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Pintail Snipe in Israel in
November 1984 and its
identification

Hadoram Shirihai

0
n 1 November 19841 waswatching birds in thefields nearthe ringing station
operated by the International Birdwatching Center at Eilat, lsrael, when 1

flushed a snipe Ga!lrnago with an unfamiliar upperwing pattern . 1 immediately
considered the possibility that the bird was a Pintail Snipe G sienura . The bird
landed about 100m away . 1 watched itfor some minutesbefore itflewawayagain,
and was then unable to relocate it . The following day, at dawn, the bird was
trapped in a mist-net and indeed proved to be a Pintail Snipe . It was ringed, meas-
ured, photographed and released later in the morning . The bird stayed in the
fields until 10 November. This was the first record of Pintail Snipe for lsrael and
also the first for the western Palearctic outside its breeding area .
The first part of this paper provides adescription of the bird trapped at Eilat . The
second part deals with the identification of Pintail and other medium-sized
western Palearctic snipes. Comparisons have been made from captured birds,
photographs, the literature and the examination of skins at the British Museum
(Natural History) BMNH at Tring, UK, and the Zoological Museum ZMA at Am-
sterdam, Netherlands . Primarily differences between Pintail and Common
Snipe G gallinago were studied, to illustrate the identification of the Eilat bird . A
comparison is also made with Great G media and Swinhoe's Snipe G megala,
though the discriminating characters of the latter species are by no means well
understood .

description of Eilat bird
SIZE & srinPE 5ize similar to Common Snipe,
but slightly smaller, dumpier, wíth head ap-
pearing bigger and squarer, and neck snort-
er. Bill slightly shorter and wider al base . Tail
not projecting beyond tip of wing at rest .
Wing appearing shorter than Common's,
general shape reminiscent of small Wood-
coc k Scolopaxrusticola, with long innerwing
and short rounded outer wing . Legs project-
ing beyond tail in flight. Tail short and full ; in

hand, 24 tail feathers apparent of which out-
er seven pairs pin-shaped .
HEAD & NECK Crown black with rufous-brown
spots . Narrow white central crown-stripe
from billto nape . Upperlore and supercilium
whitish-buff, wider and higher in front of eye,
and narrower behind eye. Eye-ring whitish .
Narrow brown eye-stripe from bill through
eye, merging onto nape . Cheek, ear-coverts,
chin and throat whitish-buff with few rufous-

iDurch Birding 70- 1-11, maart i9H81



Pintail Snipe in lsrael in November 1984

brown spots and stripes ; dark brown line
through centre of ear-coverts . Nape and
hindneck greybrown, mottled sandy and
rufous .
UPPERPARTS Compared with Common Snipe,
generally darker with two narrow white lines
along sides of rnantle ; feathers black with
rusty spot in centre and white outer and san-
dy inner edge . Scapularsas mantle-feathers
but both inner and outer edges narrow and
sandy-white, and two bolder and more con-
trasting rufous spots in centre. Rump and
uppertaii-coverts rufous- to pale sandy-
brown with wide dark brown bar.
UNDERPARTS Breast mottied brown, grey,
rusty and white down to belly . iJnderlail-
coverts, vent and flank whitish to sandy,
densely barred brown and rusty. Centre of
belly, around legs, only area without barring.
UPPERWWG Remiges dark brown with very
narrow (0.2-1 mm wide) greyish-sandy tips ;
narrow white trailing edge not usually visible
In field . Primary coverts, alula and outer
greater coverts blackish with white tips . 1n-
nergreatercoverts blackishwithsandyor ru-
fous (mainly subterminal) bars. Marginal
coverts blackish-brown with narrow white
frínges, together with greater and primary
covertsformíngdark frame around paler me-
dian and lesser coverts : these grey-brown
with rufous and black bars and very distinc-
tivewhitish tips . In flight, thesefeatures gave
impression of darker wing than Common
Snipe's with no white trailing edge and pale
centre surrounded by dark areas .
UNDERWING Remiges pale greyish-brown .
Coverts and axillariesgreyish-whitewith uni-
form dark brown to grey barring . In flight, un-

derwing uniformly dark and barred .
TAIL 24 rectrices, 12 each side . Seven outer
pairs very narrow, almost identical in size,
with very pointed tips and wider bases (4
mm) ; mainly grey with inner edges white at
tips . Other feathers wider, black at base wilh
rufous distal half . Both at restand in flighl tail
mainty rufous with narrow white edges-
BARE PARTS tris dark brown ; orbital ring
black . Bill with brown base, more greenish-
tinged middie part and biackish,brown distal
third . Leg pale greyish-olive, soles more yel-
lowish or pinkish . Claw black .
MEASUREMENTS Willg 137 mm ; Wingspan 440
mm . Bill from feathers 58 .0 mm, from skull
64 .5 mm, from nostril51 .5mm. Distancefrom
rearof nostril toeye 17.5 mm . Tarsus33.0 mm ;
hindclaw3.2 mm . Primaries 11, secondaries
11 ; outermost (11tIT) primary 14 mm shorter
than longest primary coverl . Wing formula :
p10 = tip, p9-2 .5 mm shorterthan tip, p8-5.0,
p7 -155, p6 -22 .0, p5 -27.5, p4 -3.5 .0, p3 -42 .5,
p2 -50.0, p1 -55.0 mm . Innermost secondary
= p617; longest tertiai = p9110 .
MouLT & WEAR Plumage quite fresh : remiges
only slightly worn, mainly outer primaries .
Partial body moult found only on lesser and
median coverts.
CALL Not heard .
BEHAVIOUR On ground, behaviour like Com-
mon Snipe, but more reluctant to fly, flying
only when disturbed at very close range .
Take-off marginally slower than Common
and usuatly only flying short distance. Flight
heavy with shallow wing-beats reminíscent
of Great Snipe . Found mostly in alfalfa field,
but also in dry river bed with sorle bushes .

identification
Apart from Pintail Snipe, the other medium-sized snipes that have occurred in
the western Palearctic are Common, Great and Swinhoe's Snipe. Common
Snipe is by far the commonest species in the area, and comparison will be made
mostly with that species . Great Snipe breeds in the northwestern Palearctic and
is a rare migrant in most of Europe ; it presents few problems in identification .
Swinhoe's Snipe is an eastern species that has occurred only once in the
western Palearctic, in the northern Caucasus in 1898 (Dement'ev & Gladkov
1969) . It is very similarto Pintail Snipe, and unfortunately littie is known of itsfield
characters .

separation from Common Snipe
Differences between Pintail Snipe and Common Snipe have been commented
upon by Madge (1977, 1986), Prater et ar (1977), Cramp & Simmons (1983), Taylor
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1 Pintail Snipe Gallinago stenura . Israel, November 1984 (Nadoram Shírihar)

(1984), Marchant et a! (1986) and Olsson (1987) . To summarize, thefollowing are
the main distinguishing characters of Pintail Snipe.
Pintail often looks plumperthan Common though it is not larger. ltswing is slightly
more rounded and it has on average a shortet bill . Its tail numbers more feathers
(24-28, compared with 12-18 in Common) than any other snipe and it is the only
species in which the outer seven to nine pairs of rectrices are pin-shaped . The tail
is also shorter than Common's (central feathers 42-55 mm compared with 52-63
mm; Marchantetal) which causes thetoes to project further in flight . Pintail hard-
ly shows any white in the tail, which is usually visible in Common Snipe .
Pintail Snipe lacks Common's distinctive white trailing edge to the wing . Some
very worn Common Snipes may show only a very narrow white edge, but it is still
clearer than on Pintail . In Pintail, the blackish greater and primary coverts con-
trast with a paler panel onthe median and lesser coverts, formed by sandy or ru-
fous bars and obvious wh itish tips to these feathers . Common Snipe's wi ng looks
more uniform and rufous and lacks the contrastingly pale central area, the
coverts being edged pale brown and lacking obvious paler bars (figure 1) .
In Pintail Snipe, the lower scapulars have comparatively narrow clear pale brown
to whitish edges on both sides of the feathers which normally do not differ much
in width . In Common, the outer webs of these feathers show wide buff to whitis h

3

Pintail Snipe in israel in November 1984



Pintail Snipe in Israelin November 198 4
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2 Common Snipe Gallinago gallinago, Israel . November 1985 (Hadoram Shirihai) 3 Great
SnipeGallinagomedia, Israel, September 1985(Nadoram Shrrihai)
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4 Pintail Snipe GaAinago stenura, Israel, November 1984 (Hadoram Shrrihai) 5 Swinhoe's
Snipe Gallinago megala, Japan, September 1983 (Kiyroaki Qraki)



PintaiJ Snipe in Israel in November 1984

edges, the inneredges being more rufous and narrower (figure i) . The{e is also a
tendency to have a more symmetrical pattern of rufous lines or spots in the dark
centres of these feathers in Pintail, opposed to a less equal pattern in Common
Snipe . The narrower pale scapular lines of Pintail may be noted in flight .
Pintail Snipe's axillaries and underwing are uniformly barred dark whereas at
least a paler bar is present on the underwing coverts of most Common Snipes
(some, including the North American subspecies G g delicata, may show totally
barred underwings) . The underparts of Pintail are also more extensively barred,
only a well-defined area around the legs being whitish .
Pintail Snipeshowsawidersupercilium in front of the eyethan doesCommon, in
which it tends to narrow markedly just before reaching the base of the bill ; this is
caused by a widening of the lore-stripe which creates a dark spot at the base of
the bill in Common Snipe.
Pintail's bill is usually greyish-green with adarktip . In Common, the bi H lacks the
greenish tinge, being pale reddish-brown or yellowish at the base . Leg colour of
Pintail is typically greenish-grey while Common often shows a yellowish tinge to
the legs .
Flight of Pintail is somewhat heavier than Common's . Pintail has a marginally
slower take-off, rarely zigzags and often flies only for a short distance . It may be
more silent than Common butwhendisturbed often utters a call that issomewhat
thinner in quality.

6 Great Snipe Gallinago media, ksrael, September 1985 (Nadoram Shirrhai)



Pirrtai! Snipe in lsrael in November 1984

separation f rom Great Snipe
In the hand, the tail structure makes identification quite easy . Great Snipe has
14-18 normallyshaped rectrices. Besides, Great Snipe isclearly larger and heav-
ierthan Pintail (wing length 139-151 mm compared with 126-143 mm ; Marchant et
al) which is also obvious in flight .
Great Snipe hasto some extent a similarwing pattern tothat of Pintail but the pale
areaon the lesser and median coverts is less obvious . It has very wide white tips
to the median, greater and primary coverts which form a complete white frame
around the very dark greater and primary coverts . This pattern is less distinct on
juveniles, however. Though Great Snipe shows a narrowerwhite trailing edge to
the wing than does Common, it is much clearer than in Pintail . Great Snipe also
shows clear white tail corners, which are lacking in Pintail . The underparts are
more intensively and heavily barred in Great Snipe .

separation from Swinhoe's Snipe
In the hand, Swinhoe's Snipe can easily be separated from Pintail by its different
taii'. structure:18-26 (normally 20) tail-feathers becoming gradually narrowerout-
wards but not as pin-like as in Pintail Snipe . Besides, it has on average a longer
wing and siightly longertail (137-151 and 46-57 mm respectively ; Marchant et al) .
Swinhoe's shares Pintail's upperwing pattern with pale central area and without
obvious white trailing edge, and its heavily barred underwing and body . In th e

7 Common Snipe Ga!linago gaRinago (bottom) and Swinhoe's Snipe G megala (top), Japan,
September 1983 (Kiyoaki Ozaki)



Pintail Snipe in Israel in November 1 984

field, identification of Swinhoe's Snipe is littie studied and probably quite
difficult . The primaries seem to extend obviously beyond the tertials in
Swinhoe's whereas they are almost entirely covered in Pintail (Marchant et al) .
Also, the extension of the tail beyond the wing-tips may be longer in Swinhoe's,
and its tail shows slightiy morewhite . In flight, the toes tend to project less beyond
the tail than in Pintail Snipe .
Madge and Taylor pointed out that Swinhoe's shows a blacker mantle and broad-
er buff scapular stripes than Pintail, thus being closer to Common Snipe in this
respect . When checking skins at the BMNH, I found that Swinhoe's has ascapu-
lar pattern different from Pintail Snipe . The pattern of the edges of the lower
scapulars issomewhere in betweenthatofCommon Snipeand that of Pintail, the
outer edges being approxirraately the same colour as the inner ones but wider .
Thisdifference was confirmed by HansSchekkerman on skins attheZMA (figure
1) . It accounts for the more contrasting scapular lines of Swinhoe's Snipe .
Kónigstedt (1986) pointed out that there is also a difference in call between the
two species . He described Pintail's flight cail as short and rasping and that of
Swinhoe's as hoarser, more grating and reminiscent of Common Snipe .
However, more field work is needed to assess the validity of these and other
characters _

8 Swinhoe's Snipe Gal linagomegala, Japan, September 1983 (Kiyoaki Ozaki)



9 Swinhoe's Snipe Gallinago megela, Japan, September 1983 (Kiyoaki Ozaki) 1 0 Common
Snipe Gallinago gallinago (top) and Swinhoe's Snipe G megala ( bottom), Japan, September

1 983 (Kiyoaki Ozaki)

The snipe trapped at Eilat in November 1984 showed all the classic features of
Pintail Snipe mentioned above. It was a first-winter bird, judging from the sandy
tipstothe outerprimaries, the presenceofjuvenile coverts between the moulted
adult-type feathers and the remiges that were all of the same age (cf Prater et al)_

occurrence
Pintail Snipe breeds mainly in the USSR, from thefoothillsofthe Ural mountains
just inside the western Palearctic, where a small population is known (Dement'ev
& Gladkov 1969), to eastern Siberia, mainly at altitudes of 1200-2300 m. It is a
long-distance migrant, wintering in India and southeastern Asia. The bird at Eilat
constituted the first record of Pintail Snipe in the western Palearctic outside the
species' breeding grounds . A few birds have been seen in eastern Africa bet-
ween the end of September and late February and in parts of the Arabian Penin-
sula (Oman, Saudi Arabia, Socotra, Yemen)(Vaurie 1965, Backhurst 1966 ;
Griffiths & Rogers 1975, Jennings 1981, Walker 1981, Cramp & Simmons 1983,
Taylor 1984, Richard Porter pers comm, Geoffrey Brown pers comm) . Tayforsug-

Pintail Snipein lsraelin November 1984



Pintail Snipe in Israel in November 198 4

fiouRe 1 Inner median coverts (top) of Pintail Snipe Gallrnago stenura (2x, left) and Common
SnipeGgalfinago(2x, right), and lower scapularsof (toptobottom) Pintail Snipe (4xi, Swinhoe's
Snipe G megala (3x), Common Snipe (3x) and Great Snipe G media (2x), after skins at the

Zoological Museum, Amsterdam (outer webs to the right) (Hans Schekkerman)

10



Pintail Snipe in Israel in November 198 4

gested that the species is probably a rare but regular visitor to Kenya rather than
a vagrant . The small number of observations in the Middle East is probably
caused by the scarcityof observersthere ; the species may however largelyover-
fly this region on long migration journeys.

acknowledgements
1 wishtothank everyonewho has helped tocompilethis paper, especially Kiyoaki
Ozaki for his photographs of snipes, Geoffrey Brown for his editing, Hans Schek-
kerman forproviding sketches and Merav Gellert for assisting me in the field . Ko-
dak Israel, the Society for the Preservation of Nature in Israel and the
International Birdwatching Center Eiiat, in the persons of Yossi Leshem and
Shmulik Tagar, encouraged and sponsored the study project at the ringing sta-
tion . The staff at BMNH and ZMA provided facilities to study skins .

samenvatting
STfKELSTAARTSNIP IN ISRAEL IN NOVEMBER 1984 EN ZiJN HERKENNING Van 1 tot 10 november 1984
werd te Eilat, Israël, een eerste winter Stekelstaartsnip Gallinago stenura waargenomen . De
vogel werd ook gevangen en geringd . Een beschrijving van de vogel wordt gegeven en het
onderscheid met Watersnip G gallinago, Poeisnip G media en Swinhoes Snip G megala wordt
besproken en geillustreerd . Stekelstaartsnip wordt gekenmerkt door de relatief plompe bouw,
de vrij korte snavel, de staart met 24-28 pennen waarvan de buitenste zes tot negen paar zeer
smal en spits zijn, het ontbreken van een lichte vleugelachterrand, het lichte veld op middelste
en kleine vleugeldekveren, de geheel gebandeerde ondervleugel en zwaar gebandeerde
onderdelen, devrij smalleschouderstrepen, de wenkbrauwstreepdie bij de snavelbasisbreder
isdan de oogstreep ende groenachtige kleur van snavel en poten . Devangst te Eilat betekende
het eerste geval van de Slelcelstaartsnip voor Israël en tevens het eerste geval in het westelijk
Palearctische gebied buiten de broedgebieden bij de Oeral . Het voorkomen in het Midden-
Oosten en Afrika wordt kort besproken .
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Giervalk in Groningen in
januari-april 1987

Tom M F Kompier

O p 7 februari 1987 om 9 :30 ontdekte Kees Koff ijberg een juveniele Giervalk
Falco rusticolus bij het schakelstation in deoostelijke Eemshaven Gr. De vo-

gel baadde in een plasje langs de weg . Egge Boerma, Harm Jan Wight en Leni
Groen zagen de vogel nadat zij door KK waren gewaarschuwd en konden de de-
terminatie bevestigen . Rond 10 :30 determineerden Loek Scholtens en Willem
Nieuwenhuisonafhankelijk van de anderewaarnemers de Giervalk in het weste-
lijk deel van de Eemshaven . Om 12 :20 zagen ze de vogel vliegen in de aangren-
zende Emmapolder Gr en uit het zicht verdwijnen . Ondanks intensief zoeken
werd devalk die dag niet meerteruggevonden . Laterbleek dat Koert Schoiten de
Giervalk al op 27 januari in het westelijk Eemshavengebied had waargenomen .
Hij was op dat moment echter niet geheel zeker van de determinatie .
Op 11 februari zagJan Bergshoeff deGiervalk om 11 :00 in de Emmapolder, waar-
na HJW de vogel om 15 :00 weer bij het schakelstation aantrof. Op 18 februari
vonden Fokko Padmos en Wim van der Schot de Giervalk om 14 :30 in de Emma-
polder. De valk zat op de grond en plukte een Wilde Eend Anas platyrhynchos.
Enkele gewaarschuwde vogelaars konden de vogel waarnemen totdat hij om
17:00 in zuidoostelijke richting wegvloog . Hierna werd de vogel vrijwel dagelijks
waargenomen tot en met 24 februari en daarna werd hij tot en met 14 maart nog
enkele malen gezien . Tenslotte zagen KK en HJW de vogel nog op 5,17, 29 en 30
april toen algemeen werd aangenomen dat hij allang was vertrokken .
Het gebied waarinde Giervaikzich meestal ophield omvatte globaal de Eemsha-
ven, de Emrnapolder en de aangrenzende Oostpolder Gr, een gebied van c 40
km2. Hij werd ook gezien in de Lauwerpolder, de Uithuizerpolder en de Polder
Vierburen tot vlak bij Delfzijl Gr. De totale oppervlakte van dit gebied was
minstens80 krnz . Hetvinden van deGiervalkwas nieteenvoudig daardevogel er
geen vast patroon van verplaatsingen op na bleek te houden . Van 20 tot 24 fe-
bruari zat de Giervalk's avonds in hoogspanningsmasten bij Spijk Gr. De aan-
komsttijden varieerden : 15:30, 16 :55, 17:15 en 17 :50 (zonsondergang op 24
februariwasom 18 :10) . Op 21 februari kon devogel vanwege dichte mist nietwor-
den waargenomen_ Tegen donkerverdween de Giervalk steeds in oostelijke rich-
ting waarbij hij soms nog ging jagen . Een slaapplaats werd nietgevonden .
De Giervalk werd niet lastig gevallen door kraaiachtigen . Wel werden interacties
waargenomen met Buizerd Buteo buteo, Ruigpootbuizerd B lagopus, Torenvalk
Ftinnunculus, Smelleken Fcolumbarius en Slechtvalk Fperegrinus. De Giervalk
was daarbij steeds dominant . Regelmatig joeg de vogel op Wilde Eenden e n
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somsop Fazanten Phasianuscolchicus . Eenmaal joeg hij een Torenvalk na . Vier-
maal kon een geslagen prooi worden gedetermineerd ; het betrof een Wilde
Eend, een Fazant, een I'atrijs 1'erdix perdix en een GraspieperAnthus pratensis.

beschrijvin g
GaOOttE & t30uw Enorm grote valk ; dik
postuur met zware borst . in vlucht als Slecht-
valk maar met bredere vleugels, rondere
vleugeltopenlangerestaart . Spanwijdte iets
kleiner dan van Buizerd, lichaamsgrootte
ongeveer gelijk . In zit staa rt ruim voorbij
vleugelpunt reikend . Buitenste handpen p10
korter dan p8 (op dia zichtbaar ) .
KOP & HALS Kop donkere indruk makend .
Voorhoofd crèmekleurig met grauwbruine
vlekjes, iets lichterdan rest bovenkop . Kruin
grauwbruin, sterk crèmekleurig gestreept .
Teugel met donker grauwbruine vlek, over-

gaand in duidelijke sikkelvormige baard-
streep . Wenkbrauwst reep al leen achter oog .
crèmekleurig, sterk met bruin gevlekt . Oog-
streep donkergrauwbruin, direct achter oog
smai, boven oorstreek verbredend . Oor-
streek grauwbruin, fijn crème gestreept,
schuin achter oog het lichtst . Kin en keel on-
gestreept crèmewit Achterhalsgrauwbruin,
zeer sterk crèmekleurig gestreept, lichte
nekvlek vormend als bij juveniele Boomvalk
F subbuieo. Zij hals donkerbruin .
ucHAAM Bovendelen grauwbruin, mantelve-
ren met smalle, alleen van nabij zichtbare ,

1 3
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11 Giervalk Falco rusticofus, Eemshaven, Groningen, februari 1987 (Hans Gebuis)



Giervalk in Groningen in januari-april 198 7

12 Giervalk Falco rusticolus. Eemshaven, Groningen, februari 1987 (Hans Gebuis)

lichte zomen . Onderdelen crèmewit met
zware grauwbruine lengtestrepen, op bo-
venborst losjes beginnend, naar onderen
toe snel dichter wordend. Flank en buik
zwaar gestreept ; veren van zwaarst
gestreepte gedeelte vrijwel geheel donker
met smal roomwit randje . Anaalstreek room-
wil met vage streepjes .
eovENVLEUGEi . Hand- en armpennen egaal
grauwbruin . Bovenvleugeldekveren als
mantel, grauwbruin met smalle lichte
zomen .
ONOE RvLEUOEL Slagpennen vaag geban-
deerd : handpennen vrij licht met groezelige
toppen, donkerder wordend naar vleugel-
punt, binnenste enigszins contrasterend
met bruingrijze armpennen en dicht ge-
streepleonderdekveren ; deze fijnervan stre-

ping dan oksel en borst .
sTanar Bovenzijde grauwbruin als mantel,
met lichtbruine bandering ; donkere en lichte
banden van gelijke breedte . Onderzijde
eveneens gebandeerd, doch even licht als
onderzijde armpennen .
NAAKTE DELEN Oog donker. Oogrand grijs-
blauw Snavel blauwgríjsmetdonkergrijzeof
zwarte punt . Washuid blauwgrijs. Tarsus en
tenen blauwgriis met lichtgele zweem ; na-
gels donkergrijs .
GEDRAG Vlucht rustig en krachtig mei ondie-
pe vleugelslagen . Ook tijdens jagen rustige
indruk makend en behendig mel snelle wen-
dingen . af en toe staart spreidend . Tijdens
glijvlucht vleugels horiionlaal gehouden,
herinnerend aan Havik ,4ccipiter gentilis .

determinatie
Alle kenmerken van de Groninger valk pasten op een juveniele Giervalk van de
donkere vorm . Behalve het enorme formaat waren er nog de volgende verschil-
len met Saker Valk Fcherrug en Slechtvalk . Bij de Giervalk ( en de Sa.ker ) steek t
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de staart in zitduidelijk voorbij de vleugelpunten, bij de Slechtvalkweinig of niet .
Bij de Slechtvalk zijn de vleugels spitser doordat p10 langer is dan p8 . Een juve-
niele of onvolwassen Saker heeft voorts een grotere en minder getekende lichte
wangvlek dan een Giervalk, een bredere en doorgaans opvallendere
baardstreep, een lichtervoorhoofd en warmer bruine bovendelen door geelbrui-
ne of rossigeveerzomen . Ook is het ondervleugelpatroon bij de Sakerzeer con-
trastrijk : de zeer zwaar gestreepte onderdekveren steken scherp af tegen de
lichte slagpennen. Bovendien zijn de binnenste handpennen bij de Saker niet
lichter dan de armpennen .
De Giervalk van Groningen was een juveniel op grond van de blauwgrijze kleur
van de naakte delen, dezware streping op de onderdelen en onderdekveren, de
vrij egaal grauwbruine bovendelen en de duidelijke baardstreep .

voorkomen
De Giervalk heeft een circumpolair verspreidingsgebied in de toendra- en noor-
delijke taigazbnes . Hij is nergens algemeen . In Europa broedt hij in Finland (2-5
paar), IJsland (300-400 paar), Noorwegen (200-500 paar) en Zweden (100 paar) .
Ook broedt hij nog in kleine aantallen in het Europese deel van de USSR (Gens-
bol 1984) .
De Giervalken van Groenland zijn trekvogels en worden regelmatig in Groot-
Brittannië en Ierland waargenomen. De populatie van IJsland is standvogel . De
Scandinavische broedvogels zwerven's winters uit tot in midden-Noorwegen en
-Zweden . Vooral jonge vogels van deze populatie dwalen zo nu en dan af tot in
noordwestelijk en centraal Europa .
Voor Nederland worden in de literatuur negen gevallen van de Giervalk vermeld
waarvan drie in deze eeuw, alle in de periode oktober-februari . Alle vogels wer-
den verzameld, rnaarvan een aantal is het bewijsstuk niet bewaard gebleven . In
alle gevallen waarin de leeftijd werd bepaald betrof het juveniele vogels . Acht
hadden betrekking op de donkere en één op de wittevorm_ Het laatste geval vbór
dat van Groningen dateert van 22 november 1923 te Hooghalen Dr.

dankzegging
lkdank Egge Boermavoor zijn informatie over de eerste waarnemingen en Klaas
Eigenhuis voor zijn opmerkingen ten aanzien van de determinatie .

summa ry

GYRFALGON IN GRONINGEN IN JANUARY-APRIL 1987 From 27 JanUary to 3O April 1gá7, with a few in-
terruptions, a juveni le dark morph Gyrfalcon Falco rusticolus was present in an at least 80 kmz
largeareasurroundingthe Eemshaven, Groningen . Thiswasthefirst recordof Gyrfalcon forthe
Netherlands since 1923.

verwijzing
Gensbfal . B 1984 . Rovfuglene i Europa, Nordatrika og MelJemosten, Kopenhagen .

Tom M F Kompier, Ruysdaelstraat 12, 2525 AE Den Haag
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Renvogel in Noordholland in
oktober 1986

Marc Argeloo & Leo Stegeman

O p 3 oktober 1986, na een middag vogelen in de duinen bij Schoorl Nh
besloten Marc Argeloo en Ploneke Scholtsz nog even naar de polder s

achter de Hondsbosse Zeewering bij Camperduin Nh te fietsen . Dit gebied had
al eerder voor vogelverrassingen gezorgd .
Om 15:50, in een weiland met enkele schapen c 300 m ten noordoosten van het
natuurreservaat de Putten, viel een zeer lichte plevierachtige vogel op . De vogel
zat enigszins i neengedoken op c 50 m afstand van de weg en was, mede door het
gunstige licht, zeer goed waar te nemen . Toen wij stopten richtte hij zich iets op
waardoor een zwartwitte koptekening zichtbaar werd . Determinatie was nu
simpel : een Renvogel Cursorius cursor. Na een kwartier besloten we om bij de
dichtstbijzijndeboerderijtefefonischanderevogelaarstewaarschuwen . Nac20
minuten verschenen Dook Vlugt en Kees Roobeek . De Renvogel was
ondertussen aan het foerageren en kon tot het einde van de middag worden
waargenomen .
Tot en met 9 oktoberverbleef de Renvogel achter de Hondsbosse Zeewering . Hij
hield zich vooral op in groene grazige weilanden, soms ook op droger vergeeld
grasland of op kaal omgeploegd land . Alleen al op de dag na zijn ontdekkin g

13-14 Renvogei Cursorius cursor, Camperduin, NoordhoiEand, oktober 1997 (René Wp)
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Renvogel in Noordholland in oktober 1986

kwamen enkele 100-en vogelaars naar de Renvogel kijken . Op S oktober haalde
de vogel zelfs de televisie in het halfzes-journaal van de NOS.
Op 10 oktober, deeerste dag van de door de Dutch Birding Association georgani-
seerde vogelweken op Texel Nh, werd de Renvogel tot iedersverrassing ontdekt
nabij de vuurtoren van De Cocksdorp . De vogel kreeg hier af en toe gezelschap
van een juveniele Rose Spreeuw Sturnus roseus en werd voor het laatst gezien
op 21 oktober.

beschrijv ing
Bij het maken van de beschrijving werd gebruik gemaakt van aantekeningen van
Klaas Eigenhuis, Dirk Moerbeek en de auteurs .

GROOrre & aouw Duidelijk kleiner dan
aanwezige Kokmeeuwen Larus rrdibundus
en Kieviten Vanellus vane!lus ; formaat over-
eenkomend met dat van Goudplevier
Pluvralrs apricaria . Kop vaak enigszins afge-
plat lijkend . Wanneer actief hals gestrekt
waardoor opgerichte tapuit Oenanthe-
achtige houding : compacte indruk wanneer
hals ingetrokken . VEeugelpunt niet voorbij
staart reikend ; in vlucht vleugels lang en
spits lijkend . Tertials meestal handpennen
bedekkend . Snavel ongeveerdriekwart kop-
lengte en duidelijk omlaaggebogen . Poot
lang, vrij ver naar achteren geplaatst, vooral
opvallend in opgerichte houding ; in vlucht
duidelijk voorbij staarteinde uitstekend .
KOP & HALS Voorhoofd en teugel licht zand-
kleurig . Kruin iets bleker wordend en naar
achteren overgaand in licht blauwgrijs
gedeelte . Wenkbrauwstreep licht créme-
kleurig, beginnend boven oog> naar
achteren verbredend en duidelijker zicht-
baar; op achterhoofd omlaagbuigend en
samenkomend in ondiepe V ; hierboven op
achterhoofd kleine zwarte V. Zwarte oog-
streep beginnend bij oog, naar achteren iets
verbredend en omlaagbuigend als wenk-
brauwstreep, echter niet samenkomend op
achterhoofd . Wenkbrauwstreep direct
achter oog breder dan oogstreep . Rest kop
en hals licht zandkleurig ; kin en keel

duidelijk lichter, licht crèmekleurig .
LICHAAM Bovendelen egaal zandkleurig
bruin . Borst, flank en voorste deel buik licht
zandkleurig, duidelijk lichter dan boven-
delen ; afhankelijk van lichtval donkerder
borstband zichtbaar, zowel in zit als in vlucht .
Onderdelen vanaf buik lichter wordend via
crèmekieurig naar wit op onderstaartdek-
veren .
vLEUOCL Handpennen zwart, in zit vaak als
zwart randje onder tertials zichtbaar, enkele
pennen met onopvallende maar wel
duidelijk zichtbare lichte top. Handpendek-
veren zwart . Armpennen en dekveren als
bovendelen ; armpennen met naar hand-
vleugel versmallende lichte achterrand .
Vleugelboeg bruin, verbredend naar
lichaam . Ondervleugel en oksel zwart,
srnnar Kleur als bovendelen . Staartpennen
met witte toppen . Bovenstaart met donkere
subterminale band doch precieze tekening
niet zichtbaar. Op onderzijde eveneens
donkere subterminale band, onderbroken in
midden .
NAAKTE DELeN Oog donker. Snavel zwart,
aan basis lichter, Poot roomkleurig, afhanke-
lijk van lichtval met gele zweem .
GELUio Twee verschillende roepen waarge-
nomen : luid praak-praak in vlucht en soms
kort kwit .

gedrag
De Renvogel foerageerde op een plevierachtige wijze afwisselend stilstaand en
rennend (over een afstand variërend van een halve tot drie meter) . Wanneer hij
stilstond boog de vogel vaak iets vooroverwaarbij de kop schuingehouden werd .
In deze positie deed hij soms felle uithalen met flinke hakbewegingen naar
mogelijke prooien waarbij hij soms iets door de poten zakte . Bij het foerageren
was de vogel diverse malen succesvol en ving regenwormen maar ook kleinere
niet geïdentificeerde prooien .
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De Renvogel werd bij het foerageren regelmatig door Kieviten en Kokmeeuwen
achterna gezeten en vloog dan vaak op . Bij het overvliegen van een Kievit en van
een Knobbelzwaan Cygnus olor drukte de vogel zich plat tegen de grond . Af en
toe woelde hij met de borst en buik wat grond los alvorens te gaan zitten . Dit
gedrag werd ook waargenomen toen hij 's avonds bij het donker worden ging
stapen .

leeftijd
Afhankelijk vande datum van uit hetei komen heeft de Renvogel een volledige of
een gedeeltelijke postjuveniele rui . Laat geboren vogels onderbreken de
slagpenrui en vernieuwen de buitenstejuvenieie handpennen, die lichtetoppen
hebben, tussen december en maart in het overwinteringsgebied (Cramp &
Simmons 1983) . De juveniele lichaamsveren, die donkere zomen hebben,
worden al snel na het vliegvlug worden vervangen door egaal gekleurde veren .
Bij de Renvogel van Noordholland werden de handpennen in zit meestal bedekt
door de tertials . Bij één gelegenheid zag Klaas Eigenhuis echter lichte toppen
aan de handpennen . Daarom en vanwege de egaal gekleurde lichaamsveren
kan geconcludeerd worden dat de vogel zich in eerste winterkleed bevond .
De Renvogel van Noordholland vertoonde een vagere grijze koptekening dan
verwacht . Een balg van een eerste winter-vogel uit hetZodlogisch Museum ZMA
te Amsterdam Nh vertoonde dit kenmerk eveneens . Hoewel niet vermeld in de
literatuur zou de vage koptekening kenmerkend kunnen zijn voor het eerste
winterkleed .

1 8
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15 Renvogel Cursorius cursor Camperduin, Noordholland, oktober 1987 (René Pbp)
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voorkomen
De waarneming te Camperduin en Texel betekende het tweede geval van de
Renvogel voor Nederland . Het eerste geval betrof een op 18 oktober 1933 in het
Elswoudsduin bij Zandvoort Nh geschoten vogel . De balg bevindt zich in het
ZMA. Andere gevallen werden door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse
Avifauna herzien en niet langer aanvaardbaar geacht (van IJzendoorn inprep) .
De Renvogel broedt in halfwoestijnen . Marchant eta!(1986) onderscheiden vier
ondersoorten : C c cursor (Marokko tot zuidwestelijk Iran en Suqutra), C c
bogolubovi (zuidwestelijk Azië), C c bannerrrtannr (Canarische Eilanden) en C c
exsul (Kaapverdische Eilanden) . In het veld zijn de ondersoorten vrijwel niet te
onderscheiden . Het voorkomen van C c cursor is in westelijk Europa het meest
waarschijnlijk vanwege het sterk migratoire karakter van deze ondersoort . De
vogels trekken na het broedseizoen in juli en augustus aanvankelijk in
noordelijke richting om pas in het najaar (vooral in oktober) naar het zuiden van
de Sahara en het aangrenzende Sahelgebied te trekken om daar te
overwinteren .
Het merendeel van de gevallen in zuidelijk Europa komt uit de periode van
terugtrek uit de overwinteringsgebieden in het voorjaar. In centraal Europa zijn
daarentegen tot 1976 slechts vijf voorjaarsgevallen bekend tegen 27 gevallen uit
zomer en herfst, terwijl de 38 gevallen uit noordwestelijk Europa alle uit de
periode september-december (vooral oktober) dateren (Glutz von Blotzheim et
al 1977) . In bijna alle Europese landen is de Renvogel vastgesteld, ook in de
Scandinavische landen . In de BRD zijn ten minste 18 gevallen bekend en in
België één, op 30 augustus 1881 te Rutten BL .

dankzegging
Onze dank gaat uit naar Klaas Eigenhuis voor het beschikbaar stellen van zijn
veidnotities en naar Kees Roselaar voor zijn assistentie bij het bestuderen van
balgenmateriaal in het ZMA .

summary
CREAM-COLOURED COURSER I N NOORDHOLLAND IN OCTOeER 1986 From 3 to 9 October 1986, a
Cream-coloured Courser Cursorius cursor stayed at the Hondsbosse Zeewering, Noord-
holland, and from 10 to 21 October near De Cocksdorp, Texel, Noordhoi4and . Pale primary tips
indicated that it was a first-winter bird . During most of its stay, it frequented short-grass
meadowland . This was the second record of tfle species for the Netherlands . The first was of a
bird collected near Zandvoort, Noordholland, on 18 October 1933 . Other previously accepted
records have been rejected by the Dutch rarities committee after review .

verwijzingen
Cramp, S & Simmons, K E L 1983. The birds of the western Pelearctic 3 . Oxford, Londen & New

York .
Glutz von Blotzheim, U N, Bauer, K M & Bezzel, E 1977. Handbuch der Váge! Mitteleuropas 7.

Wiesbaden .
Marchant, J . Prater, T & Hayman, P 1986. Shorebirds : an identilication guide to the waders ol the

world. Londen & Sydney.

Marc Argeloo, Baansingel 118, 1813 ZD Alkmaar
Leo Stegeman, Volkerak 6, 1826 AE Alkmaa r
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Ringsnavelmeeuw te
Europoort in juli 1986

Paul G Schrijvershof & Rob Schrijversho f

O p 6 juli 1986 bezochten we de grote meeuwenkolonie bij de olietanks ten
westen van de Dintelhaven, Europoort Zh . Omstreeks 17:15 reden we per

auto stapvoets langs het Beerkanaal en stopten bij een kolonie Stormmeeuwen
,! aruscanus. Terwijl wede meeuwen bekeken werd de aandacht van PGS getrok-
ken door een meeuw met een opvallende snavelband . De vogel stond op een af-
stand van c 6 0 m onbeweeglijk met zijn voorzijde naar ons toe, half verscholen
achter een helmpol . Qua grootte kwam hij ongeveer overeen met de hem omrin-
gende Stormmeeuwen . Na een paar minuten draaide de meeuw zijn kop een
kwartslag waarbij de lichte iris onmiddellijk opviel . De combinatie van snavel-
band, lichte iris en Stormmeeuw-formaat deden direct aan een Ringsnavel-
meeuw L delawarensis denken . Toen we even later ook de andere kenmerken
van het adulte zomerkleed van die soort in de kijker kregen waren we overtuigd
van de determinatie en waarschuwden telefonisch andere vogelaars . De Ring-
snavel liet zich tot 18 :45 door een vijftal vogelaarswaarnemen en werd ook gefo-
tografeerd . Na die tijd werd hij uit het oog verloren .
Pas in de avond van 9 juli werd de Ringsnavelmeeuw op nagenoeg dezelfde plek
teruggevonden. De vogel zat langdurig op het hek van een terrein met olietanks.
In de ochtend en avond van 10 juli en in de avond van 13 juli zag men de meeuw
weer op zijn oude stek .

1 6 Ringsnavelmeeuw Larus delawarensis, Europoort, Zuidholland, juli 1986 (Aené Pbp)
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Op alle waarnemingsdagen zag men dat de Ringsnavelmeeuw voor kortere of
langere tijd in westelijke tot noordoostelijke richting verdween . Zo ook op 13 juli
toen de vogel aan de andere kant van het Beerkanaal langs het hek van het gif-
gronddepot op de Maasvlakte Zh neerstreek . Daar werd hij nog 5-10 minuten
waargenomen. Nadat hij door een Stormmeeuw was verjaagd verdween de
Ringsnavelmeeuw omstreeks 21 :00 in het gifgronddepot . Nadien is devogel niet
meer gezien .

beschrijving
De beschrijving werd gemaakt aan de hand van aantekeningen en foto's .

DROOrrE & BOUW Bouw en felle gezichtsuit-
drukking herinnerend aan ZiivermeeuwL ar-
gentatus, maar duidelijk kleiner. In vergelij-
king met Stormmeeuw iets groter, vrij slanke
en langgerekte indruk makend (mogelijk
door iets langere poten), met zwaardere
borst en platter voorhoofd en forsere en
stompere snavel met meer ontwikkelde
gonys .
KOP & HALS Wit, zonder spoor van vlekte-
kening .
BOVENDELEN Mantel, schouder en rug grijs,
bleker dan bij Stormmeeuw: onderste
schouderveren met nauwelijks zichtbare
lichtgrijze veertoppen . Stuit en bovenstaart-
dekveren wit .
ONDERDELEN Wit .
VLEUGEL Handpennen pt-2 (van buiten naar
binnen genummerd) zwart, beide met opval-
lende witte handpenvlek ; handpenvlek op
pt ongeveer tweemaal langer dan op p2 ;
pl-6 met afnemend zwart ; vrijwel alle hand-
pennen met kleine witte top, alleen pl-2 ver-
moedelijk met zwarte top . Armpennen met
witte top . Tertials grijs als bovendelen, met
vrij smalle witte zomen, minder opvallend
dan bij Stormmeeuw . f3ovenvleugeldekve-
ren grijs als bovendelen .
si,wRr Wit .

NAAKTE DELEN Iris geelwit . Oogrand rood .
Snavel geel met lichte punt en opvallende,
vrij brede, scherp gedefinieerde subtermina-
Ie zwarte band . Mondhoek rood . Poot
geelgroen .
GEr.uin Niet goed onderscheidbaar temid-
den van ko4oniegeluiden .

determinatfe
De Ringsnavelmeeuw kon zonder problemen worden herkend aan het formaat,
de dikke stompe snavel met de duidelijke subterminale band, de lichte iris, de
geelgroene poten, het vrijwel ontbreken van lichte uiteinden aan de schouderve-
ren en de smalle onopvallende witte zomen aan de tertials .
Een adulte Ringsnavelmeeuw kan worden verward met Storm- en Zilvermeeuw .
Een Ringsnavelmeeuw is mogelijk ietsgroterdan een Stormmeeuw maarduide-
lijk kleiner dan eenZilvermeeuw . De hoekige kop, felle gezichtsuitdrukking (me-
de door de lichte iris) en iets zwaardere bouw geven de Ringsnavel meer het
voorkomen van een Zilvermeeuw dan van een Stormmeeuw . De kleur van de bo-
vendelen is lichter dan bij Stormmeeuw en Zilvermeeuw van de ondersoort L a
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17 Ringsnavelmeeuw Larus delaware n sis,
Europoo rt , Zuidholland, juli 1986 ( René Fbp)
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argenteus en komt ongeveer overeen met die van Kokmeeuw L ridibundus.
Onvolwassen Zilvermeeuwen, vooral kleine exemplaren, kunnen door hun op-
vallende snavelband, lichte iris en lichte bovendelen soms aan een Ringsnavel
doen denken . Meestal vertonen ze nog bruin en donkerof zwart in de bovenvleu-
geldekveren, tertials, alula en staart dat adulten missen . Ook kunnen ze door
hun grotere formaat, opvallende witte toppen van tertials en schouderveren en
vooral door de roze poten van een Ringsnavefineeuw worden onderscheiden .
Verwarring kan ook optreden met Stormmeeuw. Gewoonlijk onderscheidt de
Stormmeeuw zich door zijn kleinere formaat, rondere kop, slankere snavel met
minder ontwikkelde gonys, iets kortere poten, opvallende witte uiteinden aan ter-
tials en schouderveren en donkere iris . Ringsnavelmeeuwen met bijna even wit-
te tertials als een Stormmeeuw kunnen echter voorkomen .
Voor de herkenning van onvolwassen Ringsnavelmeeuwen zij verwezen naar
Mullarney (1982) en Grant (1986) .

gedrag
De Ringsnavelmeeuw van de Europoort vertoonde een opvallend baltsgedrag
ten opzichte van Stormmeeuwen . Hierbij vloog de vogel de kolonie rond en
streek neer bij een paartje Stormmeeuwen waarna het hieronder beschreven
baltsgedrag plaatsvond . Soms leidde dit tot het wegjagen van een der partners .
Ookverjoeg de Ringsnavel Stormmeeuwen van het hek door boven hen te gaan
vliegen met boven het lichaam fladderendevleugelsen afhangendepoten waar-
na met naar beneden gerichte snavelhouwen de Stormmeeuw verdreven werd .

-~~=~, ro
FFCUUa, Balts van Ringsnavelmeeuw Larus delawarensiste Europoort, Zuidholland, injuG 1986
(Peter de KnijH). A Loopt met iets van lichaam gehouden en afhangende vleugels naar Storm-
meeuw, kop hierbij in normalestand ; hierna recht overeind staand metvfeugelstegen lichaam
8 Kop naar beneden tot snavel tussen poten bijna grond raakt ; roept . C Kop in vloeende bewe-
ging naar achteren geworpen tot bijna op rug ; roept . D Kop zeer snel naar beneden en iets naar
voren gebogen totongeveer borsthoogte . E Kop weer naar achteren geworpen, iets minder ver

dan C ; roept . Vervolgens D en E nog twee- of driemaal herhaald . Bewegingen D en E volgen
elkaar zeer snel op, duidelijk sneller dan B en C .
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SOVIET
BIRD SONGS

4~A ^-

'ISTER MILD
bioacustics

Two high-quaflty cassettes and an explanatory booklet (in Enghsh) in u
specially designed box, including excellent recordings of the songs and
calls of a total of 120 species of Sovjet birds . Most of them are not to be
found on other discs and cassettes.

If You are interested in the songs ond ca11s of such species as Nimaloyan Snowcoclr,
Lesser Golden Plover, Swinhoe's Snipe, Rufous Turtte Dove, Oriental Cuckoo,
Pocific 5wlft, Black Lark, White-winged Lark, Richord's Piplt, Olive-backea Pipit,
Citrine Wagtail, Brown Shrike, White's Thrush, 81ack-throated Thrush, fye-browed
Thrush, Blue Whistling Thrush, Pied Wheatear, Red-flanked Bluetail, Eversmann's
Redstarr, Dourian Redstart, Blue-heoded Redstart, Siberian Rubythroat, Nunalayon
Rubythroat, Rufous-taited Robin, Siberion Blue Robin, Yetlow-browed Warbler,
Hume's Yellow-browed Warbler, Pallas's Warbler, Dusky Warbler, Radde's Worbler,
Spotted Bush Warbler, Chinese Bush Warbler, Gray's Grasshopper Warbter, Sav!'s
Warbler, Pa11aSS Grasshopper Worbler, Lanceolated Warbler, Paddyfield Warbler,
Thick-billed Warb/er, Booted Warbler . Severtorov's Tit Worbler, Brown Flycatcher,
Black-throated Accentor, Brown Accentor, Red-heoded Bunting, Chestnut Bunfing,
Yellow-browed 8unting, Black-laced Bunting, Rock Buntinq, Yellow-breasted
Bunting, White-winged Grosbeak, Red-fronted Serin, Long-tailed Rosefinch, Red-
rrmntled Rosefinch, Hodgson's Rosy Finch, ond a lot of other Soviet Birds -
these are the cassettes for You . 1f You wish to learn the calh of the Soviet birds
You thirnk of solely as migrant rarities or if You merely want to enjoy some very
good recordings of bird songs - order it from :

KRISTER MILD, Kopparvdgen 23, 5-175 72 JQrfdlla, Sweden.
Price: 185:- Swedish kronor (SEK), or equivalent in other currencres
(including postageJ, Payment !s eoslest mode directly into Swedish Post
Office G1RO account number 463 93 22 - 9/ Krister Mild. If paying wrth
the Post Office G1RO occount is not possible, make payment in an inter-
national money order or by a cheque drawn on a bank . Do not use
personal cheques. Add 75 SEK if sending a cheque or using an internatio-
nal money order . Make all cheques payable to Krister Mild .



Ringsnavelmeeuw te Europoort in juli 1986

Vrijwel altijd werd de baitsende Ringsnavel door Stormmeeuwen getolereerd en
niet verjaagd . Ze reageerden echter niet op de Ringsnavel . Deze werd wel een
aantal malen doorZilvermeeuwen verdreven .
Figuur 1 toont hetverloop van de baltshandelingen van de Ringsnavelmeeuw. In
de figuur wordt telkens het eindstadium van een handeling weergegeven. De
balts laat zich als volgt samenvatten : A-B-C-D-E-D-E-D-E-A . Dit gedrag lijkt
enigszins op de balts van de Stormmeeuw. Deze gooit echter de kop niet zo ver
naar achteren als de Ringsnavel en herhaalt de beweging D-E slechts éénmaal .
Door het uitbundige gedrag kon de Ringsnavelmeeuw op een afstand van
c 500 m van de Stormmeeuwen worden onderscheiden .

voorkomen
Dit was het eerste geval van de Ringsnavelmeeuw voor Nederland . De soort
broedt in Canada en het noorden van de Verenigde Staten . Het broedgebied
heeft zich de laatste decennia uitgebreid en de aantallen zijn sterk toegenomen .
Het grootste gedeelte van de in oostelijk Noordamerika broedende vogels over-
wintert langs de oostkust van de Verenigde Staten zuidelijk tot in Mexico, vooral
van North Carolina tot in Florida (Cramp & Simmons 1983) .
Het eerste geval van de Ringsnavelmeeuw in Groot-Brittanniëwas in 1973. Toten
met 1985 zijn daar sindsdien c 275 Ringsnavels vastgesteld, alsmede c 175 in Ier-
land . Van IJsland zijn c 13waarnemingen bekend . Van het vasteland van Europa
zijn gevallen bekend uit de BRD (1), Frankrijk (16), Gibraltar (1), Noorwegen (1),
Polen (2), Portugal (1), Spanje(4), Zweden(2)en Zwitserland(1) . Het seizoenspa-
troon in Groot-Brittannië en Ierland wijst op seizoensgebonden trekbewegingen
van afgedwaalde Ringsnavelmeeuwen in Europa (Vinicombe 1985) .

dankzegging
Hierbij danken we Peter de Knijtf voor het beschikbaar stellen van zijn aanteke-
ningen over het gedrag. Ook zijn we dank verschuldigd aan Eugène van der
Burg, Enno Ebels, Ted Hoogendoorn, Jan Regeeren Gerard Steinhaus voor het
beschikbaar stellen van gegevens .

summary
RiNO-aFUeoGuunTEuaoPOOATINJuLr1986 From6to13July1986,aRing-billedGull Larusde-
lawarensis in adult summer plumage was present in a colony ot Common Gulls L canus at Euro-
poort, Zuidholland . On several occasions itwasseendisplayingtoCommon Gulls . Thiswasthe
first record of Ring-billed Gull for Ihe Netherlands . In continenlal Europe, up to and including
1985, Ring-billeds have been recorded in France (16), FRG (1), Gibrallar (1), Norway (1), Poland
(2), Portugal (1), Spain (4), Sweden (2) and Switzerland (1) .

verwijzingen
Cramp, S & Simmons, K E 11983 . The birds oI the western Palearctic 3. Oxford, Londen & New

York .
Grant, P J 1986. Gulfs : a guide to identrfrcation. Tweede druk . Calton .
Mullarney, K 1982 . Mystery photograph 6 : Ring-bilted Gull . Dutch sirding 4 : 20-22 .
Vinicombe, K E 1985. Ring-billed Gutls in Britain and Ireland . 8r8irds78 : 327337.

Paul G Schrijvershof, Dordtselaan 172a, 3073 GN Rotterdam
Rob Schrijvershof, Molenstraat 11, 3201 AJ Spijkenisse
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mystery photographs

2~` The bird shown in mystery photograph 26 is clearly a falcon Falco and
V belongs to one of the larger species, as can be judged from its fierc e

expression and its head pattern . Once we have reached this conclusion, the
troubleonly begins . The largerfalcons areverysjmilar iniheir juvenile plumages
and some species (Gyrfalcon Frusticolus and especially Saker F cherrugj can
show adult plumages very much like their juveniles .
When we take a closer look at the depicted bird, the following things can be
noted . Firstly, we examine the head pattern . Our bird shows a rather well-defined
but narrow moustachial stripe, very pale ear-coverts, a narrow dark eye-stripe
contrasting with a broad pale supercilium and a pale forehead . Then we notice
the very uniform mantleand the breast markings, beginning small but becoming
larger downwards and on the sides of the breast . Only a small amount of
underwing isvisible, but just enough to show that the underwing coverts are pale
and not very heavily streaked .

18 5aker Falco cherrug, Afghanistan, June 1978 (Amoud B van den 6erg}

24 1 Dufch 8lydill9 1Q : 24-25, m0&rt 1988 1



mystery photographs

Peregrine F peregrinus of the nominate race and Barbary Falcon Fpelegrinoides
show a darker head pattern than the mystery bird with awider moustachial stripe
and hardly any pale supercilium . The tundra subspecies of the Peregrine F p
calidus may show a narrow moustachial stripe like our bird, but differs, among
other things, in having a dark area between the eye and the pale ear-coverts .
Lanner F biarmicus in juvenile plumage shows a more striking facial pattern,
created by a wider dark eye-stripe which contrasts sharply with the pale ear-
coverts . Also it has a less clear supercilium, especially to the front, and more
extensive breast markings . Gyrfalcons with a uniformly dark mantle and heavily
streaked underparts can only be juveniles of the dark morph, which should have
a darker forehead and earcoverts .
A juvenile Saker does show our bird's facial pattern, but is more heavily marked
on the chest and has heavily dark-streaked underwing coverts, and not so
uniform a mantle . This leaves us with adult Saker, which indeed it is . After we
have reached this conclusion, we note one more character, which is hard to
discern in the f ield but is well displayed in the photograph : the feathering on the
tarsus leaves about one half to be seen . I n Lanner t his should be two thirds and in
Gyrfalcon only one third . This Saker was photographed by Arnoud B van den
Berg in Afghanistan, in June 1978.

Tom M F Kompier, Ruysdaelstraat 12, 2525 AE Den Haag

Mystery photograph 27. Solution in next issue .
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mededelingen
Palearctic Cream-coloured Coursers in Kenya in Janua ry-February 1987
The northern African and Middle East subspecies of Cream-coloured Courser
Cursorius cursorcursor is known to winter mainly on the southern edge of the Sa-
hara and in the Sahel zone from Mauritania and Mali to northern Ethiopia and ra-
rely Somalia (Cramp & Simmons 1983, Urban et al 1986) . In eastern Africa, it is
replaced as a breeding bird by the races C c littoralis and C c somalensis, which
are treated as subspecies of the southern Af rican Burchell`s Courser C rufus by
Marchant etal(1986) . Cc littoralis is the only race that is known to occur in Kenya,
breeding in the northern part of the country, west to Lake Turkana (Britton 1980) .
We observed some birds of this raceon sandy roads in thornbush country in Sibi-
loi National Park, c 10 kms inland east of Lake Turkana, on 9 February 1987 . A total
of 30 coursers encountered along a 165 km long stretch of eastern shore of Lake
Turkana between Loiyengalani (2 :46N 36:43E) and Allia Bay (3 :40r4 37 :17E) in
January-February 1987, however, belonged to the Palearctic race . Details of our
observations areasfollows : 22January, 3 in stony desert 500 m away from the la-
ke at Loiyengalani ; 28 January, 3 in semi-desert 400 m away from the lake near
Porr Mountain ; 2 February, groupsof 13,6 and 4 alongthe shore near Moiti Moun-
tain ; and 18 February, 1 flying at Sandy Bay . All these birds showed a striking un-
derwing pattern with black axillaries and underwing except for a brownish
leading edge and narrow clear white trailing edge . This pattern is characteristic
of Palearctic Cream-coloured Coursers, theeastern African birds having a much
broader but less clear-cut white trailing edge to the underwing and pale greyish-
brown underwing coverts and axillaries, contrasting markedly with the blackish
primaries (cf Marchant et a!). The plumage colour of the birds akong the lake was
pale buff, whereas that of C c littoralis is somewhat browner and less sandy .
These observations constituted the first records of Palearctic Cream-coloured
Coursers in Kenya . In view of the situation of Lake Turkana in a desert region bor-
dering Ethiopia, and the large number of birds observed, it seems likely that the
absence of earl ier records of this subspecies is d ue to the very low observer acti-
vity in this region, and that it is in fact a scarce but regular wintering bird . It was
striking that C c littoralis were only observed in well-vegetated thornbush savan-
na, whereas the Palearctic coursers were found in sparsely vegetated or almost
completely bare desert along the open shore,

references
Britton, P L 1980 . Birds ofEastRfrica . Nairobi .
Cramp, S & Simmons, K E L 1983 . The brrds of the western FaJearctic 3 . Oxford, London & New

York .
Marchant, J, Prater, T & Hayman, P 1986 . Shorebirds : an rdentification guide to the waders of the

world. London & Sydney.
Urban, E K, Fry, C H & Keith, S 1986. The birds ofRfrica 2 . London .

Hans Schekkerman, Mr Ludwigstraat 1, 1901 PS Castricum
Jeroen C J van Wetten, Hembrugstraat 247, 10 1 3 XD Amsterda m
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mededelinge n

Blonde Fluiters in België en Nederiand in zomer van 198f Op 4 juli 1986 om
13 :45 ontdekte Gerald Driessens te Kallo Ovi een adulte Blonde Ruiter Tryngites
subruficollis die foerageerde op een slikterreintje in het havenuitbreidingsge-
bied van Antwerpen A. Later in de middag konden enkele andere vogeiaars de
vogel nog waarnemen, tot hij om 18 :45 samen met enkele Kemphanen
Philomachus pugnax hoog in noordoostelijke richting verdween .
Op 16augustus 1986ontdekte René van Rossum een adulte Blonde Ruiter langs
de Loosderweg te Lisse Zh . De vogel foerageerde in gezelschap van Kempha-
nen op een onder water gezet bollenland . Met enige onderbrekingen kon de
vogel tot en met 19 augustus door 100-en belangstellenden worden bekeken .
Te Kallo trok aanvankelijk de behoedzame manier van voedselzoeken de aan-
dacht, te Lisse het grootteverschil met de Kemphanen en de heldergele poot-
kleur. In beide gevallen werd geen moment gedacht aan een afwijkende
Kemphen en werd de vogel zonder problemen gedetermineerd als een Blonde
Ruiter.
Hoewel Blonde Ruiters doorgaans kleiner zijn dan Kemphennen (ongeveer zo
groot als een Drieteenstrandloper Calidris alba), kunnen de kleinste Kemphen-
nen toch net zo klein zijn als de grootste Blonde Ruiters . Belangrijkere ken-
merken dan het formaat waren dan ook het okerkleurige gezicht met lichte partij
rond het oog, de okerkleurige onderdelen met fijne donkere vlekjes op de z ij -

1

-^r -

,~-

--_~

27

19 Blonde Ruiter Try rrgrfes subruficollis, Lisse, Zuidholland, augustus 1986 (Arie de Kn y ff)



mededelinge n

borst, de heldergele poten, het vrijwel ontbreken van een lichte vleugelstreep en
witte staartzijden en het zwarte halvemaantje op de onderhandvleugel .
Beide Blonde Ruiters waren adulte vogels . Bij juvenielen vertonen de dekveren
smalle ankervormige patronen en zijn de zomen van mantel-, schouder- en
dekveren witachtig in plaats van bruingeel . Deze kenmerken waren bij geen van
beide vogels aanwezig . De Blonde Ruiter van Kallo was in zomerkleed, die van
Lisse in vergevorderde rui naar winterkleed . De zijborstvlekken van de vogel te
Lisse waren minder opvallend dan bij die te Kallo en de nieuwe veren van de
bovenzijde waren anders getekend en gekleurd . De oude zomerkleedveren wa-
ren zeer donker met een smalle scherp begrensde lichte zoom, de nieuwe win-
terkleedveren vertoonden een zeer donker centrum dat vrij geleideliik overging
in een brede geelbruine zoom . Het verschil tussen zomer- en winterkleedveren
komt overeen met hetgeen wordt vermeld in Marchant et a! (1986), zij het dat er
naast een kleurverschil ook sprake was van een verschillend patroon .
De Blonde Ruiter van Kallo foerageerde zeer behoedzaam waarbij hij na een
reeks snelle pasjes even aarzelde om de voet op de grond te zetten . Slechts een
enkele keer liep hij tot de knieën het water in . De vogel van Lisse foerageerde vrij-
wel steeds in drie tot zes centimeterdiep water, vrij snel lopend en om zich heen
pikkend. Tijdens snel lopen vertoonden beide Blonde Ruiters een kenmerkende
opgerichte houding . De Blonde Ruiters waren veel minderschuw dan de andere
aanwezige steltlopers . Te Lisse werden de waarnemers soms tot slechts an-
derhalve meter benaderd . De Kemphanen bleven steeds op grotere afstand van
de weg .
Opmerkelijk was dat een Kemphaan voor de Blonde Ruiter te Kallo ging 'baltsen'
door de kop op en neer te buigen . De Blonde Ruiter negeerde dit gedrag en zo
kwam het af en toetot een achtervolging, ingezet doorde Kemphaan in het laat-
ste halfuur van zijn verblijf werd de vogel opvallend agressief ten opzichte van de
Kemphanen . De Blonde Ruiter van Lisse was ook agressief ten opzichte van an-
deresteltlopers, waaronderQeverloperActitishypoleucos . Mogelijk hield dit ver-
band met het verdedigen van een voedselterritorium (cf Marchant et al) .
De waarneming te Kallo betekende het tweede geval voor België . De eerste
Blonde Ruiter, ook een adult, werd van 27 augustus tot 11 september 1984 waar-
genomen te Zeebrugge Wvl . Het derde geval volgde kort na dat van Kallo en
betrof een vogel die van 27 tot 31 juli 1986 in Het Zwin bij Knokke Wvl vertoefde .
De waarneming te Lisse betekende het vijfde geval voor Nederland . De voor-
gaande v;er dateren van 18 september 1955op De BeerZh, 12 novern ber 1955 te
Amsterdam N h, 18 september 1960 te Vlaardingen Zh en 18 september 1985 op
Texel Nh (Beser 1986) .
De waarnemingsdata en leeftijd van de Blonde Ruiters uit 1986 suggereren dat
zij reeds langere tijd aan de oostkantvan deAtlantische Oceaan verbleven . Naar
aanleiding van het frequentevoorkomen in Europa van adulte Nearctische stelt-
lopers en het groeiend aantal winterwaarnemingen in Afrika wordt aangenomen
dat deze dwaalgasten in de Oude Wereld een aan de normale trekrichting
parallelle beweging uitvoeren . In België en Nederland komen waarschijnlijk
vooral deze `genaturaliseerde' dwaalgasten, wat de frequentie van vroege
najaars- (juli-begin september) en zelfs voorjaarswaarnemingen (mei-juni) zou
kunnen verklaren aangezien adulten bij veel steltlopersoorten eerder uit de
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broedgebieden wegtrekken dan juvenielen. Doordat de Britse Eilanden gun-
stiger zijn gelegen voor het ontvangen van verse dwaalgasten uit Noordamerika
worden daar vooral juveniele vogels gezien . De meeste waarnemingen vallen
daar in de periode van eind september tot begin november.
Onze dank gaat uit naar Klaas Eigenhuis, Leo Jansen, Piet Schaap en Chris
Steeman voor het ter beschikking stellen van informatie en fotomateriaal .

summary

BUFF-BREASTED$ANDPIPERSINBELGIUMANiïTHENETHERLANDSINSUMMEROFI9Z}6 0n4July 1987at
Kallo, Oostviaanderen, Belgium, and from 16 to 19 August 1986 al Lisse, Zuidholland, Nether-
lands, single adult Buff-breasted Sandpipers Tryngites subruficoNis were seen . They constitu-
ted the second record for Belgium and the fifth for the Netherlands . The third Belgian record
followed soon afterthesecond and also involved an adult bird, at Knokke, Westvlaanderen, from
27 to 31 July 1986. The bird at Kallowas in summer piumage, the oneat Lisse m advanced moult
to winter piumage. It is suggested that both i ndivid uais may have been on the eastern side of the
Atlantic lor sometime, rather than being newly arrived vagrants trom North America .

verwijzingen
Beser, M 1986. Blonde Ruiter op Texel in september 1985 . Dutch Birding 8 : 101-102 .
Marchant, J, Prater, T& Hayman, P 1986 . Shorebirds . an ideniihcation guíde to the waders of the
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GeraldDriessens, Bosstraat 44, 2500 Lier, België
René van Rossum, Vlierstraat 16, 2225 SM Katwijk aan Zee

Graceful Warbler in Cyprus in October 1987 On 12 October 1987, at 15 :30,
along the beach below the cliffs south of Episkopi, Cyprus, 1 flushed a small pale
brown warbler with a rerrtarkably long tail from some clumps of grass and reed . It
settled on a reed stem for a few seconds before dropping into cover. After some
time, 1 found it foraging in the grass where 1 could watch it for 20 minutes from a
distance of c 10 m with 10x50 binoculars .

Very small warbler with small, fine insec- uniform pale brown . Tail with some dark
tivorous bill and long tail . Crown, neck, up- bands . Leg pale brownish-yellow . Long tail
perparts and wing greyish-brown with dark often cocked .
brown streaks . Chin, throat and underparts

1 identified the bird as a Graceful Warbler Prinia gracilis because of the streaked
upperparts and banded undertail which excluded Scrub Warbler Scotócerca in-
quieta and Desert Warbler Sylvia nana .
This observation has been accepted as the first record of Graceful Warbler for
Cyprus by the Cyprus Ornithological Society (C Bennett in lrti) . The species is a
rather common, mainly resident bird on the adjacent mainland of southern Tur-
key, Syria, Lebanon, Israel and Egypt .

Willem Pompert, Cafswende 168, 2182 PD Hillegom
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Pallas's Warbler in Spain in April 1987 On 17 April 1987, at 11 :00, in a
predominantly coniferous forest near the Parador El Adelantado, Sierra de
Cazorla, Coto nacional de Cazorla, Jáen, Spain, at an altitude of c 1400 m, we
discovered a Goldcrest Regulus regulus-sized Phylloscopus whiist watching a
mixed feeding flockof I_ong-tailed TitsAegithaloscaudatus and titsParus (includ-
ing Coal Tits Pater) . The warbler was moving through the bushes and could free-
ly be observed at very close range down to three metres . Thanks to excellent
views (using 8 .5x44 binoculars), we had no difficulty in identifying it as a Pallas's
Warbler Pproregulus. During an observation period of c 20 minutes, we noted,
apart from the very small size already mentioned, a dark upperhead with a dis-
tinct pale yellow median crown-stripe and supercilium and an obvious dark eye-
stripe, green upperparts with a pale yellow rump, whitish underparts, pale yellow
doublewing-bar, and a darkish bill and leg . The bird was silent but occasionally a
soft sweet was heard .
This constituted the first record of Pallas's Warblerforthe Iberian Peninsula, and
was accepted as such by the Spanish rarities committee (E deJuanain lrtt) . The
bird may have wintered in the area . So far, very few wintering Pallas's have been
recorded in Europe . In the mildwinterof 1974175, an individual wintered in the Ne-
therlands (Scharringa 1976) while a Pallas's observed in France on 18 March
1976 was supposed to have arrived there during the preceding autumn (Olioso
1987) . On 7 December 1985 the first record of Pallas's Warbler for Morocco was
claimed (BrBirds 80: 328, 1987) .

references
Olioso, G 1987- Le5 pouil lots orienlaux en France . Alauda 55 : 122-139.
Scharringa, C J G 1976 . Pallas' Boszanger Phy!loscopus proregulus ( Pallas) overwinterde in

1975 bij Wageningen . Limosa 49 : 220-222 .

Tom A Klinkhamer & Sonja van der Maat, Sloepstraai 1, 1 503 KH Zaandam

varia

Cape Verde Islands Courser The westernmost subspecies of the Cream-
coloured Courser Cursorius cursor, the Cape Verde Islands Courser C c exsul,
can be distinguished from other subspecies by itsdarker, reddish sand-coloured
upperparts and breast . Its wing length is the smallest in the cline from west t o
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20 Cape Verde Islands Courser Cursorius cursor exsu7 . Sanliago, Cape Verde Islands .
February 1986 (René Pbp)

east, averaging 156 mm . In view of the resident character of the Cape Verde po-
pulation, it seems reasonable to warrant subspecific rank, although it has been
argued that inclusion of theCanary Islands and western Maghreb populations in
Ccexsulcould bewell advocated . In the Cape Verdes, the courserwasfirst disco-
vered by Boyd Alexander who reported that theywere by no means bad eating .
However, to quote D A Bannerman, 'he was unaware at the time that he was en-
joying an interesting new subspecies for his dinner, for it took another 23 years
before itwas described as such by Hartert' .
De Naurois (Cyanopica 3 : 5-15, 1983) estimated the total population size to be
120-150 pairs, but numbers might be somewhat higher. Recent observations
show that it is present in fair numbers on all but two (Fogo and Brava) of the nine
inhabited islands. It has not been reported lately from the uninhabited islets of
Santa Luzia and Razo. It is likelythat these are too small to support a permanent
poputation . In view of the periodic presence and absence of the coursers on so-
me islands, erratic interinsular movements seem to occur.
In October 1970, a male and a femake were collected on S~o Nicolau (Garcia de
Orta, SérZool5 ; 47-58,1976), adding a newlocation to the subspecies' knowndis-
tribution .ln December 1986, three courserswereobserved on Santo Antáo, ano-
ther new location, and it was seen again on Sáo Nicolau (Deirdre de Bruijn in litt) .
In February-March 1986, 1 encountered parties of six to seven Cape Verde
Islands Coursers in the stony hills around Praiaon the island of Sáo Tiago . In De-
cember 1987, groups of five to 11 coursers were seen by me along the road fro m
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Rabil to Curral Velho on Boa Vista . For the moment, the statement in Cramp &
Simmons (BWP3) that the subspecies may face extinction seems rather pessi-
mistic .
Little is known about the breeding seasons of the Cape Verde Islands Courser . A
nest has never been found . De Naurois suggested that there are two distinct
breeding seasons, one during the rainy season in August-October and another
during January-April . He also thought that the same pair may raise two broods
during one year, as has been observed in the Sahara . All birds 1 observed in
1986-87 were aduits, suggesting that breeding had not yet commenced . Juveni-
les have been seen in January-March and display has been reported in Septem-
ber. C J HAZEVOE T

dba-nieuws

DBA-vogeldag op 6 februari 198 8 te Ut recht Op 6 februari 1988 werd door de Dutch Bir-
ding Association een vogeidaggehouden te Utrecht, die door c 200 vogelaars we,d bezocht . Zij
konden genieten van een zeer tot de verbeelding sprekend relaas van David Cotlridge over vo-
gels en vogeiaarsopde Isles of Scilly in Groot-6rittannië, geillustreerd met fraaiediá s van zeld-
zaamheden . Daarna verhelderde Tom van der Have de determinatie van enkele soorten
strandlopers Calidro s, waarbij de aandacht vooral uitging naar de kenmerken van Bonapartes
Strandloper C fuscicollis en Bairds Strandloper C bairdii. Vervolgens konden de aanwezigen
hun vogelkennis beproeven aan de hand van een uit 50 door Lasse Laine gemaakte dia's be-
staande serie mystery photographs . Hierbij behaalde Gerald Driessens van alle deelnemers
het hoogste aantal punten . De determí natie van de getoonde vogels werd toegelicht door Hans
Schekkerman . De vogeldag werd besloten meteen doorTom Kompiergepresenteerd overzicht
van zeldzame en interessante vogels in Nederland en België in 1987 .

Li}atjesengetallen InNedertandzijntotenmet1987zo'n414verschillendevogelsoortenvast-

gesteld . In elk van de laatste drie jaar zijn er vijf nieuwe bijgekomen . Ongeveer vijf vogelaars
hebben in Nederland 340 of meer soorten waargenomen, Vijf hebben er zelfs meer dan 350 en
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de nummer één, al enkele jaren Gerard Steinhaus, heeft er 356 . Sedert 1980 heeft Gerard er
jaarlijkszo'n achtá negen nieuwesoorten bijgekregen en dit tempo lijkt voorlopig niette minde-
ren . Erwordtal niet meeraan getwijfeld dat Nederlandse vogelaars d e 400 gaan halen ; devraag
is alleen hoe iang het nog duurt voordat de eerste dat feestje gaat vieren .
Intussen verbeterde Aart Vink in 1987 het jaarlijstrecord met niet minder dan 10 soorten en
bracht het van 281 op 291 . Mogelijk komen er zelfs nog een of twee bij als de CDNA een beetje
meewerkt ; een paar gevallen zijn nog in beftandeling . De meest gewone soorten die Aan miste
waren Zwarte Wouw Milvus migrans en Bi ad kon in kj e PhyAosco pus inornatus.
Deanimovoor het houdenvan bigdays lijktwattezíjn geluwd . Hetrecord van 159soorten opeen
dag dateert nog altijd van 21 mei 1982 (Dutch 8irding 8 : 16, 1986) .
De 24-uurs regel voor het al of niet tellen van vogels die zijn gevangen voor ringonderzoek en
weer losgelaten (Dutch 8irding 2 : 104-105, 1980) is intussen stilzwijgend wat versoepeld . Men
telt nu volgens de geest van de vroegere regel : het zien van een wilde vogel mag niet het directe
gevolg zijn van het feit dat deze tijdelijk in gevangenschap is geweest .

Vogelen op Texel in oktober 1988 De Dutch Birding Association roept vogelaars op om in de
week van 15 tot en met 22 oktober 1988 te komen vogelen op Texei Nh . Evenals vorig jaar zullen
10-taiien vogelaars weer huisjes huren of kamperen in De Cocksdorp en omgeving . Omdat de
week weer samenvalt met de herfstvakantie is het zaak tijdig een onderkomen te reserveren .
Voor informatie kan men zich wenden tot de VVV Texel (Groenplaats 9, 1791 CC Den Burg,
02220-4741) . Invoorgaandejaren verbleven nogal wat vogelaars in het vakantiepark Slufterval-
lei (Krimweg 102,1795 SL De Cocksdorp, 02222-214), waar men ook met de tent terecht kan en
dat vorig jaar goed was voor Brubo, Pallas en Kleine Vlieg .

verzoeken

Birds of Japan Following publication ofR birdwatcher's guide to Japan the author (Dr M A Bra-
zil, 28 St John's Well Cl, Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1JO, UK) is now working on a new
book on the status and distribution of the birds of Japan, and is interested in unusual records
trom that country. Details of observations of interesting species, ar common species in un usual
kocalities, or exhibiting interesting behaviour are requested . Trip reports or records would be
welcomed, all of which will be acknowledged .

Winterwaamemingen van Grote Stern in Nederland In verband met een voortgezet onder-
zoek naar het wintervoorkomen van de Grote Stern Sterna sandvicensis in Nederland, verzoekt
G L Ouweneel (Lijster 17, 3299 BT Maasdam, 01856-2198) om toezending van winter-
waarnemingen van Grote Sterns langs de Nederlandse kust vanaf de winter 1981182 . Het gaat
daarbij om waarnemingen uitde periode 15 novembertot 1 maart . Debedoeling isna afloopvan
de winter 1987188 het resultaat te publiceren .

(Dutch Bfrding 1 0 -, 3a maart 19881 33



recent western Palearctic
reports
'Recent western Palearctic reports' is a new feature that aims to present a regular review of
recent records of rarities in the western Palearctic WP The summary given is nat meant to be
complete, and only the most interesting reports that have become known are mentioned . The
reports in this first account mainly refer to October, November and December 1967. They are
largely unchecked reporis, not authenticated records .

From 16 October to at least 5 November, a
first-winter Black-headed Heron Ardea
melanocephafa was present al Eilat, [srael .
This wasthe first substantiated record of this
Afrotropical species in the WP. No less than
10 Glossy Ibises Ptegadis falcinellus were
resting naar Wangen im AI[gáu, Baden-
Wiirttemberg, FRG, on 31 August . Probably,
the same flock (now consisting of nine birds)
stayed at Altmíihisee in Franken, Bayern,
FRG. From 20 October, the second British
Harlequin Duck Histrionicus histrionicus of
1987 (a female this time) resided on Islay,
Strathclyde. A first-winter Bald Eagle
Nafiaeetus leucocephalus in County Kerry,
Ireland, on 18 November was an exciting
find . Unfortunateiy, it was not identified until
later when taken into captivity (for details on
its identification, see Peter Grant's note in
the December 1987 issue of Twitching). If
accepted, this would constitute the first WP
record of this American eag[e . From 19 to 22
December, a Ltttie Bustard Tetrax tetrax
showed itself we[t at Urk, Flevoland,
Netherlands . One may wonder whether it
was the same individual that stayed near
Christchurch . Dorset, from 30 December to 5
January, constituting the first British record
since 1975. Both were first-winler birds . A
dowitcher Limnodromus wintering at the
Oued Sous estuary, Morocco, from 17
November to at least 4 January might have
been a Short-billed L griseus. Despite an
extensive search, only one to four wintering
Slender-billed Curlews Numenius tenui-
rostris were found in Morocco, at Merja Zerga
from 10 December to at least 8 February .
Without doubt, Slender-billed has become
one of the world's most endangered bird
species. Reports of South Polar Skua
Stercorarius maccormickii in British waters
during August-October support the
hypothesis thal this species is a regular

visitor to the eastern Atlantic, especially
during late summer and early autumn .
According to a note by Peter Grant in the
January 1988 issue of Birding ft rld,
however, its separation trom Great Skua S
skua could be much more complicated than
generally believed . The occurrence of no
less than five Siberian Accentors Prunella
montenella in Sweden (four on biand and
one oft Stockholm) d uring theperiod of 18 to
28 October was unprecedented . How many
were missed? Possibiy linked with this
invasion was Finland's first Black-throated
Accentor P atrogufaris, trapped at Helsinki
on 19 October. Both accentors breed as far
west as the U ral mountains . On 13 October,
the first Swedish Siberfan Blue Robin
Luscinia cyane was discovered on ~land .
On 7 October, on St Agnes, Isles of Sciily,
only a handful of twitchers managed to see
Britain's first Wood Thrush HyJocichia
mustelina . More cooperative, however, were
a Hermlt Thrush Catharus ,quttatus on St
Agnes on 15 and 16 October and,
particularly, a Veery C fuscatus on Lundy,
Devon, from 13 October to 8 November
(constituting the third and second British
record respectively) . The record of a mate
Red-throaled Thrush Turdus ruticollis
ruficollis at South Stack, Angiesey, on 15
October could resuit in another addition to
the British list . During the Siberian Accentor
week, also the unprecedented number of
four Dese rt Warblers Sylvia nana was
recorded on óland . After the first l4ro-
barred Greenish Warbler Phylloscopus
plumbeitarsus for the WP had been trapped
on Óland in June 1987, surprisingiy, another
individua[ of this far eastern member of the P
trochiloides-group could be studied on
Gugh, Scilly, from 21 to 27 October (cfDutch
Birding 9 : plate 104, 19H7) . From 10 to 13
October, Tresco, Sciity, was the host o f
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21-22 Bald Eagle Halraeetus Ieucocephalus, Ireland, November 19t37 (Richard T MIUs)

Britain's first Philadetphia Vireo Vireo
philadelphicus. The only WP record so far
was in Ireland in October 1985 . A Pallas's
Roeeflnch Carpodacus roseus trapped at
Blavand, Jutland, on 13Octoberwasatotally
unexpected addition to the Danish list . Fair
Isle, Shetland, enjoyed the presence of
Britain's second Savannah Sparrow
Ammodrarnus sandwichensis trom 30
September to 1 October. As few continental
records of American landbirds have been

documented, the following (all in October)
areworth mentioning: a No rthernParulaPa-
rula americana on Ouessant, France, a
Rose-breasted G rosbeak Pheucticus tudo-
vicianus on Guernsey, Channel islands, a
Bobolink l3ofrchonyx oryzivorus on Oues-
sant, and a juvenile female No rthern Oriole
Icterus galbula on Vlieland, Friesland (trap-
ped on 18 and 20 October, a first for the Ne-
therlands if accepted) .

Amoud 8 van den Berg, Duinlustparkweg 98, 2082 EG Santpoort-Zuid
Gerald J Oreel, Pbstbus 51273, 1007 EG Amsterda m
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Dit overzicht van recente meldingen van zeldzame en interessante vogels in Nederland en
Belgiëbeslaathoofdzakelijkdemaandenoktober,novemberendecember1987 Devermelde
gevallen zijn merendeels niet geverifieerd en het overzicht is niet volledig. Alle vogelaars die de
moeite namen hun waarnemingen en die van anderen aan ons te melden worden hierbij
hartelijk bedankt . Zonder hun hulp was het overzicht minder voliedig geweest .
Waarnemers van soorten die beoordeeld worden door de Commissie Dwaalgasten
Nederlandse Avifauna CDNA, wordt verzocht hun waarnemingen zo spoedig mogelijk toe te
zenden aan de CDNA-archivaris, Rolfde By, Molen straat 96,7514 DL Enschede. HiertoegeGeve
men uitsluitend gebruik te maken van CDNA-waarnemingsformulieren Deze zijn verkrijgbaar
bij Han Blankert . Staalwijkstraat 17, 2313 XP Leiden .

DUIKERS TIIi VALKEN IJsduikers Gavia immer
werden waargenomen op 14 oktober bij
Westkapelle Z, op 5 november en 9 en 12
december bij IJmuiden Nh, op 14 november
en 6 december bij Vlissingen Z, op 21 no-
vember bij Oostende Wvl, op 22 november
bij Zeebrugge Wvl (twee) en van 29 novem-
ber tot in januari bij Zevergem Ovl . Van de
Grauwe Pijlstormvogel Puffinus griseus en
de Noordse Pijlstormvogel P puffinus
werden respectievelijk c 210 en 18 exempla-
ren gemeld van de Noordzeekust . Grauwe
Pijlstormvogels werden voornamelijk gezien
tussen 3 en 11 oktober en tussen 14 en 20

november De topdag was 8 oktober met
c 180 exemplaren . Een late Grauwe Pijl
passeerde op 28 december bij Westkapelle .
Vrijwel alle Noordse Pijlen werden tussen 8
en 11 oktober waargenomen . Een klein
aantal Yale Stormvogeltjes taceanodroma
feucorhoa werdgemeidtussen 16 oktoberen
21 november. Voor het eerst sinds lange tijd
was er weer eens een groepje pleisterende
Kuifaalscholvers Phalacrocorax aristotelis
aanwezig . Van 5 december tot in januari
verbleven maximaal vijf onvolwassen vogels
in het gebied tussen Vliss ngen en de
Sloehaven Z . Veel bezoek kreeg een Rose
Pelikaan Plslecanus onocrotajus die van 19
oktober tot 13 november bij Havelte D
verbleef. Dezelfde vogel dook eind novem-
beropbij Elden Gld enbleefdaartotverin het
nieuwe jaar. Waarnemingen elders in
Europa doen vermoeden dat deze vogel al
een lange reis achter de rug had . Kwakken
Nycticorax nycticorax werden opgemerkt op
3 oktober bij Eijsden L en op 4 november op
Terschelling Fr (drie) . Van 14 oktober tot 2
novembe r ve rbleef ee n Koereiger 8ubulcus
ibis in de Wijde Wormer bij Zaandam Nh . In
de maand december doken er Grote
Zilverreigers Egretia alba op in de Harder-
broek FI en, net als vorig jaar In de polders
tussen Oss Nb en Nuland fVb. De Zwarte
Ooievaar Ciconia nigra die in september in
het Markiezaatsmeer Nb verbleef, was aan-
wezig tot 18 oktober. Trekkende exemplaren
werden gezien op 11 oktober bij Schelle A en
op 18 oktober bij Tienen B . Op 2 november
werd een Zwarte Ibis Ptegedis falcinetlus
ontdekt nabij de ríoolwaterzuivering van
Heythuysen L . Van 18 tot 21 november ver-
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23 Rose Pelikaan Pelecanus onocrotalus,
H avelte, Drenthe, november 1987(Leo Boon)



bleef er een in de Kievitslanden FI, Fla-
mingo's Phoenicopterus ruber roseus
werden gezien tussen het Dijkwater Z en de
Greveli ngendam Z(twee) en in de Flaauwers
Inlagen Z (drie), vergezeld door Chileense
Flamingo's P ch!lensis. De eerste Dwerg-
gans Anser erythropus van het wintersei-
zoen werd op 14 november opgemerkt bij
Anjum Fr. Andere exemplaren volgden op 5
december bij ZandvlietA, op 6 en 28 decem-
beraan de5trandgaperweg Fi . op 17decem-
ber bij Zuid-Beijerland Zh, op 19 en 30 de-
cember bij Damme Wvi en op 20 december
bij Doel A . Twee Ross' Ganzen A rossri die
van 25 tot 27 oktober in de achterhaven bij
Zeebrugge verbleven, werden op 19 decem-
ber herontdekt bij Damme . Witbuik rot-
ganzen Branta bernicla hrota waren present
op Wieringen Nh van 18 tot 21 november, in
het Veerse Meer Z op 14 en 15 december
(drie) en bij Scheveningen Zh op 15 decem-
ber. Op 9 november werd een Zwarte Rot-
gans 8bnigricans gezien op Ameland Fr, op
15 november zat er een bij Bruinisse Z, van

recente meldingen

1 tot 5 december een langs de GreveEingen-
dam, opBen 12decembereen bij Ouwerkerk
Z en van 24 tot 27 december een op
Schiermonnikoog Fr. Op 14 november vloog
een Roodhalsgans 9 ruficollis over de
Eemshaven Gr. Verderwarenerexemplaren
bij Damme tussen 21 november en 24
december, bij Ezumazijl Fr op 5 december,
bij Zandvliet A op 8 december, op
Schiermonnikoog van 20 tot 27 december,
bij Hippolytushoef Nh op 22 december, bij
Mirns Frop 28decemberen bij Laaxum Frop
30 december. In het Ooypoldergebied Gld
verbleef er een op 26 december bij Leuth en
op 27 en 28 december zelfs vier bij
Persingen . Op 4 oktober zou in het Jaap
Deensgat Gr een mannetje Amerikaanse
Smient .4nas americana in eclipskleed zijn
gezien . Het vermeendeexemplaar dat vanaf
begin december bij Merkem Wvl werd
gezien bleek een hybride Krakeend x
Smient A strepera x A penelope te zijn .
Witoogeenden Aythya nyroca werden
waargenomen van eind september tot 1 4
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oktober te Zevenhuizen Zh, op 1 oktober bij
Denderrnonde Ovl (twee) en van 25 oktober
tot 2 november te Zeebrugge. Vanaf 7
november verbleef er voor het derde
achtereenvolgende jaar een bij Overveen
Nh . Op 30 december zat dit exemplaar in de
Kennemerduinen Nh . Verder waren er
Witoogeenden bij Eijsden op 13 en 14
december, bij de Hollandse Brug FI op 18
december, bij Wessem L op 20 december en
bij Meer A vanaf 27 december. Op 27
november werd een langsvliegend vrouwtje
Brilzeeëend Melanitta perspicillata ge-
claimd bij IJmuiden . In oktober werden
Rosse Stekelstaa rten Oxyura jamaicensis
waargenomen bij Zevenhuizen, in de Ooy-
polder en bij Castricum Nh . Vanaf de tweede
week van november nam het aantal
meldingen toe. In totaal een 10-tal vogels
verbleven, sommige voor langere tijd, bij
Zevenhuizen, Petten Nh, in de AW-duinen
Nh en Meijendel Zh, langs de Brouwersdam
Zh, in de Pampushaven FI, en in de
Ooypolder bij Linne L . Op 7 november werd
bij het Kornwerderzand Fr een Witkopeend
O leucocephala opgemerkt . Ook de
herkomst van de Witkopeend die van 18
november tot 9 december op de Abtskolk bij
Petten verbleef is onduidelijk . Een Zwa rte
Wouw Milvus migrans vloog op 1 november
over f3ijswijk Zh . In oktober werden c 25
trekkende Rode Wouwen Mmilvus gemeld .
De piekperiode was 1 tot 4 oktober.
Pleisterende Rode Wouwen waren er op 10
en 11 oktober op Schiermonnikoog, van 28
oktober tot 1 november bij Castricum en
vanaf 11 november op de hoek van de
Waterlandsewegen de Vogetweg Fi . AI op28
oktober werd een onvolwassen Zeearend
Haliaeetus albicilla waargenomen langs de
Praamweg FL. Deze vogel kreeg gezelschap
van een tweede exemplaar vanaf 12
december. Verder werd er op 17 november
een gezien in het Lauwersmeergebied Gr.
Op 18 oktober zou bijde Engbertsdijksvenen
Oeen Schreeuwa re nd .4quilapomarina zijn
waargenomen . Eveneens op 18 oktober zou
bij Kijkduin Z een overvliegende Steen-
arend Aquila chrysaetos zijn gezien . Dat de
meeste Visarenden Pandion haliaetus vóór
oktober vertrokken waren blijkt uit het ge-
ringe aantal meldingen dat binnenkwam .
Late exemplaren waren erop 2 november in
deBrabantse Biesbosch Nben op 12decem-
ber langs de Oostvaardersdijk FI . Rood-
pootvalken Falco vespertinus werden ge-

zien op 4 oktober bij het Jaap Deensgat, op
17 oktober bij Leuven B en op 26 oktober in
de AW-duinen . Doortrekkende Slechtval-
ken F peregrinus werden voornamelijk begin
oktober gezien . Voorts werden minstens 15
pleisterende exemplaren gemeld .

RALLEN TOT ,aLresrv Bij Lier A werd op 10 okto-
ber en 10 en 13 november eer Klein Water-
hoen Fbrzana parva geobserveerd . Uit de
vele meldingen van groepen Kraanvogels
Grus grus komt naar voren dat de trek zich
afspeelde tussen 17 oktoberen 9 november.
Topdagen waren 27 en 28 oktober en er
waren opvallend veel waarnemingen uit de
kustprovincies. Niet geheel verrassend was
het verschijnen van een Kleine Trap Tetrax
tetrax in de winter, ditmaal van 19 tot 22
december ten noorden van tJrk FI . Nieuw
voor de meesten was de Vorkstaartplevier
Glareofa pratincota die van 30 oktober tot 7
november foerageerde tussen de aanwe-
zige vogelaars bij de Braakman Z . Op Texel
werdop3 novembereen late Morineiplevler
Charadrius morinellus waargenomen . Een
Steppeklevit Chettusia gregaria werd op
7 oktober gemeld bij Soest U Een van de
inmiddels beruchte Sporenkieviten Ho-
plopterus sprnosus werd in september bij
Bergen Nh, in oktober op Terschelling en
begin november op Ameland gezien . Een
kortsnavelige strandloper Calidrrs die van 29
oktober tut 5 november in de Putten bij Cam-
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25 Kleine Trap Tetrax tetrax, Urk, Flevoland,
december 1987 (Erwin 8ooq)
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perduin Nh rondstapte bracht twitchend
Nederland kortstondig in vervoering . Na
aanvankelijk als een Bonapa rtes Strand-
loper C fuscicollis te zijn geboekt, moest
toch het viakgom weer te voorschijn gehaald
worden toen bleek dat het om een Krombek-
strandloper C ferruginea met een afgebro-
ken snavel ging . Op 25 oktober was er een
claim van een Poelsnip Ga!linago media bij
Deventer O. Van 5 tot 11 oktober zat een
Grauwe Frenjepoot Phalaropus lobatus bij
Zeebrugge . Rosse Franjepoten P fulicarius
verschenen op 23 oktober op Texel, op 15
november bij Scheveningen en op 28
november bij IJmuiden . In oktober werd op
Texel een Grote Jager Stercorarius skua
gefotografeerd die een Zilvermeeuw Larus
argentatus molesteerde . Zowel op 16 als 22
oktober werden er nog Kleinste Jagers
Stercorarius tongicaudus gezien bij West-
kapelle . Zwartkopmeeuwen Larus melano-
cephatuswaren erbij IJmuíden van4oklober
tot eind december (maximaal drie), bij Kat-
wijkZhop6 en 10oktober, bij Liervan 12tot 14
oktober, bij Westkapelle tussen 17 oktober

en 29 november (ten minste drie), op Texel
van 19 tot 25 oktober en te Scheveningen
op 21 november. Onvolwassen Vorkstaart-
meeuwen L sabini werden gezien bij
Oostende op 7 oktober (zeven), en 8 oklober,
bij Zeebrugge op 9 en 17 oktober, bij Texel op
9 en 11 oktober, bij Bloemendaal Nh op 16
oktober en 21 november, bij IJmuiden op 18
oktober, tussen Vlissingen en Breskens Zop
26 november en bij Westkapelle op 28 no-
vember. De grootste concentralie van
Geelpootmeeuwen L cachinnans in Neder-
land en Belgiéwerd vastgesteld bij De Panne
Wvl : op 10 oktober werden er c 370 geteld .
Een onvolwassen Kleine Burgemeester f.
glaucordes bezocht op 19 en 30 december
de markthallen in Amsterdam-West Nh . Tot
ver in december verbleven een adulte en
een onvolwassen G rote Burgemeester L
hyperboreus bij Oostende en vanaf 5 novem-
ber was ook de adulte vogel van de Brou-
wersdam weer present . Verder waren er
exemplaren bij Katwijk aan Zee op 9 oktober
en bij Egmond aan Zee Nh op 19 december.
Op 30 en 31 oktober verbleef nog een late
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26 Grote Jager Stercorarius skua en Zilvermeeuw Larus argentatus, Texel, Noordholland,
oktober 1987 (Rob G Bouwman)
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27 Vorkstaartpievier Glareola pratmcofa, De Braakman, Zeeland, november 1987 (René Pop)
28 Witkopgors Emberiza leucocephalos, Kennemerduinen, NoordholYand . novembef 1987

(Arnoud 8 van den 8erg)



f o m

recente meldingen

4 1

29 Grote PieperAnthus richardi, Maasvlakte, Zuidholland, oktober 1987 (Aené van Rossum)
30 Siberische Boompieper Anthus hodgsoni, Texel, Noordholland, oktober 1987 (Guus Nak)
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Lachstern Gelochelidon nfl otioa bij Koksijde
Wvl . Kleine Alken A1Ie alle werden vooral
gezien tussen 5en 11 novemberen van 21 tot
28 november, met een recordaantal van 63
exemplaren bij Camperduin op 26 novem-
ber. In deze laatste periode werden ook
verschillende Pepegaaiduikers Fratercula
arctica opgemerkt .

GIERZWALUWEN TOT TROEPIALEN Nadat op 20
oktober boven het Wesiduinpark Zh en op 23
oktober bij Utrecht U al een Alpengierzwa-
1uw Apus melba werd gezien verscheen het
eerste voor velentikbare exemplaarop28 en
29 oktober bij Wormerveer. Tussen 6 novem-
ber en 10 december wist een Hop Upupa
epops zich in leven te houden in de omge-

32 Kleine Alk Alle al1e, IJmuiden, Noordho4land, november 1987 (Arnoud 8 van den 8erg)

~ ...,,` _
._ .

42

31 Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus, Texel, Noordholland, oktober 1987
(Arnoud B van den Berg)
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ving van Petten . Bij Sinaai Ovi werd op 3
november een Kortteenleeuwerik Calan-
drella brachydactyla gevangen . Tot eind ok-
tober, en vooral in de tweede week van die
maand, trokken enkele 10-tallen Grote
Plepers Anthus richardi door. Van 9 tot 14
november zaten ertwee bij Zeebrugge en op
13 december werd er nog een gezien bij
Maarssenbroek U . Beduidend lagere aan-
tallen Duinpiepers A campestris werden
eveneens in de eerste twee weken van
oktober gemeld . De DBA-vogelweek op
Texel leverde dit jaar weer een nieuwe soort
voor Nederland op in de vorm van een
Siberische Boompleper A hodgsoni die
daar van 21 tot 28 oktober verbleef . In
oktober werden tevens in totaal 22 Rood-
keeipiepers Acervinus ge meld . Een vroege
Pestvogel 8ombycilla garrulus werd op 26
en 27 oktober gezien bij Zandvoort Nh . In
Enkhuizen Nh zat er minstens een van 29
november tot 2 december en in Wieringer-
werf Nh een van 3 tot 10 december Op 27
oktober vloog een Waterspreeuw Cinclus

cinclus over de Kennemerduinen . Op 7 no-
vember zat er een bij Elburg, van 10 tot 13
november een op Terschelling en vanaf 12
december een langs de Geul bij Gulpen L .
De laatste behoorde tot de Middeneuropese
ondersoort C c aGuaticus . Op 19 oktober
werd bij Nieuwpoort Wvl een Roodgesterde
Blauwborst Luscinia svecica svecica ge-
vangen . Een Aziatische Roodborsttapuit
Saxicola torquata maura werd op 19 oktober
opgemerkt bij Castricum . Van 2 tot 9 novem-
ber verbleef bij Zeebrugge een vogel die
werd gedetermineerdals Blyths Rietzanger
Acrocephalus dumetorum . De eerste Kleine
Spotvogel Hippolais caligata voor België
werd op 3 en 4 oktober waargenomen bij
Zeebrugge. Op 9 oktober bevond zich nog
een Sperwergrasmus Sylvia nisoria in de
Midden-Herenduinen Nh . Een kleine influx
van Pallas' Boszangers Phylloscopus
proregulus op 24 oktober leverde exempia-
ren op bij Westkapelle en op Texel (maximaal
drie tot 26 oktober), op 31 oktober bij
Heerenveen Fr, van 6 tot 10 november bi j
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33 Pallas` Boszanger PhyNoscopus proregulus, Texel, Noordhoiland, oktober 1987
(Amoud B van den Berg)



recente meldingen

Zeebrugge en op 7 november langs de
Oostvaardersdijk . Vooral in de eerste en de
vierde week van oktober kwamen Blad-
koninkjes P inornatus in de Lage Landen
aan_ Er werden c35exemplaren gemeld . Op
8 november was er nog een vangst bij
Castricum en van 11 tol 14 november ver-
bleef een exemplaar met kenmerken van de
ondersoort P i humei bij Blankenberge Wvf .
De waarneming van een Raddes Bos-
zanger P schwarzi van 31 oktober tot 2
november, eveneens bij Blankenberge, was
het tweede geval voor België . Op 1 novem-
berwerd devogel geringd . Ongekend waren
het aantat Bruine Boszangers P fuscatus
dat werd aangetroffen en het retatieve
gemak waarmee deze skuikers zich lieten
observeren . Op 13 oktober werd er een
gevangen bij Kampen O. Van 17 tot 19 ok-
toberen op 24 oktober zat er een opTexel, op
18 oktober een bij Zeebrugge, van 31 oktober
tot 2 november zeker twee op de Maasvlakte
Zh, op 31 oktober was er een vangst te
Stabroek A, op 7 november werd er een
gezien bij Egmond-Binnen Nh, van 6 tot 10
november een bij Zeebrugge (geringd op 9
november) en op 10 en 11 november een bij

Kijkduin . Kleine Vliegenvangers Ficedula
pa rva waren er op 3 oktober (twee) en op 20
oktober op de Maasvlakte, op 11 oktober bij
Groet Nh, op 12 oktober op Schiermonnik-
oog, op 17 oktober in Meijendel, van 18 tot 21
oktober op Texel en op 27 en 31 oktober bij
Zeebrugge . Bij de ingang van de burcht van
La Roche-en-Ardenne Lux zat op 19 decem-
ber een Rotskruiper Trichodroma muraria .
De Rotskruiper van Poulseur I_k was vanaf
30 december weer te zien op dezelfde plek
als voorgaande jaren . Taigaboomkruipers
Certhia famifraris werden gemeld op 20
oktober bij Egmond, op 25 oktober bij De
Haan Wvl, op 4 november op Terschelling
(twee) en op 12 en 13 december bij Duffel A .
Nadat de Buidelmezen Remiz pendulinus
van Zuidelijk Flevoland en Eijsden niet meer
werden gemeld begonnen de aantallen bij
Lieropte lopen . Vanaf 20 septemberwerden
daar 37 exemplaren waargenomen, de laat-
ste op 15 en 21 november. Op 23 november
werd er nog een gezien bij Steenbergen Nb .
Notekrakers Nucifraga caryccatactes wer-
den waargenomenopTerschelling van 22 tot
25 oktober, tussen Heemstede Nh en Hoofd-
dorp Nh op 27 oktober, bij Middelburg Z op 5
november, in de AW-duinen op 14 november
en tussen Leersum U en Maarsbergen U op
10 december. Het staartje van de invasie van
Roodmussen Carpodacus erythrinus van
het afgelopen jaar werd gevormd door
waarnemingen op 11 oktober bij Rijswijk Zh,
op 16 oktober bij Zeebrugge en van 12
tot 27 oktober bij Harelbeke Wvl . Op 19
oktober werd een Witkopgors Emberiza
leucocephalos geringd te Weslenschouwen
Z. Op 30 oktober foerageerde er een kort-
stondig bij Westkapelle en op 4 november
wasereenvangstindeKennemerduinen . Er
waren vangsten van Dwerggorzen F pusitla
op 4 november bij Castricum en op 27
oktober bij Zele Ovl . Van 15 tat 17november
zat er een op Terscheliing en van 28
december tot na dejaarwisseling verbleef er
een bij Kallo-Doel A Zeer opmerkelijk was
de vangst van een juveniel vrouwtje
Baltimoretroepiaal lcterusgalbula op 18 en
20 oktober op Vlieland Fr.

Eugène van der Burg, Vliestroom 147, 2401 VD Alphen aan den Rijn
RuudM van Dongen, Leeuwerikstraat 5bis, 3514 CP Utrech t

Gerald Driessens, Bosstraat 44, 2500 Lier België
Peter W W de Rouw, Warande 23, 3705 ZB Zeis t
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34 Raddes Boszanger Phylloscopus
schwarzi, Blankenberge, Westviaanderen ,

november 1987 (Luc Verroken )
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