgangsmateriaal het beeld kan vertroebelen daar volgens histogran 1 de piek in
het voorkomen van de Poelsnip is verspreid over de maanden augustus en september .
Ilet overwinteringsgebied van de I'oelsnip in equatoriaal Afrika schijnt vooral
bereikt te worden via Irak, Arabië en Ethiopië (Glutz von Blotzheim et al .
(1977) . De Poelsnip zou daarvoor in zuidoostelijke richting moeten wegtrekken
uit het broedgebied en Nederland zou daardoor buiten de trekroute komen te liggen . Dit zou het hoge percentage jonge vogels kunnen verklaren in het in Nederland verzamelde museuncnateriaal . Van dergelijke vogels is eerder een afwijken
van de normale route te verwachten dan van volwassen individuen .
Summary
Many observers in the NetherLands are not sufficiently familiar with the field
characters of Great Snipe Gallinago media . Therefore, the field i¢entification
of Great Snipes is discussed, closely following Taylor (1980) and Wallace (197677 ) .
No accurate estimates exist of Great Snipe breeding numbers . Probably at least
1 000 pairs breed in Norway as well in Sweden ; in Poland a maximum of 1f1(1 displaying males is recorded annually in the Biebrza Marshes north of Bialystok .
Claimed records of Great Snipe in the Netherlands since 1 January 195 7 are listed : amounting to a total of 139 . Histogr .yn 1 shows the seasonal distrihution of
these records . However, most observations are unreliahle . Since 1,Fanuary 1977
observations of Great Snipes are judged by the Ikitch Rarities Committee . Since
then, nine records have been considered and only one has been accepted (131) . In
the files of the committee 17 descriptions can be found of observations claimed
between 1 January 1971 and January 1977 . llowever, none of these is complete and
can proof correct identification . Therefore, it is likely that many other records are dubious : the Great Snipe must be considered as an irregular or even
rare visitor of the Netherlands .
Histogram 2 shows the seasonal distribution of 33 museum specimens . These Great
Snipes have been collected in the Netherlands in the period 1885-1941 . This histogram probahly reflects the occurrence of Great Snipe more accurately than histogram 1 . All hirds collected after the breeding period are first calendar year
individuals except for one . This high incidence of im<nature Great Snipes can be
explained by a southeasterly migration of north European birds after the breeding season . Great Snipes reach their wintering grounds in eauatorial Africa via
Iraq, Arabia and Ethiopia . Therefore only individuals that take the wrong direction - which is more likely for younU birds - would reach the Ketherlands and
other west European countries .
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ON FIELD ID E NTIFICATION OF SHORT-TOED LARK S
lYhen identifying Short-toed Calandrella brachydactyla and Lesser Short-toed Lark
C. rufescens in eastern Turkey in May 1974, 1 found the following difference
useful . The Short-toed has a dark tail and Lesser Short-toed not . This difference in tail colour is especially obvious in flying birds . According to Wallace
(1980), this difference is not useful since Lesser Short-toed Larks from Iranian
Baluchistan have also dark tail-feathcrs .
Literatur e
Wallace, D .I .M . 1980 . Field identification of Short-toed and Lesser Short-toed
Larks . In Sharrock, J .T .R ., The frontiers of bird identification, p . 193-198 .
London .

Gerald J . Oreel, Postbus 51 27 3 , 1007 EG Amsterdam
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RECENT REPORTSIRECENTE MELDINGE N
This report covers the last decade of Augnrst, September and the £irst decade of
Octoher . The records included are largely urrchecked, not authenticated . No claim
for the conrpleteness of this report is made . The lkrtch and scienti{'ic names and
their order correspond with thc Dutch Rirding Rc,suaiui:ivx Checklzat (1980) . The
English names correspond with The 'Brz:ti: ..Fz Br:rttt;' ZiSt <j hird., of the Wu .~Leivi
Palearatie (1978) .

White-billed Diver/Geelsnavelduike r
The Wfrite-hilIed 1)iver/Geelsnavelduiker Gcrviu at the Wijde Blik, KortenhoeF (Noord-Holland) was present at least throughout September .
Fulmar/Noordse Stormvoge l
A fulmar/Nuordse Stormvogel óuCmarus gLaoiaZis flew inland over Vlaardingen
(Zuid-F[olland) on 6 Selrtemher .
Shearwaters/Pijlstornvogel s
A Great Shearwater/Grote Fijlstormvogel Puffinu .. Jrcr v z:s was scen off Schiermonnikoog (Friesland) on 2 1 August . 7bro greater shearwaters/grotere pijlstortiuvoKcls
Pu;"'finus gruv ;; or Cul.oneutri .. Iiorrrel~cx were seen off the tlondshosse Zeewering
(Noord-11o11and) on .31 August .
Herons and Black Stork/Reigers en Zwarte Ooievaa r
Great 14hite ligrets/Grote Zilverreigers F,grett,o alha reappeared in thc Oostvaardersplassen, Zuidelijk ~levoland (Zuidelijke i .Jsselmccrpolders) . Three. werc seen
flying alorig t .he Knardijk ort 21 Aiigrr .5t, two en 7 September and one on 21 Septemher .
A Black Stork/Zwarte Ooievaar Ciconia nigra at Bakkeveen (Friesland) on 9 August
was reported after thc previous report . Around 25 AuytFSt two hircls stayed for
four days at the Verdronken ] .arrd van Saeftinge (Zeeland) .
Ducks/Eenden
A drake Steller's Eider/Stel]ers Eider PoZystictx steiler2: was reported sfmm. rerirrg off Terschelling (priesland) . This species is not yet an the Uutch checklist .
Raptors/Roofvogel s
On 25 Septernher two juvenile Red-footed Falcons/Roodpootvalken Falao verl>ertinus
were seen at Ilargen aan Zee (Noord-I lol land) .
Arr adult 1'eregrine/Slechtvalk Fa eo peregrinus was seen at the Eemneer (Utrecht)
on 22 September . Che same day a bird was seen at the Maasvlakte (Zuid-Holland) .
On 2 7 September a bird passed Castrictun (Noord-Holland) . On 21 September a juvenile hird was seen at thc Knardijk, Zuidelijk Flevoland (Zuidelijke l .lsselmeerpolclers) and on 1 October a bird was seen on TerschellinK (Friesland) .

Waders/Steitloper s
A 1)ofterel/Ak)rinelplevier Cnaradri.us morineLlus was seen at the Westplaat (ZuidHolland) on 31 August . A bird passed Castricr4n (Noord-Holland) en 18 September .
lioilhtless the hird of the month was a juvenile Bairds Sandpiper/I3airds Strandl .oper CaZz:dris hriirdii that was discovered at the Alaasvlakte (Zuid-Holland) en 21
September and was last seen on 28 September . The 8 day stay gave man,v birders
the opportwiity to sec the hird .

5 0 -52 . Aquatic Warbler/Waterri.etzanger AorocephaZus paZudicola, adult, Westplaat
(7uicl-Ilollanc3) , 20 September 1981) ; Baird's Sand p iper/liairds Strandloper Calidris
buirdii, first calendar year, llaasvlakte ( Zuid EiollanJ), 2 I-28 September 1980 ;
Ibtterel/Pk>rinelplevier Charudriuc mortirreZLus, first calendar year, 4Vestplaa t
( uid ]Iollandj , 31 August 198 0 (René Pop)
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Two Buff-breasted SandEripers/Blonde Ruiters Tryngites suhruf'icoLCi:s were claimed
on Texel (Noord-Holland) on 28 September .
Dn 12 August a Marsh Sandpiper/Poelruiter 1'rinya sta g nat .r:lis was seen at Bergen
op Zoom (Noord-Brabant) .
1uiother Nearctic wader was a Wilson's Phalarope/Crote Franjepoot £'hal iruF ui .„ trx:color that stayed at Kallo (AntwerEx n] from 27 to 30 September .

. ~,,

.~. .

Skuas/Jagers
A juvenile Long-tailed Skua/Kleinste Jager Steraorar°iua Zongieaudus was observed
at ➢e Utrecht (Noord-Brabant) from 24-28 August . An adult was seen at tbc Westplaat (Zuid-EEolland) on 30 August . Two weeks later, on 14 September, the same
observer picked up a juvenile hird at the Brielse Maas (Zuid-Holland) . This bird
had a broken 1cg and was taken to a bird hospital .

Gulls and Terns/Meeuwen en stern s
Yellow-legged Gulls/Geelpoot .meeuwen Larus cachinnans were observed at the Maasvlakte (Zuid-liolland) . At least two but probably more were seen throughout September and were still present 10 October .
On 4 September a Franklin's Gull/Franklins Meeuw I.arus p-ipixcan was claimed at
Scheveningen (Zuid-Holland) . If accepted, this will be the first record for the
Netherlands .
Migrating Sabine's Gulls/VoTkstaartmeeuwen Larus sabzn i were noted at Noordwijk
(Zuid-Holland) on 23 August, at Katwijk (Zuid-Holland) on 11 September, at Castricum (Noord-Holland) on 12 September, at Hoek v3n Holland (Zuid-Holland) en
14 September and at 7'erschelling (Friesland) on 2 t)c .tober . CAtring the second
half of September a juvenile hird stayed at the Mokbaai, Texel (Noord-Holland)
for two weeks .
A Gull-billed Tern/Lachstern Geloahelidon nilotica was seen near Lelystad, Oostelijk Flevoland (Zuidelijke L7sselmeerpolders) on 23 August .
Caspian Terns/Reuzensterns Sterna caspia were seen at Gaasterland (Friesland) in
August where a maximum of 8 was reached . On 21 September two birds were seen at
the Muiderzand (Noord-Holland), on 22 September probably the same birds were
seen at Huizen (Utrecht) . A bird was present at the Maasvlakte on 24 September .
Two Whiskered Terns/Witwangstern Chlidonias hyhrtidus flew off the Hondsbosse
Zeewering (Noord-Holland) en 2 6 July .
An adult SVhite-winged Black Tern/Witvleugelstern Ghlidonias leucopterus was observed at Kallo (Antwerpen) on 8 September . Curiously, there were no records
from Zuidelijk Flevoland (Zuidelijke IJsselmeerpolders) this autumn .
Hoopoe/Hop
On 15 September a Hoopoe/Hop Upupa epops was ohserved at Wassenaar (Zuid-Holland) . At Hargen aan Zee (Noord-Holland) a bird arrived on 27 September and was
last seen en 5 October which is a remarkahly long stay for this species .

Great Spotted Cuckoo/Kuifkoekoe k
According to rumours a juvenile Great Spotted Cuckoo/Kuif7coekoek Clamator glandarius was seen in the Alblasserwaard (Zuid-Holland) on 18 September . (hi 3 Octoher the bird reappeared near Giessenburg (Zuid-Holland) .

53-55 . Long-tailed Skua/Kleinste Jager Stercorarius longicaudus, first calendar
year, lx lltrecht (Noord-Brahant), 24-28 August 1980 (Rob Souuanan) ; Rustic Bunt.ing/liosr;ors Etnberiaa ru ;tz:c.r, first calendar year male, AW-duinen (Noord-Holland), 21 September 1980 (r'recï .Kc,nin g ) ; Rcd-breasted Flycatcher/Kleine Vliegenvanger Ficedula par-k)a, first calendar year, Terschelling (Friesland), 27 September 1980 (Kees Seharringa)
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Songbirds/Zangvogel s
A Calandra Lark/Kalanderleeuwerik Melanoeoryphrz culcrndra was trapped at Ringstation C .ititricum (Noord-Holland) on 10 0ctoher . This was the second record for the
Netherlands .
From 21 September onwards Richard's Pipits/Grote Piepers Arathaw no uesveZarecïiae
were seen in coastel areas . Until 10 October more than 14 were reported, indicating a small invasion .
[hi 8[k.toher a Red-throated Pipit/Roodkeelpieper Anthus c~ruirci,e was seen and
heard at Ockenrode (Zuid-Holland) .
On 4{k_toher a Stonechat/Roodborsttapuit Saxicola torquata of one of the eastern
subspecies was discovered at Katwijk (Zuid-Holland) . On 9 October the bird was
trapped and turned out to he a first calendar year male S .t . maura . On 1 October
a prohahle female S .t . maura was trapped at Ockenrode .
A Cetti's Warbler/Cettis Zanger Cettia eetti was singing at the Carnisse Crien-den near IJsselmonde (Zuid-Holland) on 22 September .
A pair of Fan-tailed 4tlarhlers/Waaierstaartrietzangers CisticoZa juncidis hred at
the Verdronken Land van Sacftingc (Zeeland) .
So far two Aquatic Warblers/Waterrietzangers AcrocephaZus paludr;eola were reported : one at Vlieland (Friesland) on 11 September a .nd an adult at the Westplaat
(Zuid-Holland) on 20 September .
Seven Barred lVarblers/SperwergrasmiLssen Sylvia 7zi .,uríca were reported : 27 August,
Texel (Noord-Holland) and Callantsoog (Noord-Holland) ; 3 September, Texel ; 18
September, Texel ; 21 September (trapped), Ockenrode ; 23 September, Terschelling
(Friesland) ; 24 September (trapped), Terschelling .
The first Yellow-browed lYarhler/Bladkoninkje PhCZZoscapus inornatus appeared on
24 September at Terschelling . On 25 September a hird was seen near De Koog,
Texel . From 2 until 11 October at least 11) hirds were reported from the Iknch
North Sea coast, elearly indicating an invasion .
4niy two Recí-breasted Flycatchers/Kleine Vliegenvangers Ficed.ela parUa were reported so far : on 27 September a bird was trapped at Terschelling and also on 27
September a hircl was present near De Cocksclorp, Texel .
A Treecreeper/faigahoomkniilier Certhz:a j uR :Zi<zris was trapped at la'assenaar
(Zuid-E-iolland) on 28 September .
0n 27 September a Nut .cracker/Notenkraker Nuoifraga cary~catactes was seen in the
dunes near Bergen (Noard-Holland) .
More than usual rnnnbers of Rustic Buntings/Bosgorzen E>nberiza rustica were rcported . A young male was trapped at the AW-duinen (Noord-Holland) on 21 September . On Terschelling on 2 3 September one bird and from 24 until 28 September
three birds were present . On 25 September one of the hirds (a first calendar
year male) was trappeil . On 8 October again one bird was seen .
A Little Bimting/Dwerggors Emberiza pusi.lla was trapped at Wassenaar on 9 October .
J .J . (Han) Bl ankert, Leendert Meeszstraat 8, 2015 JS Haarlem (023-242132)
Edward J . van 1Jzendoorn, 3e Schinkelstraat 4S, 1075 TK Amsterdam ( 020-7272i9)
Gerard H . Stei nh aus, Graaf Adolflaan 1 1, 3708 XA Zeist ( 03404-17149)

DBA-telefoonsysteem
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 telefoonsysteem is vrijwillig en staat open voor iedereen .
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