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REACTIE OP'SOORTENJAGERST'

In het stukje 'Soortcnjagers?' door Wim van der Zande en Sjoerd Dirksen (Vogel-
,jrzrzr 28 (4) : 208) wordt melding gemaakt van excessen die bij het waarnemen van
zeldzame vogels zouden hebben plaatsgevonden . Er werden in dit verband drie ge-
vallen genoecrx3 . Van der Zande en Dirksen, heiden erkende tegenstanders van de
Dutch Birding Association (D13A), blijken het echter niet zo nauw met de waarheid
te nemen . (1) De meeste bezoekers aan de Poelruiter die in 1979 bij Spaarnwoude
verbleef, waren leden van locale en regionale vogelwerkgroepen en jeugdbonden
(de betrekkelijk geringe belangstelling van de meeste 'soortenjagers' voor deze
vogel kwam omdat zij in 1979 al diverse Poelruiters hadden gezien, in dat jaar
werden in totaal zes exemplaren waargenomen) . De verstoring is in het algemeen
gering geweest . Dit kan onder meer worden afgeleid uit liet feit dat de Spaarn-
wouder Poclruiter ruim vier weken (van 22 september tot en met 22 october) aan-
wezig is geweest . Een voor Nederlandse begrippen zeer lange periode . De opmer-
king van van der Zande en Dirksen dat 'de weilanden bij Spaarnwoude' platgelopen
waren, is uit de lucht gegrepen en getuigt van kwader trouw . (2) De Roodkop-
klauwier die augustus 1979 in Zuid-Limburg verbleef, is - voar zover ik weet -
niet 'met bussen' bezocht . Er zijn in de periode van 14 tot en met 18 augustus
niet meer dan twee of drie auto's trret vogelaars uit dc Randstad naar toe geweest .
(3) De gefingeerde Roodborstlijster bij Nijmegen is slechts door één 'DBA-kop-
stuk' bezocht . Hij was daar naar toe gegaan om te onderzoeken of zijn vermoeden
juist was dat het om een valse melding ging . tlet is waar dat hij en zijn twee
metgezellinnen op verboden terrein zijn geweest . N1nar van der Zande en Dirksen
vermelden er niet bij dat zij dit deden op aanwijzingen ên in gezelschap van in
het complut betrokken vogelaars (waaronder - naar ik meen - ook van der Zande) :
Ik vind het zo breed uitmeten van het feit dat mensen op verboden terrein zijn
geweest, overigens nogal schijnheilig . Het opzetten van deze val (of test-case
zoals men het noemt) vind ik bovendien getuigen van de mentaliteit van de betrok-
kcn vogelaars . Van der Zande en Dirksen suggereren dat er nog meer excessen heh-
ben plaatsgevonden sinds de oprichting van de I18A . Ik daag hen uit om mij dez e
te noemen . Aan het eind van hun stukje laken van der Zande en Dirksen de wijze
waarop l1BA-ers gegevens zouden verzamelen bij willekeurige vogelaars . Zij zouden
hierbij niet of niet meteen zeggen dat het voor de I1BA is . Ook deze opmerking is
in zijn algemeenheid niet juist . Overigens vind ik het een nogal gezocht verwijt .

17e tegenstanders van de D13 .+1 lijken geen middel te schuwen om deze organisatie en
haar leden in een uiterst kwaad daglicht te stellen . Men probeert via leugens,
verdraaiingen en verdachtmakingen een zeer negatief beeld te scheppen . Men wil
vogelend Nederland doen geloven dat de DBA bestaat uit niets of niemand ontzien-
de lieden die in snelle auto's rondracen op jacht naar zeldzaamheden . Een vol-
strekt onjuist beeld . De meeste leden van de DBA hebben een brede belangstelling
in vogels en zijn ook actief in andere vogelorganisaties . De DBA-ers vormen geen
groep die in de marge van de Nederlandse vogelaarsgemeenschap opereert . Tenslot-
te zou ik iedereen die behoefte heeft aan een meer objectief beeld van de DBA,
willen aanraden om eens een aantal ntmmters van Dutclr Birdirag door te lezen . Dit
zal hem of haar een beter inzicht in de DBA geven dan bijvoorbeeld het stukje
door van der Zande en Dirksen .

(k~rald J . Oreel, Postbus 51273, 1007 EG Amsterdam

De bovenstaande reactie werd gepubliceerd als korte mededeling in Het Vogel,faar
29 (2) : 90-91 . Redactie
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HERZIENING VAN WAARNEMINGEN VAN SLANGENAREND IN NEDERLAND

REVIEW OFOBSERVATIONS OF SHOHT-TOED EAGLE IN NETHERLAND S

In het begin van de jaren 70 werden ver5c_heiclene waarnemingen van de SIcutgen-
arend C'ircaeGua yallic~ ; in Nederlantl gepubliceerd . Iladien verscheen er belang-
rijke literatuur over liet determineren van roofvogels . tilet name werd de studie
door Porter et al. . (1970) bekend en in mindere mate die door Svensson li9"b'} .
1]eze literatuur zorgde niet alleen voor een nieuwe bron van inCcmnatie maar
bracht ook de muei 1 i j kheden bijj het herkennen heter aan cet licht . Naast dc• mi}-
gelijkheid tot een kritischer heoortleling werd zlaarmee ook de noodzaak hiertoe
duidelijker naar voren gebracht .

'lot nu toe zijn 12 gevallen van de Slangenarend docrr cie Commissie Nederl :uidse
Avifauna en de Commissie Uwaalg3sten Nederlandse rlvifucuta aanvaard . Ilier-van heb-
ben er drie betrekking op een vondst en éën op een onbevestigde waarneming . In
dit artikel tracht ik de beschrijvingen van de waarnemingen te toetsen aan de
huidige kennis over cíe herkenning van de Slangenarend . Acht van cie negen waarne-
mingen worden in chrronologi5che volgorde besproken . De waarneming op 22 -23 au-
gustus 1968 te iiergh (Gld) (I'ekke 1972) kan hier niet behcurdeld worden ontdnt de
beschrijving zoekgeraakt is (Kees Scharringa pers . med .) . Vaak kunnen op de he-
schrijvingen - ook op die v:ui goed gedetermineerde vogels - aeuunerkirtgen worden
gemaakt . Zu ook op die van dc in Nederland waargenomcn Slangenarenden . In geen
enkele van de hieronder besproken gevallen sluit ik uit dat de betrokken vogel
inderdaad een Slangenarcnd was . Ik hoop dat de lezer dit zal onthuuden want op
de ineeste gevallen is mijn kritiek scherp . Uiteindelijk gaat het eroni of de.
'bewijsvoering' in het licht van de bestaando kennis als voldaende kan worden
•langenerkt . In zeker opzicht is dit een arhitraire kwestie . Lke lezer aordele
derhalve zelf welke gevallen hij nog aanvaardbaar acht .

Een opvallende overeenkomst tussen de beschrijvingen is de onhevredigendc ivijze
waarop de grootte van de vogel werd geschat . Slechts in één geval werd er een
dire ~:te vergelijking gemaakt met een andcre soort. In vier gevallen is op geen
enkele wijze verklaard op gron d van welke overwegin ;,en tot de aangegeven grootte
werd geconcludeerd . Over het schattei van de grootte van vogels oppert Grant
(198 11) dat er alom tc veel vertrouwen wordt gesteld in de mogelijkheid van het
menselijk oog om grootte te beoordelen en dat het vaak lijkt alsof de grootte
in feite helemaal niet wordt beoordeeld maar onbewust wordt vastgesteld uit ken-
nis vooraf van de grootte van de soort die men denkt te zien . Len voorzichtige
directe vergelijking met andere liefst verwante saorten is een nooclzaak . hSijns
inziens kan dit niet genoeg, worden benadntkt .

Cen andere overeenkomst tussen de gevallen is de korte waarnemingstijd . llierdoor
lijkt liet er in een aantal gevallen op dat de vogel al was verdwenen voordat de
waarnemers er aan tockwamen alle keivnerken nauwkeurig vast te Stellen . Bi7 het
zien van een zeldzaamheid is een 'tweecle.blik' meestal onontbeerlijk .

4 augustus 1970, Knardijk (ZIJP), Klatte & Wolff (1971 )

' . . . iet:- groter dan een fïai povtbuiaerd en met een langere staart en r.zitsteken-
de, m-in of maer rcmde kop, aonder vooruitstekende, ;'orse cnaveZ (zoals bij vo-
yels van het genus .lquila) . Bij éersta wuar remz:n3 vlooa de vogel ( . . .) van ons
af Waardoor wij rgoeed konclen zien, dat de aZeucE:l .' enigszins naar heneda.n traren
gebogen met nrzczr boven qekruldee vZeugelpunten' .
Op grond waarvan tot de aangegeven grootte werd geconcltrdeerd, wordt niet ver-
meld . Gezien de datum vtut de waarneming kan worden aartgenomen dat op clat ntoment
in elk geval geen Ruigpootbuizerd Buteo lJ ;rnrrts aanwezig was . 1)e geno~ staart-
lengte past niet goed op die van een Slangenarend . Deze heeft een St :iartlen ;te
die gewoonlijk iets minder is dan de breeate van de vleugel (genteten larrgs het

livh,r .nn) terwijl die vo-rn cen Ruighootbuizcrd juist iets meer is Jan de vleugel-
broctlte { .-' . 1'ortcr c•i. Sveus,on] . i :cn Slangenarend houdt bij liet zweven
_iÍn vlcugc•ls niet naar heneclen gebogen maar vrijwel horizóntaal (de hand daalt
hooguit even ver :tls cle ann stijgt) .

'Dok ~du ku;.• ~r2 or~,l~¢r:rij r~ ;4i,u°en noga2. donker Ide onderzr:,jde was dus nz:et licPat
me t ean daarte~en me:n c~f ine=er aJcte:kende bovenborst) . De onderkant trctn de vleu-
goCs was opuaiZerid wi;t met enkele orrr;preide, kle:ine, donkere v2 .ekken en me t
: e>r lankere punten o ax z?e ,slcrgleriner:' .

L'.en der4relijke yeheel dunkere romp is aty~pisch voor een Slangenarend en was voor
(le wuarneniers cl:u ook amlvankelijk een punt van twijfel . De twijfel wordt echter
nog versterkt door dc eombinatie van cle donkere romp met cíe weinig gevlekte
lichte ondervleugel . Doorg:aans geldt hoc gevlekter de romp, hoe gevlekter ook
de ondervleugel . Kenmerkend voor cen Slangenarend is voorts dat de vlekken oP de
orrdervleugels {Itoc• weinig ook) niet verspreid liggen maar in rijen . Ook de com-
binatie op de vleugclonderzijde van enkele vlekken ntet een zeer donkere vletrgel-
achtc.rrand is ongebruikeliik voor een 5langenarend . Alleen zwaar gevlekte exem-
I.laren hebben Zulke donkere punten aan de slagpennen . I)e donkerheicl hiervan
neernt evenredig af met de vlekking op de ondervleugels en romp, tot vrijwel wit
bij ongevlekte cxemplaren .

'D :r voqel lie.t dé potcn ~r . :rv;r:uzl hanyen en 'speelde' erme~?; de tarsus aJas niet
bev~derd; . . L}as icF.t ,~n onbestemde kleur, in ieder yeval nr:ei: yeel
of donkerbruin . '
1le omstandigheden waaronder de pootkleur is bepaald, maken deze bepaling, die op
zich al weinig bevredigend is, onzeker .

_ - ~•~'L .̀"-- . . ' . ' ~.ia,~ F-~-.il.
.

14 . Slangenarend/Short-toed £agle Circaetus ga2licus, Bosporus, Turkije, septem-
ber 1971 (Lar, doras z orz )
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30 mei 1971, Amerongen (U), Tekke (1973 )

'Het viel ons gelijk op dat de vogel bt.Cangrr: .jk groter rvas als rsu i zerc 1/7d .. : :: , .:rr-
dtie>f die we ep deac margen ook su~ien met Zann~~re vLeugeZs e n st,aart . ( . . .J ~~
vogel niet .rvevend gez2 :en' .
Zoals eerder vermelJ, behoren wij kritisch te staan tegenover een groottebepa-
ling zondcr een directe vergelijking in het veld . Ue staart van een Siarrgt•narencl
is relatief korter dan die van een 4Vespendief Yerr.~:< : : ivoru : . Glutz von Blotz-
heim et al . (191-1) noemen de Slangenarend een uitgesproken zweefvlicger die
slechts zelden langer achtereen de roeivlucht gebruikt en goed van wind en ther-
miek weet gebruik te maken .

IJe vogel werd biddend waargenomen : ' latiF ooyF ;! ;ai .:Zd :za ud.Fr ;syals strak y«~spannen
en maakte enkele snelle oleugelstagen aaarbtij de vl.eugeïs hoven het Lichaam
vrijiael tegen elkaar kwamen met neer37angende poten en kop omluaygel,ouden . De uo-
gel aakte dan iets naar beneden en vZooi] weer uer :3er en Fanrlarzalde dit machtige
jchourvspel nog 5 keer ( . . . ) ' .
Slangenarenden bidden anders ; zij slaan doorgaans niet zwaar met de vleugels
maar- hangen of zweven zonder of met ondiepe vleugelslagen in de lucht . Slechts
bij ontbreken vmr wind of thennick maken zij diepe vleugelslagen (oj' . Glutz von
Blotzheim et al . , Svensson) . liet gedrag van de Ilmerongense vogel doet verrassend
sterk denken aan dat van een baltsende iPespendief :

'Chrderzijde rvit met onrcgelmatige t«kErrinq uara s~~zrtrr~ci~~c i~Gekken en atreepjes
er! .;varte: vle.ugc:lpunten, de pulsi?'lar.ken dicnter° gr~_e~_err~; ._(ar. Jr- reaf: ~n de orz-
derule,!ge l s' .
ile tekening op de ondcrvleugels is bij een Slangen,rrcnd niet onregelmatig (dc
vlekken vormen rijen) en bovendien is er nooit een groterc clichtheiJ van t-lekken
hij de pols .

7 october 197 2 , Knardijk (2IJP), Tekke (1974 )

liet hetreft hier een waarneming van twee exemplaren die apart door verschillende
waarnemers zijn beschreven . ue eerste waarnemers konden édn van de vogels '-.oed

waarr elllen' .

' . . . een grote voge2 met Iarcge brede vZeugeLs, besdz:st groter aan een Fi'uig p oot-

buizerd en een Wespendief ('en kwartier l,ater waargenomen) . Het eer ~, te wat on .^

r>t,pviel wa s de dikke ronde mitte kop en buik, met donkere borst . ( . . .) z 'n onder-

v"teugels w aren nagenoeg +vit met zwarte handpennen . Bi,; eerste wrrarneming was w el

een Zichte streep.jestekening te zien, die Zater• ver2~aagde toen de voge2 ho,r•ierop

vloog . ( . . .) Nij iiad een w itte Zange staart met z warte e.indband' .

De gronden voor de beslistheid waarmee de grootte van de vogel wordt gegeven,
zijn weinig overtuigend . Ond:urks, het feit dat de waarnemers de vogel goed konden
zien (de vogel cirkelde 100 m boven hen), laat de beschrijving van de onderzijde
nogal te wensen over. Een Slangenarend heeft nooit zwarte handpennen ; deze be-

horen vrijwel wit te zijn met een donkere punt . .lfgezien van de zwarte eindband
hadden, onder de gegeven goede ornstandigheden, nog enkele staarthanden zicht-
baar moeten zijn . Bovendien hebben vogels met een lichte kop, ondervleugeldek en
onderzijde min of meer evenredig daarmee een wat minder geprononceerde eindhand
dan wordt beschreven en getekend (cf . Porter et al .) . Voorts heeft een Slangen-
arend, vergeleken met een Ruigpootbuizerd of lti'espendief, geen lange staart .

Volgens het relaas van de tweede waarnemer hadden de eerste waarnemers 'de uo-

geLs voor meeuwen aangeaien, varuwege harn Lichte onderkant' en reden deze aanvan-

kelijk 'aZ weer gaur .r door' . De tweede waarnemer schat zijn afstand tot de tweede
vogel op 15 m . Hij noemt de vogel 'groter dan een .Ruirgpootbuizerd, die Zater

daar overvloorg' . Ook deze vogel toonde 'Sen Lan,r, :; ;staart met een dui elij ce don-

kere staarteindband' . Het verenkleed wordt verder afgedaan met 'Een drinkere

ve.nkcmt, een Íi:chte onderkant en een d ikke ko_ ' .

14 october 1972, Vogelenzang (NH), Tekke (1974 )

'Groter dan 2 L+uizerden die kort tavc7rr_ra passeercicn . Opvallend w i :tte onderzijde .
Ue enige donkere partijen ticzren de donkere uLeugeluiteiradera en c:crr 1nnL:erc lr,jr;
aan ,ie aaFcterzi .jde der vleurLeZr. . Utikke donkere kop en bouenborsrt . t ;ianh:r+ra.
;taartbanden. I.~r: z :aare vogeï vloog krin,end van N reaar 'r!id' .
Deze grootteschatting wekt niet de geti~enste mate van vertrouwen . L'lekkeIo-e oC
bijna-vlekkeloze exemplaren die een donkere kop en bovenberst hchben, ziin zc•ld-
zaam (cf. Svensson) . liet lijkt niet waarschijnlijk dat bij een dergelijke combi-
n:itie ook nog een donkerc vleugelachterrand zal optreden (die we] typisch is
voor de ,ti<, :o/F'ernz:s groepl . Overigens blijft het in het ongewisse of de waarge-
nomen vogel werkelijk ongevlekt was of- mogelijk licht gevlekt . Over de waarne-
mingsoir>stansligheden wordt alleen venneld dat de zon scheen en de wind noordoost
was, en niets over afstand en positie van de waarneriers tot de vogel .

'Ook op t.e bnver!zz:; lc: staken dc :!and- e n ~zr~r:l?e.raraer? donker uf tegen de vle geLdek
oere'n' .
liet woord 'ook' schept verwarring . Ile suggestie wordt gewekt dat de hand- en ann-
pennen ook op de onderzijde geheel donker zijn . Bij een Slangenarend kan dat
nooit het geval zijn . In verband hiermee kan men zich afvragen waar de eerder
gcnoemdc 'dorz~,ere vZes~~e'luzteindera' aan de onderzijtle precies begiruien . Ook naar
de mate van het contrast op de bovenzijde en dc kleuren van schouders en rug kan
men gissen.

Over silhouet, vliegwijze cn houdin, van cle vleugels, vorn of lengte v :ui vleu-
gels en staart wordt niets medegedeeld .

28 september 1975, Naarden (NH), Tekke (1977 )

'Fer_ roo ;'vogel, ~rvt. r :ian C en ,5u.ie:ard f . • . J De uleugels waren van onder•er,
bruin . Origeveer• c~ de grens van hu t orduervLe:ugeldek arr de ~rroCe sZnypenrzcan líer~
(or .alka v7.e :gel) errz dur:del7:jkc, .rrg dorakere dand' .

l :cn dergelijke opvallende band over cle ondervleugel (die volgens de bijfievoegde
tekening ook langs de grens van het vleuge2dek met de kleine s]agpennen liep)
komt bij een Slangenarend nooit voor . 1)c grondklcur van dc• ondcrvleu4,c•is is
nooit lichthrrrin maar witachtig .

'D e kop oas oc"aZ'lend root err r,~,~na :~r 2 uxzo vur~elkl.eura,r ~e:c ï•e2~i ;.~:e,+' 2r. ;rf,r.«~re

pLekXe1Y i)'L~ I1F : ogen' .
Een caramelkieurige kop heeft de Slangenarend in geen enkel kleed . Lichtere plek-
ken bij de og,en op zoiets als een 'curcmelk2eurige' kop is typisch voor een
lichte Buizerd H . buteo (cf. Svensson) .

14 april 1976, Hilversum (NH), Scharringa & Osieck (1978 )

. een zeer forse roofvogel ( . . .) op een r.fstarzd uan argeveer n00 meter ( . . .)
de orzderzijde aan de vogeZ g("ed fe . ie,! oaarbij de donkere kop en hals afstaken
tegen. de vrijJe2 Uitte onderzijde van de vC.eugel.s en borst en buik, boveridie n
was de vogel licnt gestreep t oti ~~orst e : onc:er.r2eugeL', in de vor+r, i?crrr r:,;en don-
kere vlek .?es . Polsvlekken ontbraken. . ( . . .) De etarxrt, die bre.ed war en
sterk afgerond, !aas rmoeiliJ k preci~rs te i:escriri ven, daar de vo3el de7e stecds
draaide op we mar!ier zoaZs we die van wouwen kennen . Zeker werd (op de onderzij-
de) eer donkere eindband gezien , e~irter n.iet --o _reed ., .j „ , iJ.%ur.,st ! :a-.• 7,
ook niet zo rontraetrC,jk' .
Ook hier stelt de waarnemer blijkbaar volledig vertrouwen in ~ijn mogelijkheden
de grootte van dc vogel zonder vergelijking met andere soorten te kuruien bepa-
len . Bij de rxeste Slangenarenden is de borst donker . Passeren wij het scala van
donkere naar lichtere exemplaren, dan zien wij het donker van de borst pas het
laatst verdwiinen na achtereenvolgens dat van koli en hal! ; . liet beschreven tti7}e
met alleen donkere kop en hnls komt niet voor . l.66r de deterZninatie als Slangen-
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15-16 . SIal ngenarend/Short-toed Eagle Cirea~.~tufi yalZi r:z: , Frankrijk, mci 11180
~fl~ ._ ~~(~r J

orenJ pleiten Lli• ri len donkere vlekken ol : de on~ervlerr~cls en het onti,rehen veut
lol5tlclkcn . (?Ig'rmtrkt dicnt te worden tlut sonuni ;e 1l0 slmr),lir'v,'n 17reL:ies hctzell-
tle vertonen ( ;'• tit'enssonl . Svenstion nnemt .lc staart luitit S111n1, met _c•er rechte
zijk, :tc•n en, hnowel enigszins rontí a.ui het eincl, lnet ~, cherhr horken arut Je .ij-
.len . Andere roofvogels zo<rls rnet n .une Je lícsprnlicC Cl) m .imler tYec{uent Lir 13ui-
zer11, tlra .aicn ool: wrl met de stnart .

o e,a-re~Lde dcra
u .'.t-usF:l.de rct:er€:ri, muur I r :r~,it .:r .rcn'r 3?enrr=~!. ~ r,~,a - ïc „. uJe rS~iu-~a: : 1_

vF~re>rr, r9zr .rr' . .. .ar t

. " uzr
t Slnni;enareniien met een tlerl;eli_ik contrnstrijke hovenziíae zijn een grote uit ::on-

Jerin~, Sl•enssonl . I) ;r,n"hi i kan meri zich bovenlien afti'n rpcn hoe ' ecoon' lit
is in c .rrnhinatle met een clonkere kop, hals en rug . lle teken9ngen in 1'orter : ., . .
tonen bij de exemplaren met liihte hot'envIeuoels telkens een net Zo lichte ru, .
Sven,son tekent en nnemt hij te van hoti'en _eer Iichte vogels wut clonl.ct'kle r
Jers en rug en horenclien een rionkercler voorvleugel . Vol,ens Svensson -i in lc
,ítyarsbandon op le hovenzijele van de staart van zeer grote a(stancl rcaarneeniha ;n'
lhet meest cluiJclilk w.!nnrer ~te staart t-:orcii ;esl!reiJ} . Van een naaY he.t ein,I tne

n:in of ineer geleidel i il : donkerder worclentle staurt is nooit sprake . De gron iklc.tr r
gtc gelijk en :ie bunden zijn auidelifkhlijft in alle evallen oticr tc +che1C len ?

gedefinieerd .

!k Ha :irnener iti van mening d:tt de vogel een volwassen exempl .r .rr betrof . Redenen
hiervoor k'or€íen niet avt};ey,'et'en . lolgens de literatuur is Iceftijtl :;helralin~ hij
Je 5lrangenarend op grond van zijn kleuren niet mos,elíjl, .

22 mei 197 6 , l3aarn (U), Scharringa & Osieck (1978 )

'WaG groter dan iYUz.zerd mEt vrij lanJ,r, rJc[t !rfga,ron~-<'e en sLerl: aevin;ferd€: 07.eu-
ele>: ï,ruiritc7 ti.vels . taart org . even Zarrg al :; breea't: : va;! da vleuyels . Eov , .d

rnet LiehCer€r vle :!nelïek :,eren . Rug ar. ;ovenstaart niet gvv.d r<unnen baoord~=ien .
;,t.ur~: - on e= rOndzrriEle-rt ~it.-sr ;;tiE met donkarc=, tz: . ;na z>ccrLC: %-eel en krop, en

j7eJ leKte borr•i.., [7uirL e>n ,* Zar!ken. r . '-.~ ~ e ug :a ;; J>tc"erStaar•t > : - . - - _^:(qrnenC-

men, zr.: el~ „eUa7 Ncer

i:vet' de helriling v .ni Je grootte is reeds liet een cn ;nrder ' ezeg~l 'I;rt onk hier
r.'eer v,rn toep,nssiny; is . Ilocti,'eI Je r.'.!,u'nerner verder in =i in heschri jvin41 ver"!neldt
clt:t L1e vngcl op 'gt'ote tristcurtl {tet>aur!ste S 00 n} door f;okrm,euwe n
t.rt'J lasti+~ 4'eral len, vergel i jkt hij hrut i;rootten i!iet . Ile knrige hes :hri 1t'ing
hevat niets wat slreciÍ iek is vonr de Slangen .u•enil . pehet ntux deze onvol leriige
beschrijving is }S et feit dat de waarnemer de vogel plotseling en slechts ].ort
recht boven z ich zag voordat deze <ichter een hitis vert2ween . Pas later -ag de
waarne.mer de vogel aP 7(m in in teL7,enlicht van zich af vliegen .

'V1ooc; rta,!aJali;i cn vri %aeG uitsZz. . .r nd c71? :rZur, .:L rne L rte ;rtr . of ~r:ts %iulle i?leu-
3eZ . f :zr!~t rEgt'bmaLír, stil" in de G;aaht - tegen da s: wakke wind mt't holle
iet=s i,war, voren ~ei!ouden oleu.,eía, de vo;;el. C,~lkens de poten Zaat hang-
en en trappeLencla bervegin.gen maakt . Bidt Y,jee.maal 2ori- wet hi:elr uleugels2.ag,
i~c:nyerzd•~ poten en vrij %rori, ntaal gehouden U :~~:acun.'
Ue opmerking over de naar voren gehouden vleugels is oncluiclelijk ; hedoeldt cle
waarncmcr dat hand- en annvleugel naar voren worden gehourien of allecn de alnn
.oclnt Je v leuge l hocht naar voren steekt (he tgeen indercla .!~l op een S l angenaren(i
Ixtst}? 14elke vonn heeft de achterrand van de vleugels hierbij° Dc bij een Sl~urg-
cn .irend opvallende brede v1eu,Rels en ric lange armen i~'orden niot genoems . Op Je
vonn van ele staart wordt niet ingegaatr . Vrijwel alle roofvogels en ook anclere
vogels laten in Je vlucht hun poten geregeld hungelen of m ..iken er herceginRen
mee . Uit is zeker niet voarUehouclen aan een Slangenarend, ook niet hij het bicl-
Icn . liet Leit dat de voget ich op grote afstand v.>,r dc waarnemer af hetiaog in
tegcnlirht, roept urac;en oP over Jc nauwkeurigheid van liet ryaarncnieri van het
'stilst ;ran' in de luCht en het 'hijden' .

lA juni 1980, Hondsbosse Zeeweriny (NH), de Roever (1980 )

'?eEr qrote roo;'uo ;U? (in ,_n gelx:jk"in;7 met Schnlfsk ter:; llacmatopus ostralegus e>z
ZilverReeuraen Larus argentatus die ironel na,joeJen ) met grct_ +ranrui t. . t,rr-,r=+ .dfe
%~np, ?en ,E eir Ere~'€ l ng e: ^mr I L-: . turir't' .
In feite gevcn Je woorden 'zeer grote roofvogel in vergelijking met Scholeksters
en 7ilverrneetnven' weinig exacte informatie over de grootte en laten de bepaling
hien'an over a :ut wat 1e lc•_er _i :h hij deze su,);estie wenst voor te stellen . Ilet-
zelfde ge1Jt ti"onr rie 'vrij 1an,9e' staart . Later wonít in ~ie heschrijving noe,
toegevoegd dat de 7 crr, g e ;;tua2°t C r r lay -r e
t.r~tc,c' aanvankelijk aan een mannetje Bruine hiekentlief deden
denken . I)c_e vergelijking wijst op een voor een Slangenarencl te lange staart .
Iloewel de smalIe staart voor een Slangenarend pleit, kan dit evenzeer op andere
soorten van toepassing, zijn zoals de 1Vespeniiief zodat het jannner is dat een rra-
tícre omsehri.iving van de vorm van de staart untbreekt ttussen Itiespenc .lief, 13ui-
zerkl, Sl :utgcnarend of lh'ergtirencl Hirraae°tus pennatus is gewoonlijk een vrii clui-
delijk verschil in staartvorm «~,•' . SvenssonÍ .

i, .r <uz , , 7 _La
m2 . .,~'sr2en '~eL O .n.:n_-, /l .írï4~ e_(,:ei . .1 . ..~n' v[~ .:, ...-, -I, .1 .1~ •"~,~ Os'tr2/' .., -

~t ki'de :o~pen' .

St'ensson venneiklt dat een Slangenarend ' . in gli_jvlucht zijn vleugels in grote
mate hori :.ontaal }zouJt, l;ercoonl i ik met onbe luidend geheven handen en ,geen ge_on-
ken handen' (in vertaling door Sterekxl . I'ortcr :>t zI_, hesehrijrcn :' . . . t.hen
gliding, arrns raisecl very slightly and hands correspondingly dronpecl' . Bij het
glijden wordt rle hand Jus hooguit evenveel omlaag gehouden als le arm onhoog .
De hesc:hrijving van r3c ]ionrlsbosse weet:er'ing vogel suggereert dat de hanrlvleugel
lager werd gehouden . Ot'erigens is de diagnostische waarde van deze kerrmerken
klein door hun ver,uiderlijkheiJ onder invloed van de onstattdi~ghcden .

zn ouer i ru . m„ ., 4o-r.%=rGa2 • .,?ag, enr:~: , 2on-:E~r re _ :ai . ~oudc- r
r, „+:derirT.a r, _ "r; lY <_val %te- .rc te cz_,r<.,. . _ r ~'9E• neden . .4 :tr
fe p :An t en r!-', nr'' :.F.l '.iyu?V FiJ :?.aàe ,Io,iw ?liliZas miltiusl' .
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Ik. donkere vlcus,cllnarten hij oen Slnngencrren .l _ijn niet siherp ralgrt .rken.i, de
vleugelpunten worJen geli:idelijk dunkcr ( .r,r' . Svrnstionl . Iirn Rule liouti~ heeft ge-

]reel donkere vingers, een S1.utRencn•end niet .

07rt, 42 G dc vo~7~C rr'i~'t r'~'r•lrS ~+rtrt rr~ .•L,r•ca!e iu'l.b~rt ~r.t.1t'r .v,imn .'+~, n~,+i,.,4v : !.7i,i ~, .

juaate frits•oori vare de rrrtdcrr:7•r.+~~,E'1 g uo d cr: . .re+l+c'! .i :,t,1

t!i .~~~:rz de dorrke r,2 kcel cn 1~ovcnihur : fr.~1,_ tr(E:kneri,f~ <ri :ci~~r1~~r :~I .,r ;r~,rp +.:uc~, ,tr ;

r<!r!l. ,7E°l~•i~:~iijk rriu : ;tet~da nn:rrrlcm .±i~• :~1 .~uLckkz:nl7, ~r,xr! o~r : :~ti~ui~lu:•izt onG..^nap,' .

Op het htl,r»1; van Je tekening ap de ondervleugcls, de interrsiteit hiervcvt in

comhinatie met die van de onder :.i}de vcsn het lir.ha .uu en de al oí niet clichtere

vlekkinl, bii de polsen, is rceds gewezen .

'Wa1. , t, ni~t ar e ndac+htiyen r.rc~reft rou, m e de 'kor 1ae~t y~°L . : o~!J, de

v~ri 1 1 E4G verenkleed alleen n og op drrL vuri :?< Wespend!:ef I'crnis apivurus nurnen

l;acac>ri . /1fJE2ien van iit=t ger,lrru7 lLi .Ider : met uf;ar17endc: potenl, de br•1dt! vleugr ïe

cn hc t areriduchtige !roorkomen iean deze roofuogel rverrmel o[, m .̂: ndr :r caut?tie2e keri-

mer•ke7: i,rorcden eeitgesloten : nam.eltijk on grond oari de dricr cuen brr>dee equi.distara~tF :
r+orrke:rer Landen ol, de lnvE:nst«arG' .
f3idden met afhangende poten is niet voorbehouden aan een Slangenarend . Alen kan
zieh afvragen of de vogel werkelijk bidde of zich een paar nvral uitschudde zoals

hi jvuurheelcl een ltiespendief dat doet ( ,~•f . Svensson 1981 ) . Tombeur ( 1978) wijst op

het arenclac-htiE; aandoende silhouet van een Wespendief, cic bij actieve vlucht
krachtigc• en soelxle vletrgels .lagen, cle duidelijk gezonken h :rncíen hij het giijden

en de 'dikke kop' wanneer le hals is ingetrokken . Gele ogen komen niet alleen
bij 4ti`espenclief en S1angenarend voor maar ook hij liuizerd en Rrrigpnothuizerd die

een nogal variabele ool;kleur hebben . Inderdaad zou een Weslx:ndief kLatnen worden
uitgesloten op grond van tle dr-ie even brede equidist ;urtc• banclen op cle st ;rart .

Tweecle kalenderiaaar i4•espendieven hebben in juni doorgaais vier even brede eclui-
dist ;riite staartharden die niet erg opvallen otrdat clc staart vrij donker pleegt
te zijn (cj' . Porter ef. a7 .) . Rij sonmiige exemplaren zijn de banden echter bijna
net zo opvnl lend als hijj volwassen vogels (c;' . Cretrnp & Sinenons 19R(}) . Verder is
hií een Slaurgenarend de eindhand wat breder en de binnenste wat smaller dan de
middelste .

Surnmary

So far 1Z Cases of Short-toed Eagle Cz:r•eaetuu gal.licus i.n the Netherlanc:s have

heen published, Lhree of these refer to finds . From eight observations the Jes-
criptions are comparecl with the more recent iiterature en identification of
Short-toed Eagle ; from one ohservation the description is nn longer availahle .

The clescriptiorrs allow more criticism than one would wish .
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LARGE FEMALE HEN HARRIER TRAPPED AT CASTRICUM IN NOVEMBER 198 0

On 3 November 198(1 an immature (prohahly first-year) female Hen Narrier Circus

cyaneus was trapped at Rinl;station Castricum, Castricum (Noord-kiolland) . Because
it looked extremely large, the bird was dcscribed and measured .

The bird's plumage was not very different from that of other imrnattu•e female Hen
lfarriers trapped at Castrictan . Its underparts were heavily streakecl. The head
pattern was perhaps more contrasting than usual . Its irides were turiform choco-
late-brown . The measurcments were as follows (the maximtmr measurcments of irrnna-
ture l:urasiarr iíen I larrier C. a . e~~areus as recordcd h,v Nieboer (1973) in paren-
theses) : wing 395 mm (389), tail 250 rmn (264), bill 19 . 6 mm (19.6), tarsus 87 . 2
(80) and weight 483 .6 gr .

Nieboer (1973) in his study of the harriers of the world measured 1D4 skins of
inutature female Eien llarriers from all over Lurasia . Except for the tail (which
he measured in a different way), Nieboer's measurements were noticeably smaller
than those of tlte Castricwn bird . Tn fact, the measurements of the latter were
more in accordance with the maxuna for inan.`rture female American Ilen Ilarrier (or

?Sarsh llawk) +^ .c , hudsonius as recorded by Niehocr : wing 395 null, tail 256 mm,
bill 20 .1 mm and tarsus 87 rmo .

RecentIy, the occurrence in Europe of Ilen Harriers showing plumage characters
ol Amcrican lien llarrier attracted attention (van hreuningen 1980, 0ree1 1980,
1ti'al1ace 1971) . This note shows that Hen flrrrriers resembling American Hen Harrier
in size and structure do also occur in l :uropc .
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OVER LEEFTIJD VAN STEENAREND IN FLEVOLAND IN WINTER VAN 1980181
ON AGE OF GOLDEN EAGLE IN FLEVOLAND IN WINTER OF 1980161

In de winter van i 1 811/81 verhleef in vlevoland ( Z I,ll') een juveniele Steencrrend
Aq!<LZ« Firu : a .rt:a :, . Van .10 tot 24 november werd de vogel waargenomen hijj Lclystad
in oostei ijk Plevul.and (c}' . van Esbroeck & Cartner 1981) . Van 24 november tot
hall april werd waarschijnlijk de zelfde vogel vrijwel dagelijks gezien bij de
Spiekweg in 2uidelijk Flevoland (,Jan Rergshoeff pers . meci .) . Veel vogelaars uit
binnen- en buitenland hebben de vogel goed kunnen bestuderen .

Ondat de leeftijdsbepaling van de betrokken Steenarend problemen opleverde, leek
het mij zinvol om de moeilijkhedcn te bespreken welke samenharlgen niet de tecf-
tijdsbepaling van juveniele en onvolwassen Stcenarenden . Deze moeilijkheden hang-
en voor een groet deel sarnen met het feit dat de hoeveelheid wit op de slagpen-
non en staart individueel sterk verschilt . Sovendien vertoont hct ruischema in-
ciividueel verschillen .

Rij een juveniele Steenarend vallen de witte basis aan de slagpennen en de witte
staart met de zwarte eindband op . De vogel is venler vrij egaal hruin van kleur .
%kt name op de tlanken is vaak enig wit alnwezig . Na vier tot vijC jaar krijgt
de vogel het volwassen kleed. In dit kleed is llet wit co de vleugel en staart-
en lichaausveren verdwenen . De vogel is egaal donkerbruin en heeft de voor de
Sternarend karakteristieke 'goucíen' kop- en nekveren en geelbruine vleugeldek-
veren .

.Sl.a ;7pem:eri . I k- hoeveelheid wit op dc slagperuien is bijj juveniele en orvotwassen
Steeriarenden niet nauw gerelc}teerd met de leeftijd (Tjernherg 1977) . Op de ho-
venvleugel kan het wit in het juvcniele kleed al afwezig zijn ; oak op de onder-
vleugel varieert de hoeveelheid wit sterk . (lk waargenomen hoeveelheid wit op de
slaKpennen is daarenboven afh .:rnkelijk van de waarnemingsomstaniligheclen en hou-
ding van de vogel .) .'"taart . Ue staartkleur is minder variahel rnaar ook hier zijn
in lret juveniele kleed afwijkingen niet unJ;ewoon . Afeestal gaat het dan om vogels
met minder wit dan de normalc hoeveelheid - tweederde van cle staart - op de
Staartpclulcrl .

In het tweede kalenderjaar wordt ` ) ij de (tweede) rui met name een aantal hand-
en staartpennen vervangen {Jo)lie 1917), ~ZuJFE:nnert . Na de nii van de binnenste
liandpennen is de witte vlek ap de ondervleugels normaliter grijs en bruin, nog
slechts een tint lichter dan de handpennen van het volwassen kleed (_•f . Glutz
von x]otzheim ef: u2 . 1117i) . ilij de tweede rui worden de buitenste handpenne n
en de armpennen niet vervangen (of er ruicn slechts enkele pennen) . Elet wit op
de basis van de armpcruren is daarom ook in het onvolwassen kleed veelal goed
zichtbaar . Na de derde rui is ook hier het wit meestal verdwenen . Staart_ De
staartpcnncn zijn na de tweede mi meer grijs dan wit . De rui van de staart ver-
loopt echter zeer onregelmatig zodat ook na de derde rui nog pennen van het iu-
venie]e kleed kunnen voorkomen (Cramp & Simnons 19811, Jollie) .

Si) de tweede rui worden de lichaarnsveren niet alle vervangen . Ik vogel maakt
dan een gevlekte indruk doordat lichaamsveren van het juveniele kleed voorkomen
naast nieuwe donkerder veren . De vleugeldekveren krijgen na de tweede rui de
geelbruine kleur van liet volwassen kleed .

~k t vrij grote zekerheid kar men ondcr goede omstandigheden het juveniele kleed
van de Steenarend herkennen . Een belangriik kcrmrerk is hierbij de verdeling van
het w'it op de staart . Ook het volwassen kleed kan men goed herkennen . De twee of
drie kleden tussen liet juver :iele en het volwassen kleed leveren echter vaak onop-
loshare problemen op . Vogels met een dergelijk kleed kan men het hcste als on-
volkassen cletenuineren (,!;' . .Jol l ie) .

17-18. Steenarend/Golden Eagle Aquila chrysae~c :,, Flevoland (Z1.JP ) , maart 1981
( .'?en ;? Pop )

De Steerrarend van Flevoland had een typisch juveniel kleed . De staart was voor
tweederde wit en op de boven- en ondcrvleugcl was duidelijk cte witte basis aan
de siagpennen waarneembaar . De hoeveelheid wit was echter sterk afhankelijk van
de waarnemingsomstandigheden . Tussen de flank- en buikveren +cas bij enige wind
het witte basale gedeelte van de lichaamsveren goed te zien .

(Mede up grond van de zeer lichte (of witte) bevedering van de dij en tarsus mag
worden aangenomen dat de Steenarend van Flevoland uit Scandinavië of Noord-Rus-
land afkomstig was (cf . Glutz von E3lotzheim ~ al .) . )

5ummary

From 10 November 198 0 until mid-April 1981 an irronature Golden Eagle Aquila chru-
saetos stayed in Flevoland (Zuidelijke 1Jsselmeerpolders) . The ageing presented
difficulties . After discussing tbe ageing of ( ;olden Eagle, the atrthor is of
opinion that the Flevoland Golden Eagle was a juvenile hird .
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BAIRpS STRANDLOPER OP DE MAASVLAKTE IN SEPTEMBER 1980

BAIRD'S SAN D PIPER ON D E MAASVLAKTE IN SEPTEMBER 1980

0p 21 septeutber 1') 80 om omstreeks 14 :00 zag ik op Ik hktasvlukte (2I1) c•en e'aZi-
dris-strancllolier die ik niet I:encle . Ik° vogel hevond zich tutisen eon 11)-t .rl rus-
tende liontbekhlevieren Charadrz:u :. ;riati~uLcs ol} c•en sp :r.rrz :cvn hc•groeide zandvlak--
te . De hiernaast gelegen slikplaat stond door getijdewerking op cl .rt monicnt onder
water . 'ittend op de grond wachtte het groepje kennelijk op een lagere water-
stand . De vogel was duidelijk kleiner dan ecn Ronthek en week .rf v ;u1 de mij he-
kende strandlopers door zijn bruingele kleuren en regelmatig breed geschubde bo-
vencíelen. De snavel was kort en vrijwel recht . C)p grond van deze kenmerken kwam
de gedachte aan een Bairds Strandloper C . Laird7:i in mij op . Gebrek aan verdere
kennis weerhield mij ervan de vogel terstond als zodanig te deternrineren . Uit
het verse, onversleten en regelmatige verenkleed maakte ik op dat de vogel zich,
gezien de tijd van het jaar, vermoedelijk in zijn eerste kalenderjaar bevond . Ik
kon de strandloper bijna drie kwartier van een 1{)-tal m met de zon in de rug be-
kijken . Hierbij gehniikte ik onder andere een telescoop . Al en toe verplaatste
de vogel zich een paar in om weer tussen de Sonthekken op de grand te gaan zit -

ten. Soms verstopte hij zich in een oneffenheid van het terrein zodat hij nauwe-
lijks zichtbaar was .

Hoewel de vogel duidelijk kleiner was dan dc hem omringende maar anders gepro-
portioneerde BontbekTrievieren, kon ik mij op dat moment geen goede voorstelling
maken van zijn grootte . [)e voorbij de staart reikende vleugelpunten deden mij
herinneren dat dit onder andere bij de Bairds Strandloper zo voorkomt . 1'oen het
groepje opvloog en zich op de inmiddels gedeeltelijk drooggevallen slikplaat bij
andere strtndlopers voegde en ik de vogel naast Bonte C. alpina en Kleine Strand-
lopers C . rxa;nutu zag, was ik er vrijwel zeker van dat het een Bairds was . Ik
waarschuwde Klaas Eigenhuis, Gerald Oreel en Ger^rd Steinhaus . Zij zagen de vo-
gel nog de zelfde dag en bevestigden de juistheid van de voorlopige det.ennin ..i-
tie . Ile vogel verbleef tot en met 28 september in liet gebied en werd door 1 0 -
tallen vogelaars gezien .

Tijdens hoogwater zocht de Bairds Strandloper, veelal in gezelschap van Bonthek-
plcvieren, droge zandige gedeelten op . Lle andere strandlopers, een 20-tal Bonte,
wat Kleine en KromhekstrandIopers C . Jerrugi:nea, bieven dan langs de waterkant .
Bij laag water foerageerden alle strandlopers door elkaar .

Beschrijvin g

Kin en keel witachtig, rest van kop met lichte hruingele ondergrond ; donkere
duidelijk afgezette vlekjes op kruin vormden streepjes in lengterichting ; lichte
wenkbrauwstreep liep door over voorhoofd ; oorstreek en teugel graLnwbruin ; zijden
van kop en hals verder vaag gevlekt, nek duidelijker . Borst licht bruingeel,
zijhorst met grauwbruine vlekjes die in lengterichting enkele rijen vormden ;
buik, flank en onderstaart zilverwit en ongestreept, buik duidelijk gescheiden
van borst . ltiitachtige randen van zwarthruine rugveren vormden schubpatroon ; ook
schouderveren vertoonden opvallende witachtige randen, binnenste (in zit hoven-
ste) waren verder zwartbnrín m..1ar meer naar buiten toe (in zit beneden) alleen
subterminaal zwartbruin, naar basis overgaand in bniingeel . Vleugeldekveren
grauwbruin met lichte randen ; ondervleugeldekveren wit ; 'tertials' vrij donker
met lichte rlnden ; slagpennen zwartachtig ; smalle maar duidelijke lichte vleu-
gelstreep. Stuit en staart (niet goed waargenomen) in midden donker, aan zijden
wat lichter ; eleugelpunten staken naar schatting 6-7 mn voorbij staart (op dia
in verhouding tot tarsus gemeten) ; staart kwam ongeveer halverwege vleugelpunt
en langste tertial ; zichtbare deel van tertials was ongeveer even lang als
zichtbare deel van grote slagpennen . Oog donkerbruin ; poten zwart (enkelen zagen
een groene zweem) .

Besprekin g

] k, liairds Strandloper was ongeveer zo groot als de kleinste Bonte . Dc poten wa-
ren korter dan die van een Bonte . Ile snavel wrL, korter, smaller en met (,en ge-
heel recht culmen . Ckndat de staart rnee5tal schuil ging onder de vleugelpunten,
was niet altiid _ichtbaar dat de vleu;;elpunten voorbij de staart staken . Een
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langgerekt uiterlijk - dat in de litcratuur vaak als ke runcrk van de Bairds wordt
genoemd - viel de meeste waarnemers niet op . Zoals op foto's te zien is, ste-
ken de vleugelpunten bij de Bairds echter vaak wel opvallend ver uit . Ongetwij-
feld heeft dit te maken met de variatie in vleugellengte waarhij verschillen tot
16 mm mogelijk zijn (Prater et at . 1977) .

l)e bruingele kleuren en de opvall .ende schuhtekening zorgden e rvoor dat de Bairds
Strandloper telkens zonder al te veel moeite kon worden teruggevonden . Geen van
de Europese strandlopers heeft in enig kleed deze combinatie van kleuren en te-
kening . ( In elk verenkleed is de Bairds meer hruingcel dan welke Europese strand-
loper dan ook. De bovendelen zijn in het broedkleed vlekkerigcr en bij volwassen
vogels in de herfst en winter vager getekend dan bij jonge vogels .) ín sorrnnige
studies wordt gesproken over het ontbreken van cen vleugelstreep bij de Bairds .
Onze vogel bleek echter wel degelijk een vleugelstreep te hehhen . Deze strekte
zich over de gehele lengte van de vleugel uit en was, hoewel smaller en minder
opvallend dan bij een Bonte, in de vlucht duidelijk zichtbaar . Ook Bond; Editors
(1978) en Glutz von Blotzheim et at . (1975) vermeldclen dat de Bairds een vleu-
gelstreep heeft .

In dc vlucht uitte de Bairds Strandloper herhaaldelijk een kort droog 'prriet'
of 'krriet' dat leek op de roep van een Bonte . De wijze van voedselzocken ver-
schilde met die van een Bonte . Hij liep sneller, porde zelden en deed slechts
een pik na een stukje lopen of rennen .

Dit was de derde waa rneming van een Bairds Strandloper voor Nederland . De eerste
vogel werd gezien op 28 juli 1973 in Zuidelijk Flevoland (ZIJP) ( ~Marra 1974) ; en
de tweede op 22 januari 1977 bij Oostvoorne (ZIJ) (Scharringa íG Osieek 1979) . In
Finland, Frankrijk, Polen en Zweden werd slechts een exemplaar waargenomen (Ano-
nymus 1980, Glutz von Blotzhei.m et a2.) maar in Groot-Brittannië en Ierland tot
en met 1979 bijna 100 (cf. Rogers & Rarities Committcc 1980) .

5ummary

From 21 until 28 September 1980 a first calendar-year Baird's Sandpiper Cul.idr ::
bairdiz stayed at lïe biaasvlakte ( Zuid-llolland) . It had the size of a small llun-
lin C. uipinu and a hrow n-yellow ( 'buff') ground- ::olour to head, upperparts and
breast, distinctly striped crown, regular broad whitish-fringed upperparts, un-
marked silvery-white belly, flank and undertail-coverts, short fine bill with a
straight culmen and short legs. The wings did not project as far beyond the tail
as in some Baird's . It showed a clear, narrow and light-coloured wingbar in
flight . lt seldom pro bed but made one surface peck at a timc hetween short walks
and rijns. This was the third record for the y;etherlands .
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BAIRD'S SANDPIPER EN $ÉNEGAL IN DECEMBER 196 5

lhi 1( 3 Ik:cemher 19h5 mv wiFe and 1 ohserved and photo} ;raphed a Baird's Sandpiper
s bc a:rci £ at ll.idiol, just south of Saint I,ouis, in Scnél;al . The hircl wa s

in winter pliunuge . This was prohably the first record for Sënégal and western
ilfrica . It is not mentianed in Morel (1971_) and Scrlc & Morcl (1977) . The second
record was on 25 November 197b when a bird was ohserved and hhotographed in The
Gambia (Jensen & Kirkehy 1980) . The only other uh 5 ;~h ;ir;i African record was at
lti'alvis Bay in South 1Vest Africa on 'a (k tohcr 1863 {lllutz von Blotzheim et al .
19751 . 7'his record is, however, considered controversial (h .Il . Smith in Nloreau
1972) .
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TOPOGRAFlSCHE KAARTEN VOOR VOGELAAR S

Ilet komt regelmatig voor dat bij het telefonisch doorgeven van waarnemingen van
zeldzame vogels in Nederland fouten worden gemaakt bij de plaatsaanduiding . Deze
fouten zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op het feit dat de meeste
vogelaars niet over goede topografische kaarten beschikken . Het is daarom nuttig
om erop te wijzen dat de door de ANSVB uitgegeven serie toeristenkaarten op dc
schaal 1 : 100 1100 erg geschikt is voor gebruik door vogelaars . Deze serie be-
staat uit 1 3 kaarten en is verkrijgbaar hij alle r'1 :N15B-kantoren. lle door de Topo-
grafische Dienst uitgegeven speciale kaarten van de LYaddeneilanden op de schaal
1 : 25 0 00 zijn eveneens erg geschikt voor gebruik door vogelaars . Deze kaarten
zijn verkrijgbaar hij de Topografische Dienst (Afdeling Kaartverkoop, Posthus
145, 2G00 AC Delft & Telefoon 1115-120846~ . Tenslotte dient te worden gewezen op
de door de Rijksdienst voor de 1Jsselmcerpelders uitgegeven kaart van Flevoland
op de schaal 1 : 50 000 . Deze kaart is verkrijgbaar hij de Rijksdienst voor de
IJsseimeerpolders (Afdeling Voorlichting, Plaats, 8224 AB Lclystad & Telefoon
03 200-9Z578) .

Redacti c
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FIELD CHARACTERS AND HABITAT PREFERENCES OF GREAT SNIPE AND SNIP E

l : iel ( l idcntrfic.atiun uf Grcat Snil I c ~;r ; > r ;.i : ; and conquu'i';ois hutcsecn it

.urd Srtil~c : . ~ :il „ r:r< , r, ; . 5 h :[vchern ttiel 1dnuunrntecl . h .v Ill :[nl .crt. f 1'.~till) ;u k l lti ;ri I ;[ c r

j 1S1Nil ;r ltillh) . Il,Wet'er, tnn ;t ~thticrvrr~ in I :[trnlrc :ur ur[1 ikel v to hr furlcur,itc
rrtuup,lt Li3 see Lu[ttuahers of l ;r'ec[t Snipe rm lta ;, [ e,url in their [,intcrin',

cu'ca~, ;uul thus nut :[hic• to hccome ful I \' f:uui 1 )Jr tcitli thi~ hirJ rut s i ,le its

hrrcíin(, ríutl„c . lhn inp vears in ;trnhia :r cuttrrtr xhere the Grec[t Snipe is
ct repul,n' :rnd re;[surl;[hls- collIDlun visitor dhlring the northern wintel- (liensun •, .

11171} - 1 1, . 1 5 ahle to m;[ke a iloso >tud v n f thi ; ;Irrt:ics . Most oi mv ~rhsrr-
t'ations w crc macir ;tt Itctwa, .Viula I1? .57 S, 'ti . -lï 1{I, .ut arca nt scaserrall v - inLUt-
d:rted g rnssl a nd h :rt'derinl ; Irenncutent sw :mtlr s ;[ncl reed-ltc ils . Ilcrc, thr llreut Snilr e
i s a i nuunnn passal;c h i tti and wi nter r'es i lrnt an l 1 ltavc regu Lu-1 r hCen ah l e to
flu5h het .wecn if) and 541 hirds fram irss th,in onc lvu' of suitahlc hahitat ,ntcl ai-
so to h .an lll u manv hirds . Snilre wtd litltiohian SniIre also occut' in
this currt ancl 1 have puhlisheLl notes on the i'iel .í iclentiric .'ttinn nl' tlrese three
slrecies Ifuvlor 1[18(11 . 1 havr also ohsert -c•i m<uly Great Snipc~, in other ,rt'ens o f
.unhía and ci~ewhere in Afri a, and 1 ki7ow Snipe we] l frorn I ;urnhe . )ft oh ert :r

tion5 from Africa m;ty sssist ohseraers in li[nnlrc :md elsctrhert° te sep ;rate Great
Snilre from Snipe in the field :uid max . thtvtic sume I iilht tm [ rcul Snil i's hal}itnt
preferences in its wintet'inl ; ; ;rotarJs .

Field characters

Identilir.ation of Great Snipe is relrtivel}' easy' l;it•en goocl t:iexs, and p 1[nna g e
Jharai.ter5, hoth on the ground and in fl ight, have heen cleticrihc•it hy~ itic[1 iace
(lill}Ua) with suhsetluent tdditiorts attd correctiutrs hy the sartc ctuLlior ( itallacc
19 8(1b) . F urther currmtent cm these uharacters i t, tnvie ccsr['y . Other field difie-
ren .:es hetw'een Great 5nipo and Snipc ma\ ' he c-nn4'enientl y sep.trrttcJ int n
tture ancl silhuuette, actiun rtnt hehm•iuur in fli ,~ ht ;tnd un the o rututi, and . : ;tll .

A snipe dnes not u suu111' rise until one i~ c lo~e to it and it i 5 tlten nften u
fet, scconds hefore hinocul :n-s c .u} he fncus e í on tllc hiní . I n rring this initial
period, importarrt fcatures to note are the :a11, usuall v given orr risirt g , the
colour of the urulersile, and the fli p, ht netion . The uppen' in g , hnck ruicl tail
pattern and lhe hill lenl;ht and ang le of carriuste muy then he ohserv'cd thro[14Ih
1 1 inocul ars . lt is important to tv atcl[ the bira as it t:omes .lot .-n hecause it is ;it
t .lris moment that the tail pattern is hetit seen .

Structure and silhouett e

ln ilis;ht, Great Snipe is a hulkier hird than Sntlre Ítnd has hrouder tcinl ;s . The.sc
fetitures, coupicl with its ;Iowcr and more direct flight, give it a much he,[tiic•r
tppectranCe . 7Tre hill is noticeabl\' shortcr th,uz that of Snipc and in flight is
carried ncarer to tl7e horizontal, often at onll 1U-15 o helot. the ltorizontal . On
the f,rurrnd, Great Snipe rrppoars bulkier in the body than Snipe tuicl its larger
ltettd artS shorter hill arc also notictrthl c

Flight action and behaviou •

lt is sornetimc•, Possihie to identify Great Snipe nn flight action alone as it
riscs at a much shallower anl;le than Snipe, flies more slowlv and clirectli-, usrr-
,rllv for onlv a short distance, and drops sharpl~ into cover . 1 have found tliat
lun~ flights f'1•F . of over tiD 5il m) are not usual in Great Snipe but Wallace

198 0h) conunented that long flights may he made tti'}hen the hirds are flushed lrom
hahitat edl ;es, artd 1 have ohserved that aCreat Snipe suhiected to continrred or
violent clistw-hvtte will fl V for Cunsiderahle distunces . lhe flight action of

i t,r jZg1 inl of Snile nnd indeed,Great Srtilre ,hrn;s none of the t \ ltical dash and

a Urïat Snipe in f 1 ight is often more reminiscent of sucl[ waders as _ .,. : .~r•i c'

plovi^rs anrd somc ir ::rtia sandpipers than of a'tyliiCal' snilre . 1'hiy feature was
mcntioned by Wallace ( 1 980h) . Great Snipe oCcasionally wave .rs slightl}' in flight

hut thi s is not a weil-rnarlced action and is nutde more slowly than thc - igzcigs

of Snipc .

Snipe rises steeply and flies in a typically fast zil;za g l;ing nanner, often for
a long distance, hefore coming down less sharply than Great Snipe . It shuuld he

hur7r in mind tltat a tireci snipe may f1y more slowly than normal and that any

tinipc may on oc-ceision make very short f.lighL4 hut trnder such Circumstances iden-

tilication should still be possible on the basis of other features .

1 have often founcl that Great Snipe, after flying .sway fr'om the ohserver when

flushed, will turn and fly across hi ~, line of vision, thus providing a good view

of the urníersidc p attern and the hill whereas Snipe usually cnntinues to fly in

: i rnore or less direct line, at least tuttil it is a c:onsiclerahle distanc.e away .

The tail lrattern of a snipe is an important field chantcter, Great Snipe having

more white in the outer tail than Snipe which in ciirect flight may show no white

at all . Ilowever, w hen a sniPe's tail is not spread, the full extent of the white

is iifficult to judge and the tail of Great Snipe may at times show little white

in flight . I'he tail pattern may best he seen when the hird sPrcads its tail on

landing and sometimes also at take-off . C,reat Snipc often koeps it.s taíl partly

spread in flight, thus rnaking the whit.e ver y noticeable . Virst-ycur (Ireat Snipes

ma have much less white in the T.rti] than ❑c3ult5 but have moulted most of the

rectrices by niJ-winter when the .' appear similar tu adults ( 1'ratcr eG rzt . 1977) .

Sehaviour on groun d

,1lthoul ;h its legs are longer thw[ those of Snipc (Wallacc 11rBUn), a Great Snipe
normirrlly appears to carry its hody c.loscr to the ground, moving rathcr at<kwarclly

on t.eIl-hent legs and appearing more urr sinl<' than Snipc . hh• observations sug-
gest that Great Snipes enter water to feed less freyuently tltan do SniPcs and
are more usually seen feedinp, at the edges of puddles and pools wherc tlrey i+'il .l

tnke prey frorn the surface as well as hv prohing . Great Snipes at Itawa are in-

active during the dati', remaining weil Iridden in grass . lher• become most active

hefore J:twn and at dusk, f1+'ing to feed at open rrnrcidy or wet short-grassed areas
and even at rain puddies on ] :tt.erite or gravel tracks . At Kanini Sewage Works,

Ncinla, Great Snipes actively fed in the open at muddv settling tanks at least
an hour before clayhreak and fiew out before sunrise .

Calls

4iallace (1980a) considered that Great Snipes call infrequently in winter hut
this is certainlti' not trtre of hirds in ZLunbia . 1 have fotutd thut the usual tial1

is a fechle croak, aasily tieparahlc from the harsh raspinf ; rtote of Snipe, and
that this feeble call may he frecluently uttered hoth on rising rutd in flight . lt

is possihle that the often considerable wing rruise made h
'
v (;reat Snipe on rising

may mask the yuiet call, and observrrs at Itm.a w}io were not fa .rnili :ar with the

eall, often did not hear it until it. was pointed out to them .

Habitat preference s

ln _tunhia, Great Snipes may occur in a wide variety of grassv hahitats but are
most aften fowtd in short grass, usuallwet but sometimos dry . The}' may occur

in short dry gras5 nn foothall lritches, golf courties and at the margins of sewa-
ke settling ponds, especiall

' v
on passage . :lt such times they are often casy to

see, allowing close approach, and ma}• he tired and reluctant to fly . They Irave

heen seen on trac:ks in t.ooded :treas, aFain laresumah])' nn PasSale . (iinterin g
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birds zit ltawa ttsua9l y nccur in short wet grass but rna}• t'oost in dr v cu'ra~ un J
:tre also fointcl in tihallawlv-inuckrtccl ot' tnuclcív l .nng-kr.arsecl arc ;ts .tlortf,sillc tither
snipes . Thev aLso lavour wet ar mucldy areas oi olxn g rouncl t,ith s p arse tussocks
of short grass, ploul;h lurrows, and so on . 1 have oitrn fnruul them in cattle-

tr<unpled k.rass even w here no mucl Vrs pre5ent, :utd 1 It :tve seen " rvulr . of ulr to 15
in s111al1 areas trctnrplcd wet grass loften ondcr acaciati Acrrr Ll whcrc cattl.e 17av c
rested in the shadc) - at such times therc have ol'ten be.en few to he lotllld clse-
where in thc area .

Snipe rcaches Z .nnhia onl)• in snkall nurtrhers but possihlv regularly, and is prnh,t-
hlv not unconuon in some Ycars at itaw<a (Button 197 3 , lrerrs . uLr.l . Mo,t Ztmthian
records are from Itawa and thcre is no information on hahitat prefercnccs clse-
where in Zwnhia, i . . . in wet ~trcas, son>Ltimes conlrietelv floodcd, with tussocks
of grass of varvinl; hei};ht . lt seents to avoid the tallest grass and the most
deeply floodcd areas where l:thiopi .in rel,ntl,tr3y occurs, ;nuí is rnost frequenti

" Vflushed from areas where mud is present and grass is tusso ::ky . 13 0 t11 species are
also seen on muddy paths, pioul;h furrows and ditches in gr .tsslan l and frtvour
taller denser cover in wetter are~tti than Great Snipc . in castorn Africa Snipc is
a c_ommon visitor to permanent swcunp5 and marshes, lake nkirgins and inudations
whilc Great Snipe is said ta occur in any marshl .icl habitat on pa ssage (Britton
Et a2 . 1980) .

Habitat pre£erences in these parts of Atrica may not he entirel• similar to
those shown in purope hut scrve to demonstrite that Great Snipe may o4_cur in a
much wider variet}' of httbitats than Snipc an,l i,~ bv no means .:on£incd to wet
areas .
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OVER STATUS VAN BALTISCHE KLEINE MANTELMEEUW IN NEDERLAND

ON STATUS OFBALTIC LESSER BLACK-BACKEO GULL IN NETHERLANDS

l'ot en met 1978 zi jn in Nederland vi,j f rinl;meldinken hekend geworden van dc lial-
ti~che l:leine Mantelmeeuw Lar.4 :r ;4zaruc j'u . ru ., . liet betreft een volwassen vol,el
e37 twcc tweede en twee eerste kalenderjaar vogels . Deze waren als pullus get'ingtí
in Zcriclwetit-l :inland (drie) en _uitloost-Zweden (twee) . Toch hestaat er over de
status van deze ondersoort in Nederland geen duideli jkheid ( .4v i.fa? 4 ria trar <ier-

rai 19711) . Dit komt vooral nnt4lxt hij in hct veld niet of nauwelijk5 van ae Noor-
se Kleine i+lanteimeeuw ?, int.nrmc° +zu is te oatdcrtchciclen . Er bestaat namel i jk
een grote mate van ovcrlapping in cle kenmerken . Meer dan 2{) ó van de Noorse
I :leine M.tntel3neeuwen uit ZuiJ-tionn<egen (hristiansancl en Lindesnes) komt in man-
telklcur overeen met le Baltische Kleine Mantelmeeuw . llit percentage bedraagt

in Denemarken en _uid '_wecien (SOne) zelfs meer dan -11 ', (Rarth 196h, 19fr8) . Een
13altis(hc Klein(, Mantelmeeuw kan dus niet op grond van dc mantelkleur van een
Noorsc Kleine Mantelmeeuw van het ;i<scus tl~ze worden onderscheiden .

Grunt (198 0 ) wees er in zijn bespreking van de veldkenmerkon van de Kleine Man-
telmeeuw cn zijn ondersoorten op dat de in L;root-Brittannië waargenomen Kleine
HSantelmeeuwen van het 'u.,cus-type mogelijk afkomstig ziln uit Noord-Noorwegen .
(lle Noordnoorse populatie wordt tot de Raltischc Iileine `tantelmeeuw gerekend .)
lïit wordt echter niet door de bovenstaande feiten ondersteund . De herkomst van
de meeste van deze vogels moet eerder in 2uid-Noorwegen, Denemarken en Zuid-Zwe-
den worden gezocht dan in Noord-Noorwegen . Dit geldt waarschijnlijk ook voor de
in Nederland waargenomen vogels. Het percentage Baltische Kleine hlantelmeeuwen
is in Nederland wclliclrt wat hoger .

Oankzegging

líierhii dank ik B .J . Speek van het Vogeltrekstation te Arnhem (Gid) voor het hc-
schikhaar stellen van dr ringgegevens .

Summary

Thc .;t,tt.us of llaltic l .esser Black-hacl:ed (lull Lar, ., s ua ,"uscus in the 4ethet'-
l :utds is ohseure . 1"his is utainlv due to tlie fact thattit can not Lfe distinguis-
hecl from ~oraegian Lesser Black-hackeLls r' : , frr!.arr.nec2iu ., with a hlac.kiyh or
h1 :3ck back . After di5cussing the incidc•nce of this ty pe in southerrt Norwav, I}en-
rnark and 5outhern Sweden, the author is of opinion that the inajority o f
t}7Ie Lesser B1,}ck-h,acke~ls ohsen•ed in the Netherlancls originates from this arc3 .
Up to and including 1 0-8 there were five ring recoveries of Baltic Lesser Black-
hacked Gu11 in thc Netherlands. (hte adult hird and two second calendar- and two
first calendar-ycar birds were involved . Thev were ringed as pullus in sout.hwes-
tern Finland {thrce) and southeastern Sweden (two) .
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ATYPICAL FIRST-WINTER ICELAND GULLAT IJMUIDEN IN FEBRUARY 1981

()n 24 February 19R1 lan 411 ier ohservc l and ]rhotogr ;rl)hed a f irst-wintcr lceland
Gull Larus gl.aueo"ides at 1Jnwiden (Noord-Iloll,and} . Apart frow the chat'acters
usually nentioned Cor Iceland ('~u11 {such as small size, rounded head and short
hill), the hird showed some characters which are aty-pical of the species . (1)
The bill was quite thick, giving it, in comhination with its shortness, a stcmtpv
aPpearence . (2) The bill looked all black, with no sign of a pale hase . (3) The
tail showed a n ;irrow liale suhterntin:rl hand . (4) The t.ril was slightly darker
than the upper tail-coverts and rurnp, heing darkest just ahove, and thus empha-
sizing, the pale subterininal band .

1-he ahove and other recorcís demonstrate that the plwmage and bare parts of first-
w'inter lceland {;ulls occuring in liurope are more variahle than generally suppo-
sed (of . Hedgren & Larsson 1973, Hcune 1980) . The occurrence of darker individu-
als gives support to the idea that also Icclands of more western origin rnay oc-
cur in Gurope . for infonrnation on the darker Kunlicn's Gull L .g . kwnTieni of
eastem Arctic Canada and Thay~er's Gull L . ( g . ) L%"rayeri of :lrctic Canada, see e.g .
Gosselin !?a IJavid (1 1175), l.ehman (1980) and Wehcr (11)81} .
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21-22 . lceland Gull/Kleine Burgemeester Larus gtauootides, first-winter, IJmuiden
(\'oard-]lolland), Fehn.rary 19 8 1 (Jan .I~Z,tEr)

,r , ~_ - - -
om. ...- ...M' ~~~ -

.. . .:: j,~.
. . - +" . ..i ~~I .~ ~..~~ •^

.
. ' ~MII~"`__

'~~ ~~,~~~wdi-. ~ '"~w~~ .wr . ._ . ~,:~` ',~In" - -
•-~•~►.

.
.~~. ~'~ ~t

.joz:k
~ ' yrww . w. .sp. ~ 7~~ ~ _..r►` ,. ~~i

VOGELENOPTERSCHELLlNGlNOCTOBER 1981

>r~,~~ ° " • .r-•
., ..

_~~ ,~~.~• - ~~
~
. 11

+ - ~.

. L . .. :.~-.- -

ILL'n aantal vooclaars heeft besloten om van zaterdag i tot en met zonclag 11 octo-
lier 1 91 1 naar- Tersehelling (I'j te gaan . liet ligt in de hccloeling om tijSens clit
verhliif vooral veel aanLlacht te hesteden aan cle herkeruiin;; van _anKvogels . Op
grond van met name arnithalugisehe oven;egingen is het dorp 00sterend tot liet
centrurn van dc ~activiteit.en gekozen . Iedere rogelaar die nok belangstelling
heeft om tiidens de2e pcriode naar Terschelling te komen, wordt verzocht tele-
fonisch contact op te neown met .lnnlaap Brinlanan (l?(r 1330?yj of hij tiin afi:e-
_igheicl met een ander bestuurslid van de lAitch Birding lssociation . (Voor izoe-
kingcn kan men de VVV Terschelling (l'osthus R4!1{1 A~ 1Hclsland & Telefoon
946 (~ 3BÉlUl schrijven of heilen, )

Rc°stutn-

5G 1 s

23 . lceland Gull/Klcine Burpemcester Larua g2aucoides, first-winter, LTmuiden
(Noord-[iolland), I''ohruan• 1981 ( .larr Arui_deh)



OEHOE VAN DEN HELDER GESCHOTEN IN FEBRUARI 1981

EAGLE OWL pF pEN HELDER SHOT IN FEBRUARY 1981

( ll) 25 februari 1981 om IY :IIEI werd de Oehoe Bzsno bubo die vanaf octobc•r 197 3 in
de Ilonkere Ihrinen bij hen Ileldcr (IVII) verbleef ( ef . van den Berg 1979, van IJzen-
dooi7n 1979), gewond en verzwakt a3rrgetroffen bij het noordhek van het gebied
door W . Groen . De vogel clie zijn rechtervleugel hnd gebroken werd gevangen en
naar• een .lierenarts in Den Ilelder gebracht . Deze adviseerde de uil te laten be-
handelen in Artis te Artsterdam (\71) . In de ochtend van 2 6 fchruari brach t
P . ihrursma van het Vogelasiel Donkere lhrinen hem naar Ansterdanr . Daar werd dc
gebroken vleugel gezet maar de vogel overleed kort nadat hij was bijgekomen uit
de narcose . Bij sectie bleek de rechtervleugel een hoeveelheid verse fijne hagel
(nimuner 9-10) te bevatten . Verrassend was de constatering dat de Oehoe een man-
netje was (cf . van den Berg) .

De Oehoe is opgenomen in de balgencollertie van het Zo~logisch Wiseum te Amster-
dam. Maten en gewicht stann vermeld in tabel 1 . De maten en de warme roodbruine
kleur van het verenkleed rechtvaardigen de conclusie dat de vogel tot de onder-
soort B .6 . ,huho behoorde (c•f. Glutz von Rlotzheim & Bauer 1980, vauric 1965) . De
regionale herkomst is niet met zekerheid vast te stellen . De vogel vertoonde
geen actieve slagpenrui . Tenminste vier generaties arnrpennen kunnen worden on-
derscheiden . (Iie slagpenrui bij de [>ehoe wordt uitgebreid beschreven door Glutz
von Blotzheim & llaucr . )

Tabel 1 . Maten welke werden genomen van de Oehoe Duho hulo die op 25 februari
1981 werd gevangen in de [bnkere (luinen hij Den Heldcr {NH) .

Vleugel 448 mn
staart 257 nn
Snavel (gemeten vanaf washuid) 30 .5 mm
Klauw (hinnenteen) 34 .f rrmt
Gewicht 1880
Testes 1? x 12 nr~i

lle Oehoe van Den Flelder is aanvaard door de Connissie lhvaalgasten Nederlandse
lvifauna. flet was het eerste hevestiqde geval voor Nederland .

Ilierbij dank ik H[rn Blankert, F . Ilcuir,m:r en Kees Rnscl< :ar vaor 1e ~„ege'ens welke
de hasis vormden van deze mededelin g .

Summar y

On 25 rehrvary 1951 the Eagle 0~.1 Buha bubc that stayed in the Uonkere Duinen
near Den Helder (Noord-Holland) since October 1973, was f3und with its right
wirrg hroken . It died one day later . Fresh fine shot was found in the broken wing .
The bird was a male and belonged to the suhspecies A .h . bubo . Measurements are
given. It was the first accepted record for the yíetherlands .
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ANOTHER RECORD OF PARTIALLY ALB7NISTIC WHEATEAR IN NETHERLAND S

With reference to the note on hartiaLLy uibinistic lthe.etears OF~ k aandtar: nerra~irar_h, :
noar Katwijk aan -- ee (4uid-Ilolland) in rlugust 198 0 (v:ul der Bent 1!111), M . 'l'ekke.
(iri M t. .) informed mc that on 28 ,hrgust 1952 a partiall)~ a11)inistic Wheatear
was trapped at Ringstation Wassenaar near Wassen.ur (7uicl-Ilnlland) . The bird wati
described in Bouma ±: ~zl . { 1954) . lt was in awrtumt plwnal;e and had a conpletelv
white head and neck and a white to whitish mantle, back and scapulars . The hird
was sexed as female . This on accowit of the wing-length of 9( ) nnn ( , rf . Svensson
1975) . But section revealed that it was a male . The hird is now in the collec-
tion of the Rijksmuscutn van Natuurlijke Historie at Lciden (Zuid-Ilolland) .

1 thank M . 1'ekke for his reaction and for sending photographs of the 4tilneatear .

24-25 . Wheatear/Tapuit oenanthe oenrtnthe, partially albinistic, 11'assenaar (Zuid-
Holland), August 1932 (d . Xoch )
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BIRDING IN EGYPT

5inco thc Iruhaicatiun oL vt~• .~Lr ; r a_~ 1 ~ hy !t . Mcinrrtzha~rn in l , riil
ven' I ittlr h . is hern puhlishrLl nn the hsrdti of !iy}~rt . !n .Iwtc :rnd July' IEI ; Pl:r v
IiI,H ;tul in Uetuher IEI!3 0 I'eter 1 . . I+k•íninper ttsrtc~! i[g~,pt ,qrl in tiehtemher I 98 11

l4i .m C . M1hrllié . Iioth pctrticiptrtc•d iir the Netherlun .ls LlrnithulL}i+rial Cx]r tliti ns
to l :gypt in the winters o f 1 9 718 /79 aui.l U7, )/8li an d in tlre s p rin!; of lil ;il . I}urin!,
tlre~se visits it l>eccune cle:rr that Efl*ylrt sti11 rs n vc.r ,sttrnctive ~owitry lor
hirLiL•rs hLrt also that nut v chwtgeti in its ;rviCaLUra huvc takrn IrlaL:c since Alei-
ncrt ls .rkcn's i.rr's .

In order te conpile zin up-to date checkli5t nl the hrrtts nf lig}~rt in tite future
ve :sre m :rkrng ~ 11 7 eXteiSive survey of thc literature an d ~ire cullcc.tinl; :i11 re-
corc)s of hirds in I'gF,pt (includini, Sin .3i) . Dlor•eoti•er, u hreeding bircl ttlrs Irro-
jeL-t was started in 197 8 . lhe collectel infbnmrtrnn t.ill also lie used for stun-
marizing tlte status of the birds in 1 :gyrt in Tie hird i„ o f „fse Je~,L~r>~r z zlérzrcti -
by S . Crarnp K K .G .L . Simmons (1~1 7 -) .

Ihis paper is meant to give a short scmvnary of the ]:g}7>tian avifaun .r ; it will
hopefully cncwurage hirders to visit l ;g}1 t .

Visitiny Egyp t

The climate in Ggypt wi11 possihly inf]uence the t~irLler'~ decision rahen to visit
the cotrntry . Tlre winter is mild in the rsorth, u ca5ionally with some rain .
Spring and autrmm are warm in the north and hot in the suuth . Ihrring the surmncr
it is hot in the whule country and very hot in the south .

A visit to l,gy?t does not have to be expensive . There are hntels in all price
classes (vac'ying from one to 100 US $ per ni ght) . There are a few youth hotels ;
camping sites are almost completely lacking. l'uhli c transport is e xcellen t anel
cheap ; there are regular trai.ns, busses and collective taxis to almost all Pla-
ces . In some tourist sites (e.g . lAsrghazia and Luxor) there are bicycles for rcnt .
As the Egyptian traffic is extremely darigerous, it is not advisable to rent a
car . Plureoticr, it i s vcry' expensive . It is c}seaper anÈ also lu little) saler t ..
rent a car t<ith a driver for a whoIc day .

Ahu Sirnhel, near the .Sudanese horcler, can onl y be visited hy air-plane alt.hough
there is sometimes a huat lrom 1si.:in t.n thi s place . There is a fcrrti' uver l .ake
\asser from ;1sw in to Wadi líalfa in Sudan . This ti-il ) takes three clays ancl ttco
nil;}rts and 1 ittlc money hut is, as tl7ere is no accornodatiun : rt all , very tirinl; .

'fourists are not allowed ta visit all areas in Egy-pt . The P]editerrancan coast is
unl}' freel}- accesihle beti+een Marsa M1latrfih and :1lex•r.rrdria and near Port SaiJ .
Except for some main roads, the ;\ile lelta ( inc:ludin g the lakes) is closed for
tourists . Visiting the la k es requires a specia l per i nit froni the Securitv Seri'i .:L ' .
Uhtaining swh a permit is ver,v difficult and takes a lot of time . Visiting
southern 5inai is onl}' possii?le t.ith orl;arli_ed tour s . ]t is, theoreticall y , po.-
Sivle to cross thc [ :g}-ptian-lsraeli border near E:1 ' :1rYsh . ' 117e Red Sea C o;rst ha,
heen reopened to tourism srncc ,t :intcir}' 1y8f1 . The only town in thi ~s area where
one ís allowed to sta.' overnig lst, is Hur g hada . Tlte \ile Valley between Cairo and
:istian, 14adi e1 Natrim and the Faiyum are Crcc arcas .

Cairo and surrounding s

Cairo is an over-populated city and not the place ínr a birder to stay for a
long time . T'here are, howet'er, soure interesting hird5 to see . Rlack hites ~111 1~ s

.r!m are to he seen al] over the tokTi . T7iere is a large Cattle Egret !? Lul-_ r
L„ colon; in the eucalyT>tLSS trees near the lliza -oo . This garden can he con-

Sidered as an nnsis in the tot~~r . It is a good place to see I..ittle ilreen [lee-cater
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26 . 4yfiitc-ey'ed Gull/lVitoogrneeuw ~_ ;, :,. : %:' .- .^: :;ro, first calendar e~r, Fftzr
ghada, Egypt, September 1~33n



hleropu orientaCt:a, Gracefu1 Warbler Prinia gru i(i, and Nilc 4'alley Sunhird An-
threptes metallicua . Senegal '1'hi .:k-kmees BurFrinus senegalensis breed on flat
roofs in the center of Cairo ; they can he seen and heard in the dusk along the
,Nile . We have also seen these hirds on the flat roofs of boats on the Nile .
Laughing Uovc StrePtnpelia serreJcxlerzr;is, Pallid Swift Apus pallidus and Swallow
Ni.rundo rustiea (of the subspecies H .r. savigrzii with deep rufous-chestnut un-
derparts) are resident and corrnnon everywhere . The pyramids near G1 Cïza and Saq-
qára are interesting sites for hirds . A variety of wheatears Oenanthe: can be
seen here, depending an the time of the year. We saw several Red-tailed Wmeat-
ears 0 . zanthopr•ymna on the C;iza pyramids in the winters of 1978/79 and 197 9/80 .
In the evening Stone-curlew B . oedienemus, Barn Owl Tyto ulba and Egyptian Night-
jar Caprimuigus aegyptius can be seen or heard near the pyramids . The fagle (hv1
Buho bubo is said to breed en the Saqqára pyramid and near Abu Ruwash .

Faiyum

í'he Fai}iun is situatcd c . 110 km south-west of Cairo . On the road from Cairo to
this oasis Cream-coloured Courser Curenrius cur•sor, Hoopoo Lark Alaemon alaudi-
pes and Brown-necked Raven Carvus rufioollis can be seen . The Faiyum is a ferti-
le aasis and has a luxuri growth of palms and fnrit-trees . In the north it is
hordered hy Lake QárCrn - a saline lake witli locally small salt-marshcs along the
shores . The take is an important wintering area for Black-necked Grebes Podi:ceps
nigricollis, ducks and gulls (including many Slender-billeds Larus genei} . The
salt-marshes and mud-flats can hold considerahle nurnhers of waders, mainly Ken-
tish Plovers Cïiaradriuc; ai.erandrinue and Little Stints l:aZidris minuta but also
Kittlitz's Sand Plover C . pecuarius (hreeding), Greater Sand Plover C . le:c.re-
nrzuLCii and D1arsh Sandpiper Tringa siagnatilis . The rnarshes and the inundated
ricefields along Lake Qárvn are the best places in Egypt to see Painted Snipc
Aoctratula tienghalensis . (Information on numbers and ecology of this hird is
still lacking .) Senegal Coucals Centropus senrrgalensis can be seen in small nwn-
bers all over the oasis . The species occurs in Egypt only in the Faiyum, near
Cairo and locally in the Nile Delta . Nilc Vallev Sunbirds were seen in winter in
flowering trees and Little Green Bee-eaters are common throughout the ycar .

Nile Delt a

The Nile Delta is an area of major ornithological importance. This area is, how-
ever, only limited of access . From west to east there are four brackish coastal
lakes : blaryvt, Idku, Burullus and Manzala . Is is possible to see parts of hlaryut,
Idku and Afanzala without a special permit . lspecially Burullus and Manzala are
wintering areas for thousands of herons, ducks, waders and terns . The Whiskered
Tern Ch2idonias hybridus winters in large numbers (24 1100 hirds in the winters
of 1978/79 and 1979/80) on Burullus and Manzala . Smaller numhers of Gull-billed
Tcrn Jelo~rhelidon nilotica, Caspian Tern Sterna Caspia and Sandwich Tcrn S .
sandvioensi: . Black Tern C . niger and l4hite-winged Black Tern U . leucofrterus are
present in large numbers both in autumn and spring . Slender-billed Gulls are
present in large nrnnbers throughout the year ; they breed at El Malaha, east of
tbe Suez Canal . There are no recent records of Great Black-headed Gu11 L . ich-
thyaetus for Egypt . In recent years it has become apparent that Arctic Skua
Stercorarius parasiticus and Pomarine Skua S . pomarines are regular autumn mi-
grants along the Mediterranean coast . Six Pomarines were seen in the harbour of
Alexandria on 30 June 1977 and three White-eyed Gulls L. leucopnthlamus - a Red
Sea species - were seen near Port Said on 28 June 1977 .

Large rnnnbers of waders occur on the mud-flats along the shores of the lakes .
Especially from the road hetween Ismá'liya and Port Said the mud-flats of Lake
Manzala can he seen well . Painted Snipe and Kittlitz's Sand Plover are local re-
sidents . Little Bittern IzoLrychu;; minutus, Purple Gallinule Porphyrtio porphyrtio,

Pied Kinl;tisher ~'eri~lc rudia and Cltunorous Reed Warhler ,4r :•roc•cphaZus stentoreu :r
are resiclc•nts of all four lakes .

i4hen visiting Port Said, lhunyát or Alexandria hetwcen Septemher arid D1 :rrdh a vi-
sit to thc local hird-markets is always rewarding : hunderds of birds including
many herons, ducks, rails and waders, are offered for sail daily . ( It is useCul
to make detailed counts of the hirds offered for sale and to look for rings a s

Nile Valley

The Nile Valley betwcen (:aira and Aswàn is a narrow strip of fertile irrigated
land along the borders of the Nile . A good irnpression of the birdlife in this
area can already he obtained from the train . Cattle Egrets arc present hy thou-
sands. Black-shouldered Kite !;'luraus caeruleu~, Spur-winged Plover Hopiopterus
spinoius and Little Green Bce-eater can he seen frequently ; south of Qena Egyp-
tian Goose Alopoclie.e uegypt i'acus and Pied Kingfisher . The most famous tourist
areas, Luxor and Aswán, are excellent for birds as well . Barbary Falcon f'alco
pelegrr:nor:ie , Pied Kingfisher, lfesert Lark Ammomanes deserti, White-crowned
Black Wheatear D. leucopyga and Nile Valley Sunbird can be seen in both arcas .
The islands in the Nile near f+swdn are well worth visiting . On Lord Kitchener
Island there is a mixed colony of { :attle and l.ittle F.gret h,gre.tta gar :cc.Gta while
hrceding of Night ]feron rVycticora.x nycitcoras and Squacco Ileron ArdeoGa raLloi-
des still nceds confirmation . Egyptian Plover Plu oianus aegyptius and African
Skimmer Nynchops Tla ~ rosr.ri.s are most prohahly extinct in Egypt . There are no
recent records of Palm Swift Cypsiurus parvus and African Pied Wagtail ~o aciZZa
aguimp . Lake Nasser, between Aswdn and the Sudanese horder, is an enormous lake
and hard to visit . In January 198() we saw many Egvptian Geese, more than 100
Black Terns and an £agle Owl in the northern part of the lake . That Lake Nasser
can attract Afrotropicai species, is illustrated by the recent records of llarter
Anhingr melanogaster, Pink-bac:ked Pelican Pel.eerxnu.s rurE>seens and Black Egret
Egretta rirdes uaca (for details of the last two records, sec Dutch E :rtiing 2 : 141) .

Gulf of Suez and Red Se a

The ocnithological qualities of the Suez area are probably comparahle to those
of Glat in Israel although therc is very little known of the area. Near Suez
there are some intertidal mud-flats which can held thousands of waders. Recent
records in the Suez area include Painted Snipe, Terek Sandpiper Xenus einereus,
ltilzite-eyed Gull and Roseate Tern S. dougallii . There is a sma11 population of
Heuse Crows C . sp2endens,and Collared lbve S. decaocto has been discovered only
reccntly in this area .

Both in autumn and spring large numbers of raptors pass the head of the Gulf of
Suez but no systematic counts over a longer period have heen carried out yet .
[krring a seven days count in October 1980 over 10 000 eagies were counted : the
most numerous heing Short-toed Eagle Circaetus gaZZicus, Lesser Spotted Eagle
Aquila pomarina and Steppe Eagle A . rapar. At Hurghada, near the mouth of the
Gulf of Suez, the raptor migration is most notable in spring . (For a note on
studying raptor migration in Egypt, see Dutch Birding 2 : 26 .) White Storks Ci ,-o-
nia ciconia pass this area by tens of thousands both in autumn and spring .

Tiie islands near Hurghada hold breeding colonies of western Reef Heron E . gula-
ris, LVhite-eyed Gull, Lesser Crested Tern s . bengalensis and Whitc-cheeked Tern
S . ra;,ressu while breeding of Brown Booby Sula leueogaste.r and Crested Tern S .
óergii is not impossible . Green Heron Butorides striatus, Sooty Falcon F. conco-
for, Losser Sand Plover C . mongolus and Sooty Gull L . hempriclEtiti wore recently
seen in this area hut there are no recent records of Red-billed Tropicbird
thor, aa :.era ; - . The Osprey Pcmdion haliaetu : is a fairly common resident .
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Ihe Gc1,c1 I :11> ;r region in the extreme soutli-cast of l .:I;r-pt has un avifauz.i i,ith
AIrotropic .al clement,~ suih us I,.appot Riial Vult-ure'ibr ;o : lrrxc%te:licl;u~, I'ink--
hc;iicl liu'tle Ile4r J . P a ;s J o_tt" ,~ CU , U.una(lu ;, Ibve Jena cu}an : i ;; and Shining Su r

'1'his crrea is, tuifortunately,almost impossihle to
vlslt .

~ .~:' . .
..-~~ - _ , . n~~-_.. .,~p~; •a~ ,

. .► . .. - ~ ~. ~ ~r.

Conclusio n

lic;ypt is :; ver >- interesting coiuitry for hirders . In this paper we have tried to
give only zin impression of some of the ureas . Therc are nany areas (such as the
Itrd 5c 2 mount ;lins and many ctesert arcas) ornthologically tmexplored ; even the
diScUVeri- of unkncnvm species should not he excluded .

4t'ith the hclp of rnany peoplc we hopc to carry out a breeding bird atlas project
during the next years . hloreover, we hope to compile a checklist of the birds of
1:b~7,t in the future . 'I'herctUre, we should like to receive tmpuhlished records
from Lg~pt . Birders pl~umirng to visit Egypt should contact us so that we can
send them hrecding bird atlas 1'orms and additional information (for our addres-
ses, see helow) .

Selected literature

rll-Hussaini, A .H . 1938. Some hirds obscrved in Chardaqa (Hurghada), Red Sea
coast . 1t-i : 14 (2) : 54 1-547 .

. 19 5 9 . Further notes on the biriis of Ghardaqa (Hurghada), Red Sea . This
1 1 (3 ) : 5d3-3 1 7 .

63ulman, J.F .H . 1944. Notes on the birds of Safaga . Ibis 86 : 480-492 .
F.tchécapar, R .-I) . A Hue, F . 1967 . T61e l ;irds of :Jorth Afriea . lldinburgh 8 London .
Goodwin, D . 1 AS 1 . Notes on the migration of birds of prey over Suez . Ib-i:s 91 :

Horváth, L . 195 9 . The resu]ts of the zoological collecting trip to Egypt in 1 95 7
of thc Natural History \luseum, Budapest . Ann . Hint . Plad . r-1zi :, . 71aL . Hctng . 51 :
451-481 .

Marchant, S . 1941 . Notes on the birds of the Gulf of Suez . Ibi,; 14 (5) ; 265-295 ;
378-3% .

Meinertzhagen, R . 19 5 0 . id2col1 's óirdj oT cyypt . London .
Alcininger, I' .I . . & I]ielissen, B .C . 1979 . Ornithologische waarnemingen in Eg}pte

in 1~d?? en 1978 . l'eldorrritoLogiscia TiJdsehrift 2 : 78-86 .
Meininger, P .L . 8 hlullië, W .C . 1979 . Some results of the Ihrtch Ornithological

L-xpecíition to Egypt in January and Pebruary 1979 . BuZZ . nrn . Soe . MiddLe Ecrss
S : 12-I l .

. In press . TC,e : :,r .if~:~ar.ca of Egyptian ~ iL uds for ,,;irsierting rJaLar,',r,ir ;. .
Report . itiashington & -\cw York .

)leininget-, I' . L . , Baha el hin, S .M . S~Iull ië, W .C . In press . Some notes on bird
migratiOn in the area oC the Gulf of Suez (Eg}pt ) , autwrul 1980 . lar ;dgrouse .

~leininger, P .I- ., !lullié, W .C . & 8ruun, R . 198 0 . The spread of the House Crow
erv:, _ .c_>auen with special reference to the occurrence in Egypt . Gerfaut

7{) : 2-15-Z5I1 .
~leininger, P .L . et al . 1 9 79 . Tïr~ ';.:Lïrerl.arads Or~zzthoïoC:ica1 ïwpeclition to Pgypt

in Jcen!tar~y cmd Februarl! 1979 . Report . Middelburg .
Tennent, J .R.M. 1967. Spring migration of birds of prey near Suez . Ibis 109 :

273-274 .

C'eter L . Meiningcr, Grevelingenstraat 127, 4335 U : Middelburg
itiim C . Mullië, llerberdsland 66, 4337 CP Middelburg

64 1 6 5

27-28 . Whiskerecl Tcrn/lvitwangstern C% .lidoriiaz3 hybridus, I .ake Btm,llus, Egypt,
Januar} 1C179 ; F;aále f}w-l/Oehoe B=. ;ho bubo, I.alahsha Islancl, l.afcc Nasser, Gt,
lanuary 1 9II6 (Wim 1•?aíLié]
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Thc (] rn itholo g ica1 Soriety of the hliddle P,ast ( f15~I1 :) aims to eneour.rgc rn in-
terest in hiril5 of the M i í d le East anl co]iccts .3nii puhlishes ornitholokical
lat•a on the }iirctti oí the re}~íon . Por ilet .rils of lruhlications and memhership,
please wr it e to the fínnorurv Secrat.arv, QS \ íli, c/o 'lhe Lodqe, Sand .v , Bedford-
shire SG ln '1 11 ., United Kingdom .

'REDT DEOOSTVAARDERSPLASSEN '

Steun de onlangs opgerichte actiegroep 'Redt de ckxtitvaardersplassen' (ter atten-
tie van Ger Blok, Schapexuneent 1 0 9, 1 53 7 GK :Almere-Haven & Telefoon 03240-16101)
door geld over te maken op bankrekening 41 73 35 5-17 ten name van I:ons Meilink
te :1lmere-[[aven ( 11J 11 ) „;' op postgirerekening 2529179 ten name van de Vogelwerk-
groep [let Gooi en (]nistrekcn te Hilversum (NH) onder vermelding van 'Redt de Oost-
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RECENT REPORT S

Chis relrrt't c,n r .r anJ interestinr; hu .ís irn the Setherlands and I'L :ulders C ove°rti
mainl) thr last decade ol !larcli and alrril :uil maw. 'I'he records included .rre lar-
gel wicheehe J , 11 ot ciut}entii ;rted . No Aaim !or the conrpleteness of this report
is m:rJe . The Ilutc17 u 1141 s C ientifi c n.unrs and Lhcir order correslrond with the.

11)8E1} . The n 1g .lish names correspond k•ith
'Urz . .Ji .'r • „' . . ., . ~ j ' li .:2°u .r u ' ., .t J . ; .r,x 'rl.E•zrrG . (iS}781 .

29 . („eat 4tihite Egret/Grote '_ilverreiaer i•.,:retta aiBa, Kethel ( ' id-liolland),
lprii 1'1,~1 (rd~r-é ~',r. }
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Albatrosses through storm petrel s

:1 doublc tlark morph f~u]mar/Noordse Stonnvogel I-'uLmaru, ql.uc•i :uéz: ; was lcnrnd dead
on the Afsluitdijk (Fricsland/ti'oorJ Nalland) on 21 .January . ]t is now in the
collec tinn of the Zo~ilogiseth htuserun at Ajnsterdam (Noorcl-Iloll .tnd) . (~ ) n 1 Moy a
probahle double dark morph Pulntzr was ohserve.d nezzr flnver (Kent), I":ngland .

Gannets through frigatebird s

(Ai 13 April an adult Shag/Kuifaalscholver Pkzalacrucorax aristotelis was scen off
the Hondshossc Zeewering (Noord-I-iolland) .

Herons through ibisse s

Night 1lerons/Kwakken :v'uc±:z :eara~ ra ;~crGz:cor•as showed up in Zuideliik Flevoland
(Zuidelijke IJsselmeerpo]ders) on 2U ó4av and at the Grote Otterskooi near Giet-
hoorn (Overijssel) on 28 May . Another flew over Castricrun (tioord-Ilolland) on 15
May hy daylight . The Marken-Binnen (Noord-Holland) Cattle I?grct/líoereil ;er Bu-
buZcus ióz:s reappeared in early April . Ft was still present during the last week
of May. Records of Littie Egret/Kleine Zilverreiger E ;7rctta j_,r„ ~ tta were
ciairried in Friesland and Zuidelijk Flevoland . Single Great White F.grets/Grote
Zilverreigers E . aZba stayed at Ue lloort near Echt {Limhru'g) from 28 until 30
March, at Kethel (Zuid-Holland) from 2 until 16 April and at Lier (Antwerpen)
from 14 until 19 April . Other records were claimed in Zuidelijk Flevoland . After
the successful breeding of Great White Egret in the Netherlands in 1978, three
young were raised in Friesland this spring . Exceptionally early was the record
of a Black Stork/Zwarte Ooievaar C-icunia nigra at Overschie (Zuicl-Holland) on
15 April . T<.ro were seen at Steenhergen (Drenthe) on Zr? tilca v arrd orre resteil near
the Knardijk, Zuidelijk Flevoland on 29 May .

k.. ~~
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30-31 . Red Kite/Rode 1Vouw MiZvtes Milvus, Castricum (Noord-Holland), hl.ay 1981
(Pieter Bison) ; Rroad-billed Sandpiper/Breedbekstrandloper Limicola falcineZlus,
lle blaasvlakte (Zuid-Holland) , May 1981 (René Pop )

Sparrowhawks through falcon s

About 20 Black Kites/7-warte 14ouwen l+ilvus mi.arans were seen from the end of
April onwards - with most ohservations in the period 9 until 11 >lav. About the
same number of Red Kites/Rode Wouwen M . milvus was ohserved during the report

period . The two juvenile 4~lrite-tailed Lagles/ueearenclen HaLíae~, tua albiciLl.a
of Ikn Nul (CverijsseI) stayecl unti] 1? Wirc.h . On Texel (Noord-Holland) an adult
ly1~ite-tailed appeared on 18 April ; it was last seen on 23 April . The juvenile
Golden E:agle/Steenarend Auuilu - ::ry,aez .oz. of Flevoland (Zuidelijke l,lsselmeer-
polders) was present until 7 :1pri.1 . From 11 May onwards 21~+ Red-footed I"al-
cons/Roodpootvalken Ya l .- : v=.,reZ !:n:2c were reported . A maximum numher of eight
was coturted at Schoorl (Noord-Holland) on 11 May . Irnm 18 until 23 May up to
three indivicluals were watched at the Ilollanase fIout near l .elyst.rd, lbstelij k
f levolarrd (Zuidelijke 1 .]sselmeerpolc]ers) in the evening hours .

Rails through bustard s

A calling male Baillan's Crake/Kleinst Iti'aterhoen Porsana pusr:l?.a was Claimed in
the I>orregeesterpolder, .alkrnaardermeer (Soord-Holland) on 18 May . Another was
claimed in the Guisveld (Noord-Ilolland) during the last decade of May . In the

Kropswolderpolder at E[oogezand Sappemecr {(roningen) 13 ( :ranes/Kraanvogels ',rus

lruc rested irom 8 until 10 April . One Crane was suhser}uently seen at 's-('-raven-
hage (Zuid-Ilolland) and at Castricurn (Noord-llolland) and another at S1ootJorp
(V"oord iiollancí) on 17 :1pri l . [m 25 „april one r=as seen at. Makkum (1 riesland ) .
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32 . MediterranElrr Gu11s/Zwartkopr.reeuwen farus mrlanocephaLuv, De Maasvlakte
(luid-Ho] land} , April 1981 ( :iend 1'oiz)



Oystercatchers through sandpipipers

F our Rlack-win ged Stilts/Steltkluton ilr :mcmtc>l ;urs f r.'rrnantnpze.' f " lew north zit [:gmonel
ENoOrd-I1o113nd) nn S May . ( lthcr records wcrc .}I M.rkklan from !? unti] 19 May
(three), an Uverflakkoc {Z.uic IIolIand) on 13 y1av .rncí at Liet' ( Airtwerpen) un 1 1
May . l'hree were scen ncar the KnanIijk, Zuidelijk I levolanri from Ib May onwat'ds .
A breeding attempt at 11e Vaart, 2uidel i j l . l : levolmtd was rursuccassful cinc to the
rising of the ti.ater-level . A Stone-curlci ~ /Griel iurkiru :r oedien~mus was present
on Ameland (Priesl[utd} from 1 4 until 29 May . Relatively few Ilotterels/N4orinel-
pleviercn (71:a1>r. , l)-i, :r rnurz:nel :u:, were rcportecí in Flevoland this spring . A maxi-
mum number of 16 was countecí n lonf; thc Ooicva ;rn<eg, Zuicíeliik I'levoland on 12
May. A Great Snipe/Poelsnip t;aZlr:fu~{u r.vedz:a was cl3imc k l at Ilouten ( Utrecht) 01
5 May . If accepted, this will he the first record for the Net.herlancls since 197 .
A Rroad-billerl Sandpiper/Breedhokstr .utdlolrer Lzrnr" ;rolrr ful.4 .i:rac.L!.ur - in company
of Ringed Plovers/Bonthekrlevieren C . hiat~:cu(.a - visited shortly 11e hl iasvlakte
(Zuid-l[olland) nn lÓ ti1ay, A 11~trsh Sanclpiper/Poelruiter Tringa stageuL ::7,z:s was
studied at Spaarnwoudc ( Noord -Holland) on 11 April ; possibly the same bird was
seen on 17 April . From 25 urrtil 29 April atrother was present at the Eemshaven
(Groningen) . Chi 10 hLry two female Wilson's Phalaropes/Grote F ranjepoten Plraïa-
ropus t.rieolor stayed at Sint Margriete (Oo st-Vlaanderen) ; one was still present
on 11 iv[ay .

Skuas through tern s

A maxiunum number of 12 (or 14) P9editerranean Gulls/Zwartkopmceuwen í.arus rnelano-
cepi:ralua was seen en De hl.aasvlakte on 24 April! Single GulI-billed 'I'erns/Lach-
sterns Gel.ochel-idon nilotica were seen on De Maasvlakte on 1 May and in the Lau-
wersmeer (Groningen/Friesland) on 28 May. The only reported Caspian Terrn/Reu-

33 . Grey-headed la'oodpecker/Grijskopspecht Picus canus, male, Brunssumerheide
(Limburg), 11ay 1981 (Reié rop)

r
34. River Warhlcr/Krekelzanger Locustella fZuviatiZis, singing, Oostelijk Flevo-
land (Zuidelijke IJsselmeerpolders), May 1981 (Jan MuLdar )

zenstern Sterna caspia flew north off Bergen aan Zee (Noord-Holland) on 12 May .
i4hiskcred Terns/Witwangsterns Chtidorzirzs hybridus were ohserved at Spaarnwoude
on 8]w9ay, in the Horstermeerpolder (Noord-Holland) on 18 May, at Amstelveen
(Noord-Holland) on 19 May and at Harderwijk (Gelderland) from 19 until 22 May .
White-winged Black Terns/Witvleugelsterns C . leucopterus were reported at the
Alkmaardermeer on 21 May and at Ilarderwijk on 30 May .

Swifts

An Alpine Swift/Alpengierzwaluw Apus mE>lba was well seen at Lelystad in the eve-
ning of 26 April .

Kingfishers through hoopae s

Hoopoes/Hoppen Upupa epops stayed at 's-Gravenhage from 12 until 20 April, at
Culemborg (Gelderland) from 18 April until mid-May arxd at Castricttm on 13 and
29 May .

Woodpeckers

'ihe discove n• of a male Grey-headed Woodpecker/Grijskopspecht Pieus canus on thc
lirunssrmerheide (Limburg) on 27 April was sensat .ional . This elegant woodpecker
attracted man%' hirders . It was still seen and heard during the end of May .
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Larks through bunting s

A southhound Red-i'tmtped Swa] l.ow/Roodstuitzwalina Hirundo dauri.crz was reported at
the Hondsbosse Zeewering on 27 May . Red-throated Pipits/Roodkeelpiepers arat k ua
cervinus were observed on Terschelling (Friesland) on 1 May, at Leidschendam
(Zuid-Holland) on 9 May and at Rijswijk (Gelderland) from 9 until 11 May . On 11
May the Rijswijk hird was joined hy a second (and possibly third) onc . A Wax-
wing/Pestvogel Bombycilla garru2.us at Fnschede (Overijssel) on 9 May was unusual .
Singing Thrush Nightingales/Noordse Nachtegalen Luao -Gnia Zuscinia were present
at Blokkersdijk (Antwerpen) on 10 May and at Amstelveen from 18 until at least
28 May . From ali parts of the Netherlands and Flanders large nwnbers of king
Ouzels/Befiijsters Turdus torquatus were reported from mid-April until the first
week of May . IJnprecedented was the numher of 400-500 individuals on Texel on 30
April . There can be doubts about the origin of a Black-throated Trush/Zwart-
keellijstcr 'P . ruficoZZis atrogularis in downtown Groningen ((>roningen) from 30
hlarch until 4 April . Two Cetti's Warblers/Cettis Zangers Cettia cetti were
heard at the Quackjeswater (Zuid-I[olland) from 16 May onwards . A highlight was
the singirtg River Warbler/Krekelzanger Locustella fluviatz:Zis at the Harderbos,
Oostelijk Flevoland £rom 14 urttil 22 Hay . (A HippoZais warbler found dead at
Amsterdam on 19 June 1980 was identified as Melodious Warhier/Orpheusspotvoge l
H. polyglotta . This was the third record for the Netherlands .) A Red-breasted
Flycatcher/Kleine Vliegenvanger Fiee~iula p(irt) a was seen on Sc.hiennonnikoog
(Friesland) on 5 May . A singing male was recorded on tape at Harskamp (Gelder-
land) on 13 May. The presence of a pair of 1'enduline Tits/Buidelmezen Remía
pendulinus at Schinnen (Limburg) in April was kept secret . Ort 111 May a 1Vood-
chat Shrike/Roodkopklauwier Lanius senator was observed on Ameland . A male
Rustic Bunting/Bosgors Emberi:za ru2ttea showed itself to a lucky few on Schier-
monnikoog on 9 May .

J .J. (Han) Blankert, Leendert Meeszstraat 8, 2(115 JS llaarlem (023-242132)
Paul Herroelen, van Asschestraat 33, 1910 'leishroek, Bel2ium (02-7518576)
Gerard H. Steinhaus, Graaf Adoiflaan 11, 3708 XA Zeist (03404-17149 )

35-36 . Black-throated Thrush/Zwartkeellijster Turdus ruficoZlia atrogularis,
Groningen (Groningen), kfaruh-April 1981 (Jnonymus )
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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 telefoon-
systeem is vrijwillig en staat open voor iedereen .

Groningen

Egge Boerma 050 - 258286
HarmJan Wight 050 - 56753 3

Frieslan d
Trinus Haitjema 05142 - 170 8
.lan dc .fong 05138 - 478 8

Drenthe
Arend van Dijk 05215 - 33 1

Overijssel

Anton Conings 053 - 35130 0
Jowi de Roever 053 - 35870 3

Gelderland
Toon van Dijk 08894 - 262 1
Kees Tiemstra 03455 - 2174

Zuidelijke IJsselmee rpolders
Kees Breek 03200 - 4237 5

Utrecht
Ted Hoogendoorn 03430- 452 1
Jan van Kreuningen 030 - 615493
Jelle Scharringa 030 - 76023 0
Gerard Steinhaus 03404 - 17149

Texel
Adriaan Dijksen 02228 - 67 6
FritsJan Maas 02220 - 323 6

Noord-Holland
Arnoud van den Berg 023 - 37802 4
Pieter Bison 072 - 12101 7
Han B{ankert 023 - 24213 2
Jan Bos 035 - 6101 1
JanJaap Brinkman 020 - 43307 9
Alexander Buhr 02159- 4101 7
Klaas Eigenhuis 02977 - 23238

Ronald Geskus 02550 - 2276 5
Kees Hazevoet 020 - 139599
Edward van IJzendoorn 020 - 72723 9
Peter Meijer 02278 - 44 1
Gerald Oreel 020 - 46127 8
Kees Roselaar 020 - 522242 3
Kees Scharringa 072 - 33002 2
Wim van der Schot 020 - 25343 1
Rienk Slings 02510 - 4006 3

Zuid-Holland
Gijsbert van der Bent 01718 - 7518 6
Paul de Heer 010 - 74703 1
Peter de Knijff 01720- 92186
Henk van der Lee 01865 - 1324
René Pop 010 - 34112 8
Adri Rerneeus 070 - 47428 2
Norman van Swelm 070 - 98900 5
Arend Wassink 01718 - 26463

Noord-Brabant

Hidde Buit 01645 - 338 8
Rini van Meurs 04192- 416 5

Limburg

Peter Verbeek 04755 - 524

België (09-32 )
Paul Herroelen 02 - 7518576
Luc Matthé 014 - 21838 5
H ubert Meeus 014 - 415758
Sjef de Ridder 031 - 51693 5

Verenigd Koninkrijk (09-44)

Steve Gantlett 0842 - 5854


