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Identification of Roseate Tern
in juvenile plumage

Killian Mullarney

T he North Atlantic population of Roseate Tern Sterna dougallii has suffered a
catastrophic decline in recent years, reinforcing its dubious distinction a s

one of Europe's rarest and most threatened breeding seabirds . The paucity of
published descriptions, photographs and reliable drawings of juvenile Roseate
is largelydue tothespecies` restricted breeding range in the Holarctic compared
with Common Tern S hirundo and Arctic Tern S paradisaea.
Grant & Scott (1969) were the first who tackled the problem of field identification
of juvenile Common, Arctic and Roseate Tern . Bundy (1974) suppiemented the
original paperwith additional observationsofjuvenileArctics . Thetexts in Cramp
(1985) provide further helpful instruction but the plates fail to reflect any more
than the artist's remote acquaintance with the species .
1 have had the opportunity to become very familiar with juvenile Roseate Tern at
two small colonies in Ireland and subsequently amongst large autumn concen-
trations where juvenile Common, Arctic and Roseate Terns can be seen side by
side. My observations concurwith those of Grant & Scott but in the lightof greater
awareness of the normal variations in appearance exhibited by Common and
Arctic 1 feel it may be helpful to discussjuvenile Roseate in the same context . My
familiarity with juvenile Roseate does not extend to birds in more advanced
stages of moult into first-winter plumage ; Roseates tend to depart from Ireland
very suddenly around mid-September and, of the few birds 1 have seen later in
the month, none has been a first-year at close range .
For a summary of the identification characters of adult Roseate Terns, one is
referred to Mullarney (1988) .

general appearance
There are subtle differences in structure between Common, Arctic and Roseate
Tern in all plumages though these tend to be more obvious in summer adults-
Roseate has shorterwings and a longertail than the others. This is, however, sel-
dom of much use in distinguishing juveniles for Roseates do not acquire a long-
tailed look until they are several weeks old . Even then the difference in lengt h

[ Qufch 8irding 1 0 - 109-120. seplember 1988 1 109



ldentificatior7 of Roseate Tern in juvenile plumag e

from full-grown juveniles of the other species is marginal . The shorter wings and
quicker, shallower wi ng-beats of Roseate maybeve ry useful in pickingout adults
among mixed-tern flocks . Theyare, however, of less practical use when it comes
todistinguishingjuveniles because atthat agealEthreespecies are inclined to fiy
in a less confident manner than adults . Both Common and Roseate are noticea-
bly longer-legged than Arctic . The characteristic long and slender-looking bill of
Roseate does notdevelop in juveniles ; in fact, at least up to mid-September (up to
the time they migrate), most juvenile Roseates have a medium-length to short ,

FiGUhe 1 Roseate Tern Stema dougallii (top), Arctic Tern Sparadisaea (bottom right) and
Common Tern S hirundo (bottom left) i n juveni le pl umage (KiRian Mullarney)
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identification of Roseate Tarn in juvenile plumage

Fic.uae 2 RoseateTern Sterna dougarlii (top), Common Tern S hrrundo (rniddle) and Arctic Tern
S paradrsaea (bottom) in j uven ile plumage (Ki!lian Mullarrtey)
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ldentrfication of Roseate Tern in fuvenrle plurnage

moderately stout bill . Not surprisingly, 1 do not consider the subtle structural
characteristics ofjuvenile Roseate to be of primary importance in identification .
At best, they can usually be appreciated only by observers already very familiar
with the group .
Juvenile plumage is basically very similar in Common, Arctic and Roseate Tern .
In the weeks immediately following fledging, juveniles undergo certa,n gradual
changes in appearance due to a combination of wear, moult and developing
bare-part colouration . Because of the protracted fledging period in all three spe-
cies, it is theoreticaily possible to encounter almost the full range of variation at
any time in the autumn . Depending upon circumstances, difficulty is as Iikefy in
distinguishing Arctic and Roseate Tern as it is with Common and Roseate .
Provided reasonable views, the identification of most juvenile Common, Arctic
and RoseateTerns should present littledifficuity.
The most useful clues to identification will be derived from careful consideration
of 1 the extent of black on head, 2 pattern of markings on upperparts, 3 width of
white edgeon folded wing-tip, 4 pattern of upperwing, underwing and tail in flight
and 5 colour of bare parts .

head
At moderate to long range, the forehead, lore, crown and nape in Roseate Tern
appear entirely dark except for a small pale spot above and in front of the eye . At
closer range, the cap is less uniform : only the proximal lore and side of head are
intensely blackish, the forehead is washed greyish- or buffish-brown, the fore-
crown is rather coarsely streaked and the hindcrown- and nape-feathers are fine-
lytipped palegreyorbuff, giving adelicatelyvariegated pattern . An irregutar pale
patch often develops in the centre of the hindcrown, most obvious when birds are
preening .
In the occasional extremely darkjuvenile Common Tern, theforehead may be so
intensely suffused with gingery-buff or even greyish, as to suggest the `full-
capped' iook of Roseate Tern (plate 62) . Still, even in these birds, and also in dark
Arctic Terns, the blackon the lore is restricted tojust in front of the eye whereas in
most Roseates the loral patch is much larger, extending down to reach the gape-
crease and forward almost half-way to the bill where it merges with the more or
less greyish forehead . Close views may be necessary to determine the true ex-
tentof the black on the lorewhich otherwise is proneto looking darkerthan it actu-
ally is . This applies equally to atypically dark Commons and typical Roseates,
the latter often appearing completely black between the eye and bill .
A smail proportion of Roseate Terns have a much less extensive dark head pat-
tern than on average . Extreme examples (plate 79), which are not exceptionally
rare, may have a purewhite forehead and forecrown asearly as thesecond week
of August when they have barely fledged. By mid-September most juveniles
have attained a white forehead through loss of dark feather-tips or moult .
The lower border of the blackish ear-coverts tends to be more obviously pointed
in Roseate Tern than in the majority of Common and Arctic Terns but the feature
is by no means exclusive to Roseate .
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ï7-78 Roseate Terns Sterna douga!!ir in juvenile plumage, Ireland, August 1984
(Killian Mullarney)



Identifrcation ofRoseate Tern in juvenile plumag e

11 4

79 RoseateTern Sterna dougaNrr injuvenile plumage, Ireland, August 1984(1U1Garr Mullarney)
80 Arctic Tern Sterna paradisaea in juvenile plumage, Iceland, August 1985 (René Pop)



upperpa rts and tertial s
The upperpartsof Roseate Tern are very coarsely patterned, the markings being
especially bold on the scapulars, tertials and innermostgreatercoverts . The pat-
tern is often particularly weil marked on the tertials and may be visible at long
range. The precise pattern is variable but most often consists of a broad irreguiar
dark subterminal crescent and a more or less pronounced wedge-shaped shaft-
streak which, in the larger scapulars, often broadens into a complete or partial
bar across the middle of the feather . The base of the feather tends towards pale
grey, the feather-fringe and the pale area within the dark subterminal crescen t

11 5
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81 Common Tern Sternahirundo in juvenile plumage, Ireiand, August 1984(Kiffian MuNarney)
82 Common Tern Sterna hirundo in juvenileplumage, Ireland . July 1983 (JQltian Mullarney)



Identification of Roseate Tern in juvenile plumage

83-84 Roseate Terns Sterna dougallii in juveni Ie plumage, I reland, August 1984
(Killian Mullarney)

being washed golden-buff . In some birds, the dark markings on the upperparts
are vaguely defined, with dark freckling pervading the buff parts of the feather
and reducing the clarity of the overall pattern (plate 78 ) . At the other extreme,
there are birds with verypale upperparts due to Iess extensive dark markings wi-
thin the feathers . All variations can be seen in very young birds in early August
and are, therefore, unlikely to represent the effects of excessive wear or
bleaching .
Most Common and Arctic Terns have much less coarsely patterned upperparts
than Roseate but small numbers of both have similarly bold dark subterminal
markings on the scapulars, tertials and greatercoverts . At first glance, such birds
may prompt thoughts of Roseate, particularly if one is standing alongside more
typically plain birds. However, careful inspection of the larger scapulars will al-
ways reveal the absence of the wedge-shaped shaft-streak and irregular sub-
marginal bar shown by most Roseates.
Like Common Tern, Roseate has adiffuse grey centre to the rump and uppertail-
coverts . On Arctic, rump and uppertail-coverts are pure white .

underpa rts
The underparts in juveniie Roseate Tern are white . In fresh plumage, the side of
neck and breast are often washed pale buff and finely vermiculated with dark
grey.

wing
In the majority of juvenile Roseate Terns, the folded wing is plainer than the
coarsely patterned scapuiars, the coverts being predominantly pale grey. The
median and lesser coverts are faintly buff-tipped, often with fine greyish or black-
ish subterminal freckling . In dark birds, the treckling is concentrated and forms
prominent diffuse bands across the coverts . The leading rows of lesser coverts
are dusky, forming a narrow dark bar, often just visible but seldom obvious while
the bird is at rest . As in Common and Arctic Tern, the markings on the innermost
greater coverts mirror those of the scapulars and tertials ; thus, in Roseate, the
dark subterminal crescent is usually much more extensive than in Common o r
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Identification of Roseate Tern in juvenile plumag e

Arctic, often forming an extended V on the inner two feathers ; many also show a
fine dark shaft-streak on the innermost greater coverts .
In Commonand ArcticTern, the pattern of the folded wing issimilarlyvariable, be-
ing virtually plain in someand strongly marked in others . Common usually starts
out with deep ginger-tipped coverts but this colou r wears off within a few weeks of
fledging and the coverts become plain pale grey with faintly lighter tips . The
coverts of Arctic are seldom strongly marked but they may show a fine greyish
shaft-streak and subterminal crescent . A small proportion of birds of both spe-
cies may show pronounced dark markings on the tertials and inner greater
coverts, suggestive of Roseate . Almost always, however, the dark subterminal
crescenton the innermostgreater coverts isconfined to the tip and does not form
the extended V characteristic of Roseate. The single exception 1 have encoun-
tered was an Arctic with Vs that extended approximately half the Iength of the in-
nermost two coverts .

folded wing-ti p
There is a noticeable difference between Roseate Tern and the other two species
in the visibleextentof whiteon the primarytips of the folded wing . In Roseate, the
primary tips are edged white, very narrowly on the outer webs and at the tips but
broadly on the innerwebs . They form a prominent white borderon the upper edge
of the closed wing-tip, often clearly visible even on distant birds . The border is al-
ways very thin on Common Tern, approximately intermediate in width on Arctic
Tern, and on both species ends short of the extreme wing-tip .

tail
The uppertail in juvenile Roseate Tern is predominantly pale grey, all rectrices
being narrowly edged and broadly tipped white, with a variable, usually incom-
plete, subterminal crescent or V The outerwebs of the second and third rectrices
are a shade darker but the outermost rectrix is almost entirely white (most birds
show a small dark spot near the tip of the shaft) . While it may require optimum
views to discern this diagnostic feaiure in the field, it is often not so diff icult to see
that the outer edges of the tail are dark in Common and Arctic Tern .
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85 Roseate Tern Stema dougallii in juvenile plumage, Ireland, August 1984
(Kr1lran Mullarney)



lcientification of Roseate Tern in juvenite plumage

bare pa rts
Prior to fledging, the bill in juveni{e Roseate Tern is mainly greyish-pink bul it
rapidly becomes all black . Some birds retain a short grey line on the cutting
edges but there is never any bright red or orange on the bill . The legs are mostly
blackish butoften tinged duskyvinous-pinkabove the tarsus and onthe webs . By
mid-September, sorne birds are showing signs of change to the brighter legs of
first-winter with the development of conspicuous fleshy patches on the front of
the legs above the tarsus . Fully developed first-winters are described as having
legs pate orange (Géroudet 1965) or orange-red (Cramp) .
Juvenile Arctic Tern has obvious red or orange at the base of the bill and pinkish
or reddish legs to begin with but both bill and legs darken soon afterfledging and
look dark in the field .
Juvenile Common Tern starts out with a mostly orange, orange-yellow or
yellowish-flesh bill, thecufinenandtipbeingdark . Thechange to mostlyblackish
bill of first-winter is much more gradual than in Arctic and most juveniles Com-
mons retain extensive orange on the lower mandible up to the time they migrate .
The legs remain pinkish, orange or red throughout the autumn .

flight identificatio n
In flight, as when at rest, juvenile Roseate Tern bears a striking resemblance to
small juvenile Sandwich Tern S sandvicensis. There isusually more obviouscon-
trast between the dark 'saddle' and pale upperwing than in either Common or
Arctic Tern but thiscan be matched byoccasional dark examples of the lattertwo
species . The upperwing pattern is basically similar to Common, having, unlike
Arctic, a fairly distinct subterminal dark secondary bar . The coverts often look
rather patchy, not as distinctly zoned into two tones as in Common, nor evenly
graduated in tone as in Arctic . The dark bar on the lesser coverts is variable but
typically is much less prominent than on Common, being narrower and tending
to merge intopalegreyon the innerarm . The coarselypatterned innermostgreat-
er coverts may form a distinct isolated dark patch, and there is often a diffuse
whitish spot just inside the bend of the wing (formed by white bases to the outer
median coverts) . The white trailing edge of the wing continues all the way out to
the tip but is very thin at the tips of the outer primaries . It may be a prominent field
mark in some circumstances, for example when viewed against a dark back-
ground, but, although reminiscent of the white border to the wing of aduit Little
Gull Larus minutus, it is never as prominent as on that species. The distinctive
dark subterminal markings on the underside of the outer primaries can often be
more easily discerned than the thin white border. Unlike Common and Arctic,
Roseate does not have a prominent long dark line bordering the trailing edge of
the outerwing. In normal flight views, the visible extent of dark at the wing-tip is
comparatively restricted, being concentrated in a narrow line subterminally on
the outer three to five primaries and inside the shaft of the outermost . The more
splayed the primaries, the more dark is revealed, in the form of wedge-shaped
darts bordering the inside of the shafts of the outer five primaries .
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Identification of Roseate Tern in juvenile plumag e

voice
The call of Roseate Tern can be a surprisingly heipful means of detecting its
presence amongst large mixed-tern flocks . Newly fledged juveniles may persis-
tently utter a begging throaty k-r-r-rillee reminiscent of Sandwich Tern but it
seems to take someweeks to develop a stronger voice reminiscent of the aduits' .
1 have noted the cal I of juveniles whic h have Ieft the colony as a d istinctly d isyl Iab-
ic chuwill similar to bul slightly softer than the incisive, guttural cherr-vrick of
adults .

mouit
Roseate Tern commences post-juvenile moult earlier than Common and Arctic
Terns . Whereas the latter two generally do not start moulting untii they are in their
winter quarters, the majority of juvenile Roseates are in a more or less advanced
stage of post-juvenile moult by the time they depart from Ireland, around mid-
September. By this time, many Roseates have acquired a white forehead, and a
variable number of juvenile mantle-feathers and scapulars have been replaced
with plain pale grey feathers . A few juveniles may even acquire new median
coverts but, as yet, 1 have not been able to confirm this .

juvenile Sandwich Ter n
Finally, but most importantly, 1 must draw attention to the remarkable similarity
between juvenile Roseate and juvenile Sandwich Tern . Apart from Roseates be-
ing substantially smaller, their resemblance to juvenile Sandwich Tern in flight,
as well as at rest, is often more striking than their similarity to either Common o r

119

86 Sandwich Tern Sterna sandvicensis in juveníle plumage, the Netherlands . August 1987
(Arnoud B van den Berg)



ldentiffcation of Roseate Tern in juvenile piumage

Arctic . Like Sandwich, the sooty cap extends over most of the forehead ; the up-
perparts and tertials are coarsely patterned, and the bill and legs are blackish . At
times, even the head shape is reminiscentof Sandwich, the angularoutline of the
nape vaguely suggesting the blunt crest of Sandwich . In spite of the remarkable
similarity, any mistake between the two is unlikelyto last long ; Sandwich is larger
and in flight shows obvious dark 'corners' to the tail .
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samenvatting
HERKENNING VAN DOUGALLS STEFiN INJUVENIEL KLEED In dit artikel worden de veldkenmerken van
juveniele DougallsStern Sterne dougaRiibeschreven en vergeleken met dievan Visdief Shirun-
do, Noordse Stern Sparadisaea en Grote Stern S sandvicensis in juveniel kleed . Kenmerken
van juveniele Dougalls Stern zijn 1 uitgebreide donkere kopkap met veel zwartachtige tekening
opde teugel en soms op het voorhoofd, 2zwaargetelCende bovendelen, met name schouderve-
ren, tertials en binnenste grote dekveren, met wigvormige donkere schachtstreep en onregel-
matige donkere subterminale band, 3 complete witte zornen aan de toppen der handpennen,
verbredend op de binnenvlaggen en in zit een opvallende witte bovenrand vormend aan de

vleugeltop, 4 relatief weinig zwart opde toppen der handpennen in vlucht, 5vrij duidelijke sub-
terminale donkere armpenbaan, 6 staart met vrijwel geheel witte buitenste pennen . 7 door-
gaans zeer donkere, zwartachtige snavel en poten en 8(na het verlaten van ce kolonie)
tweetonige roep tsjuwrl~ . In tegenstelling tot Noordse Stern en Visdief verkeren juveniele Dou-
galls Sterns tegen de tijd dat zij naar de overwinteringsgebieden vertrekken meestal in een
gevorderde staat van rui naar het eerste winterkleed, met lichter voorhoofd en lichtgrijze veren
op de bovendelen .
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Dougalls Stern hybridiserend
met Visdief op Hooge Platen
in 1982-85

René Bijersbergen

De Hooge Platen in de Westerschelde, 4 km ten oosten van Breskens Z,
vormen de broedplaats van 100-en Visdieven Sterna hirundo en

DwergsternsSalbitrons . Sedert heteind van de jaren 70 ben ik hierwerkzaam als
bewaker. Gedurende vier broedseizoenen van 1982 tot en met 1985 nam ik op de
Bol van de Hooge Platen een Dougalls Stern S dougallii waar. In 1982 en 1984
wasde vogel gepaard met een Visdief en vond een gemengd broedgeval plaats .
1n 1982 werd een nest aangetroffen met een kuiken en een ei, en in 1984 een
vliegvlug jong .
De Dougalls Sternwerd de eerste maal en ook nadien veelal opgemerkt dooreen
nasaal aahkaahk, geheel verschillend van de roep van Visdief en andere mij be-
kende sternsoorten . De vogel bevond zich meestal in gezelschap van Visdieven
en had hetzelfde formaat . Boven- en onderdelen en vleugels waren veel witter
dan bij een Visdief . Dit viel vooral op in vlucht waardoor hij zelfs op vrij grote af-
stand gemakkelijk tussen de grijze Visdieven was te herkennen . In vergelijking
met dezewas de vleugelslag ondiep en waren de vleugels korteren brederwaar-
door de vlucht enigszins deed denken aan die van een jonge stern . De buitenst e

87 Dougalls Stern Sterna dougallii, Hooge Platen, Zeeland, juli 1982 (René Bijersbergen)
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staartpennen leken niet zo opvallend lang als verwacht . De snavel was minstens
zo lang als die van een Visdief en was (in juli) voordriekwart zwart en alleen aan
de basis rood . De betrekkelijk lange poten waren helder rood . Naast de meestal
geuite aahk-roep werd soms een opvallend helder tsju-wit gehoord, enigszins
gelijkend op de roep van de Zwarte Ruiter Tringa erythropus en zeerverschillend
van andere sternsoorten .
Hierondervolgt inchronologische volgorde een samenvattingvan de belangrijk-
ste waa rnem ingen die deels vanuit een schuilhut werden verricht . Om verstori ng
van deze belangrijke broedplaats voor steltlopers en sterns te voorkomen werd
bekendmaking van de verblijfplaats van de Dougalls Stern op de Bol tussen
100-en nesten en jonge vogels tot een minimum beperkt . Voor een uitvoeriger
verslag zij verwezen naar'tDuumpje 12( 3) : 5-6, 1986 .

1982 De Dougalls Stern werd waargeno-
men van 20 tot en me129 juli . Op 21 juli land-
de de vogel voortdurend op dezelfde plaats
bij een rijshoutscherm en verdween lopend
tusse n de takke n . Afvliegen gebeu rde onop-
val le nd en de vogel keerde steeds na c 45 m i-
nuten terug . Tweemaal werd gezien dat de
vogel met een zandspiering wegvloog waar-
bij de tsju-wit-roep werd geuit . Rondom
sctiarrelende kuikens van Visdieven werden
soms in de snavel genomen en verwijderd .
Verder werd geen agressief gedrag tegen-
over Visdieven waargenomen . Bij verstoring
door meeuwen of een vliegtuig vloog de
Dougalls in tegenstelling tot de Visdieven
niet op maar liep tussen de takken vandaan
naar een verhoging waar de omgeving met
gestrekte hals werd geïnspecteerd . Op de
plaats waar de Dougalls steeds verdween,
trof ik een nest aan met een ei en een kuiken .
Het ei week duidelijk af van dat van een Vis-
dief : hetwas meer peervormig, ongeveerals
het ei van een plevier maar niet zo breed aan
de stompe kant. In tegenstellingtotdeeieren
van Dwergstern, Visdief, GroteSternSsand-
vicensis en Kokmee uw Larus rídibundus ve r•
toonde hetei overal kleine spikkelsen waser
geen concentratie van spikkels aan de stom-
pe kant . Voorts viel op dat het nest nogal lag
ingebouwd tussen allerlei takken, ook over-
hangende, waardoor de vogel alleen buk-
kend het nest kon bereiken . De Dougalls
bleek gepaard te zijn met een VisdieL Op 29
juli bleek het kuiken flinkgegroeiden hetwas
zeer mobiel . De Dougalls zocht soms meer
dan een kwartier naar het jong met een
zandspiering in de snavel, steeds tsju-wit
roepend .

88 Eieren van Dougalls Stern Sterna dou-
gallii (midden) en Visdief S hirundq Hooge

Platen, Zeeland, juli 1982 (René Bijers-
bergen)

122



Dougalls Stern op Hooge Platen in 1982-8 5

1983 Op 30 april werd een hoog overvlie-
gende en roepende Dougalls Stern waarge-
nomen. Verdere waarnemingen werden
gedaan van 19 tot en met 26 juli . Op 19 juli
werd een pogingtot balts meteen Visdief ge-
zien ; vliegend met snelle vleugelslag onder
het uiten van een krassende en snel her-
haald erret, enigszins gelijkend op de roep
van een Grote Stern . De vogel probeerde te
landen in de duintjes maar werd telkens ver-
jaagd door de Visdieven . Op 26juli probeer-
de de Dougalls vele malen te landen op een
vaste plaats in de duintjes maarwerd telkens
verdreven door Visdieven . De tsju-wit-roep
werd weer vaak geuit, zowel in vlucht als op
de grond . De vogel reageerde op adulte Vis-
dieven met opgeheven staart en iets afge-
houden vleugels. Eenmaal krabde de vogel
een kuiltje en ging zitten . Een nest werd niet
gevonden .

1984 De Dougails Stern werd waargeno-
men van 7juni toten met 11 september, in ju-
ni en juli herhaaldelijk baltsend met
Visdieven en roepend en alarmerend bij de
duintjes . In augustus heb ik de vogel tussen
de rijshoutschermen zien landen . Op
17 augustus vloog de vogel hier aan met een
vis in desnavelonder het roepenvan tsiu-wit.
Na c 20 seconden vloog hij weer weg zonder
vis, eahk aahk roepend . Op 11 september
voerde de Dougalls een vliegvlug jong bij de
duintjes .
1985 Op2QjuniwerddeDougaltsSternvlie-
gend gezien bij de duintjes . Op 1 juli werd de
aahk-roep gehoord tussen Visdieven ter
hoogtevandeRing, enop2juli zagikeenvo-
gel landen b ij de duintjes . Op 18 juli heb ik
hier met de schuilteni rondgekropen maar
geen Dougalls gezien of gehoord .

discussie
Gezien het uiterlijkvan het ei en het gedrag van de Dougalls Stern betrof het in al-
le jaren een vrouwtje . Vermoedelijk was steeds sprake van dezelfde vogel . Aan-
sluitend op de waarnemingen in 1984 werd in september-oktober te Vlissingen
Z, op 6 km afstand van de Hooge Platen, een adulte Dougalls gezien die een jong
met hybride kenmerken voerde (Mullarney 1988, Walhout 1988) . Zeer waar-
schijnlijk waren dit dezelfde vogels als die op de Hooge Platen .
Dit waren de eerste gemengde broedgevallen van een Dougalls Stern met een
Visdief in Nederland . Dergelijke gemengde paren zijn buiten Nederland reeds
eerder vastgesteld, onder meer in Het Zwin Wvl . Ook gedurende de broedsei-
zoenen van 1982 tot en met 1984 bevond zich hier een gemengd paar waarvan
het broedsucces echter niet goed bekend werd . Een 'normaai' broedgeval van
de Dougalls Stern werd nog niet in Nederland vastgesteld .

summa ry

ROSEATE TERN HYBRIDI2ING WITH COMMON TERN ON HOOGE PLATEN IN 1982-85 DlJring the breeding

seasons of 1982-85, a female Roseate Tern Sterna dougallii was present on the Hooge Platen in

the Westerschelde, Zeeland . In 1982 and 1984, it hybridized with a Common Tern S hirundo ; in
1982, a nest was found containing a chick and an egg showing characters of that of Roseate

Tern . In 1984, one chick was raised ; most probably, parent and young were subsequently seen
at Vlissingen, Zeeland, in autumn 1984 . This was the first instance of hybridization of Roseate
and Common Tern, and also the first nesting record of Roseate in the Netherlands .

verwijzingen
Mullarney, K 1988. Identification of a hybrid Roseate x Common Tern . Dutch 8rrdrng 10 : 133-135-
Walhout, J 198E1 Dougalls Stern met hybridejuveniel te Vlissingen in september-oktober 1984 .

Dutch Birding 14 : 124-127.

René Bijersbergen, Mi!lianostraai 28, 4571 HM Breskens
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Dougalls Stern met hybride
juveniel te Vlissingen in
september-oktober 198 4

Jaco Walhou t

0
p 8 september 1984, omstreeks 12 :00, ontdekte ik een adulte bougalls Stern
Sterna dougalJii in zomerkleed in de haven van Vlissingen Z. Ik kon de voge l

ongeveer vijf minuten observeren terwijl deze samen met Visdieven S hirundo
aan het vissen was . I k herkende de Dougal ls aan zij n zwarte kopkap en zeer licht-
grijze bovendelen, spierwitte onderdelen, het ontbreken van een donkere ach-
terrand aan de handvleugel en de lange geheel zwarte snavel . De Visdieven
vertoonden duidelijk donkerdere bovendelen, enigszins grijze onderdelen en
een donkere achterrand aan de handvfeugel . Door tijdgebrek moest ik spoedig
vertrekken en gewaarschuwde vogelaars konden de stern later niet meer terug-
vinden .
Bijna drie weken later, in de middag van 28 september, zag ik de Dougalls Stern
op nagenoegdezeifde plaats terug . Hij zat op een aanlegsteiger nabij de sluizen
te Vlissingen en Iiet zich van korteafstand bestuderen . Devogel had nu enigewit-
te veertjes op het voorhoofd en een zwartachtig gevlekte vleugelboeg hetgeen
wees op het begin van de rui naar het wi nterkleed . Afgezien van de zeer l ichte bo-
vendelen en de spierwitte onderdelen vielen nu ook de oranjerode poten op die
duidelijk langer en helderder van kleur waren dan bij een Visdief . De glanzend
witte staart stak nauwelijks voorbij de vleugelpunten uit en was nogal gesleten .
Onder bepaalde belichting was een roze gloed op de borst goed te zien . De bui-
tenste vier handpennen waren van boven zwart .
Toen de Dougalls Stem op een gegeven moment ging vissen, at hij het gevangen
visje niet op maar bracht het naareen juveniele stern die op de sluismuur luid roe-
pend zat te bedele n . De jonge vogel leek veel op een juveniele Visdief en had een
zwartbruine halve kopkap, vrij korte stompe zwartachtige snavel met roestbruine
onderbasis en bleekbruine poten . De veren van de bovenzijde en bovenvleugel
waren zwaar met grijs en bruin getekend en gedeeltelijk zandkleurig en vuilwit
omzoomd . De onderdelen waren geheel wit . De slagpennen waren grijs ; in
vlucht vertoonde de vleugel een witte achterrand en een zwart gevlekte boeg .
Stuit en staart waren wit _
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Dejongevogelwerddiedaginéénuurc 15maalgevoerdendookookregelmatig
zelfomeenvisjetevangen . Hijhaddaarbijduidelijk mindersuccesdandeadulte
vogel . Vaak bewoog het jong wanneer het op de sluismuur zat langdurig de kop
heen en weer en liet daarbij een rauw krékrékrékrékré horen, gelijkend op de be-
del roep van een j uveniel e Visdief . De adu lte vogel riep vaak een rauw langgerekt
aarrgg en een opvallend Zwarte Ruiter Tringa e ry thropus-achtig tioewiet . Een-
maa! verjoeg de adu Ite vogel een juveniele Visdief d ie dicht bij het jong was gaan
zitten . Zowelde adulte DougallsStern alsdejuveniele vogel waren niet schuwen
lieten zich tot op enkele meters benaderen . Ze bleven nog enkele dagen in de
omgeving en werden door 10-tallen vogelaars gezien . Soms waren ze geduren-
de enige uren verdwenen en foerageerden dan vermoedelijk op de Westerschel-
de . De vogels werden gefotografeerd en het geluid werd opgenomen (Hazevoet
1985) . Op 3 oktober werden ze voor het laatst waargenomen .

determinatie
Na bestudering van foto's bleek dat de juveniele vogel een Dougalls Stern x Vis-
dief moest zijn (Mullarney 1988, contra Harrison 1987) . De zwaar getekende bo-
vendelen kwamen overeen met die van een juveniele Dougalls terwijl onder
andere de tekening van de handpennen en buitenste staartpennen op die van
een Visdief paste . Snavel- en pootkleurkwamen eveneens meerovereen metdie
van een Visdief . Voor een uitvoerige bespreking van de kenmerken van deze hy-
bride zij verwezen naar Multarney.
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herkomst
Sedert 1976 bevond zich ieder jaar (misschien met uitzondering van 1981) een
gemengd paar pougalls Stern x Visdief in Het Zwin Wvl (Burggraeve 1977, van
den Berg 1979, Eigenhuis 1979, Lippens & Wille 1986) . Ook in 1984 verbleef dit
paaraidaar en bracht mogelijk een jong groot (Dutch Birding 6 : 114, 1984 ; Wiele-
waa l50: 375, 1984) . Bovendien werden in juni enjuii 1984 enkele waarnemingen
van een Dougalls gemeld bij Breskens Z(Dutch 8irding6:151,1984) . Later bleek
dat sedert 1982 jaarlijks een Dougalls was gezien op de Hooge Platen in de
Westerschelde, 4 km ten oosten van Breskensen 6 km ten zuiden van de binnen-
haven van Vlissingen . In 1982 en 1984 was deze vogel gepaard met een Visdief,
en in 1984 werd een vliegvlug jong gezien op 11 september (Bijersbergen 1988) .
De waarnemingen te Vlissingen sluiten hierop goed aan en het lijkt zeer waar-
schijnlijk dat het deze vogels waren die te Vlissingen verschenen .

voorkomen
Indien dewaarnemingen op de Hooge Platen en te Vlissingen als één geval wor-
den beschouwd, vormden ze het vijfde geval van de Dougalls Stern voor Neder-
land . De vier vorige gevallen betroffen adulte vogels op 7 juli 1977 en 13 juli 1983
te IJmuiden Nh en op 5 augustus 1978 en 31 mei 1979 te Scheveningen Zh . Een
zesde geval betrof een adulte vogel op 6 en 7juni 1987 te Camperduin Nh (Dutch
Birding 9 : 137, 1987) . Alle overige Nederlandse gevallen werden door de Com-
missie Dwaalgasten NederlandseAvifaunaherzien en niet langeraanvaardbaar
geacht (Edward van IJzendoorn in litt) .
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summary

fiOSEATE TERN WITH HYBRID JUVENILE AT VLISSINGEN IN SEPTEMBER-OCTOBER 1984 On 8 September
1984, an adult Roseate Tern Sterna dougaNii was seen at Vlissingen, Zeeland . From 28 Septem-
ber to 3 October, at tfie same local ity, the bird was seen leed ing a juvenile Roseate Tern x Com-
mon Tern Shirundo. Both birdswere photographed and sound-recorded . Shortdescriptionsare
given . Most probably, the juvenile hatched on the Hooge Platen in the Westerschelde, Zeeland,
where a temale Roseate hybridized with a Common Tern during the sum mers of 1982 and 1984
and a fledged young had been recorded on 11 September 1984 . These observations formed the
fifih record of RoseateTern forthe Netherfands . The previous records i nvolved adults stayingfor
a single day in May-August .
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Geelbrauwgors op
Schiermonnikoog in
oktober 1982

Harm Uonk +& Edward J van l,hendoorn

0
p 19 oktober 1982 waren Harm Vonk en enkele metgezellen, waaronder
Holmer Vonk, Marc van der Aa en Jan Brouwer, vogels aan het ringen met

behulp van mistnetten in de eendenkooi op Schiermonnikoog Fr. Het was helder
weer en er waaide een matige zuidoostelijke wind. Er was's morgens nog maar
weiniggevangentoen even na 11 :00 bij een contrólevan de netten, die tussen de

[Durch 8lydrng 10 : i 27-130, september1988] 127
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bomen van de kooi stonden opgesteld, een onbekende zangvogel werd aange-
troffen . Hij had een levendige koptekening met een witte kruinstreep en gele
wenkbrauwstreep . Boven- en onderdelen waren donkergestreept . HV zag d ade-
lijkdat hij meteen bijzonderegorste maken had, maarin geen van develd-en rin-
gersgidsen die hij ter beschikking had stond een afbeelding die leek op die van
de gevangen vogel . Uiteindelijk bood na enig zoeken een korte beschrijving in
Peterson et ai (1972) uitkomst . Deze vermeldde een witte kruinstreep en gele
wenkbrauwstreep voor Geefbrauwgors Emberiza ch rysophrys . Alternatieven
bleken niet voorhanden . Dit gaf HV en de anderen voldoende moed om de vogel
als Geelbrauwgors te determineren . De vogel werd geringd (Arnhem A517561),
beschreven en gemeten . Hij werd getoond aan Jan van der Straaten die de vogel
fotografeerde, aan Teun Talsma en aan de inderhaast opgetrommelde persfoto-
graaf Bouke Henstra, wiens foto's later in enkele dagbladen verschenen . In het
begin van de middag werd de gors tenslotte weer bij de eendenkooi losgelaten .

beschrijv ing
De beschrijving werd samengesteld aan de hand van de aantekeningen van HV
en foto's .

GROOrTE & Bouw Middelgrote gors . Snavel
vrij recht met typische gorzenbocht in snij-
rand ; culmen recht . Achternagel sterk gebo-
gen . Duidelijke versmalling in buitenvlag
p3- 6. Staart iets gevorkt ; staartpennen dui-
delijk gepunt.
Kop Brede witte kruinstreep van basis bo-
vensnavel tot op achterhoofd, doorschoten
met kleine zwarte vlekjes . Brededonkere zij-
kruinstreep van zwarte veren met kastanje-
bru ine zoom, doorlopend tot op achterhoofd .
Brede wenkbrauwstreep van snavel tot op
achterhoofd, vooraan geel, voorbij oog gelei-
delijk lichter wordend naar wit op het achter-
hoofd . Oorstreek kastanjebruin, niet
roodbruin zoals bij Dwerggors F pusrlia, met
lichte vlek in aohter-bovenhoek en met voor-
al aanonder-en achterrandzwaaraangezet-
te bruinzwarte omgrenzing . Geen oogring .
Brede witachtige aan basis iets vuilgele
mondstreep . Vlekkerige zwartachtige
baardstreep, naar beneden verbredend .
Keel witachtig met fijne zwartachtige
streepjes .
BOVENDELEN Kastanjebruin metzwarte leng-
test repen tot over st uit : ce ntrum ma ntel mee r
roodbruin, schouder met onopvallende
zwartachtig begrensde lichtere banen .
ONDERDELEN Witachtig . Borst met vage licht-
bruine band en fijne zwartachtige strepen .
Flank me1 enig iiCht kastanjebruin en met vrij

lange bruinzwarte strepen . Onderstaartdek-
veren enigszinsvuílgeei .
vLEU G E L Slagpennen bruinzwart met smal-
le licht kastanjebruine zoom. Tertials met
bruinzwart, iets puntig uitlopend centrum en
scherp hiervan gescheiden brede licht
kastanjebruine zoom . Grote dekveren bruin-
zwart, binnenste vier met licht kastanjebrui-
ne top en buitenrand, overige mei witte top
en buitenrand . Middelste dekve,en bruin-
zwart met geelwitte rand in tweeën gedeeld
doortotrand uitlopend donkercentrum . Top-
pen van grote en middelste dekveren twee
opvallende lichte vleugelstrepen vormend .
sraaRr Middelste pennen olijfbruin, overige
bruinzwart ; t2-3 met olijfbruine buitenvlag,
t4 met kleine lichte vlek aan top, 15 met gro-
tendeels witte buitenvlag en t6 met groten-
deels witte binnen- en buitenvlag .
NAAKTrDELEN Iris donker. Bovensnavel don-
kergrijs langs nok, verder licht grauwroze
(hoornkleurig) als ondersnavel . Poot vlees-
kteurig roze .
BIOMETRIE Vleugeliengte 74 mm . Vleugel-
formule : p4 top, p3 = p5. Versmalling bui-
tenvfag aan p3 (20 mm), p4 (19 mm), p5
(15 mm) en p6 (lengte door geleidelijk ver-
loop onbepaald) . Snavel (tot bevedering)
1 0 mm . Tarsus 20 mm . Achternage! 6 mm .
SLEET Slagpennen en staart ongesleten .
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91 GeelbrauwgorsEmberizachrysophrys, Schiermonnikoog, Friesland, 19olctober 1982
(Jan van der Straaten)

rieterrninatie
Het enige probleem bij de determinatie vormde het ontbreken van afbeeldingen
van de Geelbrauwgors in de gangbare veldgidsen . Nadat het weinige dat voor
dezesoort beschreven stond in Peterson etal HVop hetjuiste spoorbracht, bleek
de determinatie later met behulp van onder andere Dement'ev & Gladkov (1969)
en Wild Bird Society of Japan (1982) eenvoudig . De forse tweekleurige snavel,
witte kruinstreep, zwarte zijkruin, gele wenkbrauwstreep en zwaar donker be-
grensdeoorstreek met lichte droppelvlek vormen een markante koptekening die
geen enkele andere gors uit het Palearctische gebied bezit . De Dwerggors ver-
schilt bijvoorbeeld door een rossige kruin- en wenkbrauwstreep, minder zwaar
begrensde oorstreek, duidelijke lichte oogring en kleinere snavel . Ook de Bos-
gors Erustica m ist de gele kleur in de wenkbrauwstreep en heeft alleen een lichte
vlek op het achterhoofd, geen kruinstreep en verder onder andere geen zwarte
maarkaneelkleurigetekeningopdeonderdelen . DeTristramsGorsEtristramiuit
oostelijk Siberië (en nog nooit in Europa vastgesteld) lijkt meerop de Geelbrauw-
gors, heeft weliswaar een witte kruinstreep maargeen gele doch een witte wenk-
brauwstreep en egaal roodbruine stuit en bovenstaart . Tot slot kan nog worden
gewezen op mogelijke verwarring met Witkeelgors Zonotrichia alóico!!is en Wit-
kruingorsZleucophrys uit Noordamerika . Bij onvolwassen en adu lte W itkeelgor-
zen is het voorste deel van de wenkbrauwstreep geel maar zijn de onderdelen
vrijwel ongetekend, evenals bij Witkruingorzen van die leeftijd . Juvenielen van
beide soorten missen het geel in de wenkbrauwstreep .
Vanwege de heldere koptekening van de Geelbrauwgors, vooral de witte
kruinstreep en het witte achterste deel van de wenkbrauwstreep, was de vogel
waarschijnlijk een mannetje. Bij een vrouwtje zouden deze delen bruinachtig ge-
tint zijn . Gezien de kleurverschillen tussen de binnenste en buitenste grote dek-
veren die op twee veergeneraties duidden, de duidelijk puntige staartveren en
de grotendeels bruine in plaats van geheel zwarte oordekveren betrof het een
eerstejaars vogel (cf Busse 1984) .
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voorkomen
Dement`ev & Gladkov noemen de Geelbrauwgors een zeldzame, weinig ver-
spreide vogel van het centrafe deel van de oostel ij k Siberische taiga d ie mogelijk
plaatselijk algemener is . Het broedareaal zou zich globaal uitstrekken vanaf het
Baikalmeer noord- en oostwaarts tot voorbij Jakoetsk, rondom de benedenloop
van de Lena en de daarin uitmondende rivieren . De Geelbrauwgors overwintert
in oostelijk China vanaf de benedenloop van de Yangtze zuidwaarts maar is zeer
zeldzaam in Hongkong (Chalmers 1986) . Uit detrektijd is hij bekend uit Korea en
als zeldzame gast uit het zuidwestelijk deel van Japan . Wegtrek uit de broedge-
bieden vindt vermoedelijk plaats in de eerste helft van september, aankomst in
de overwinteringsgebieden van september tot in november, vooral in oktober.
Van gedrag en leefwijze is verder weinig bekend .
De vangst op Schiermonnikoog betekende het eerste geval van de Geelbrauw-
gors voor Nederland . Afgezien van een vaag gedateerd Frans geval uit de vorige
eeuw is er naast de Nederlandse vangst nog slechts één ander goed gedocu-
menteerd geval uit Europa : van 12 tot 23 oktober 1980 verbleef een mannetje op
Fair lsle, Groot-Brittannië (Kitson & Robertson 1983) . Samen met de Rosse Gors
Erut!!a behoort de Geelbrauwgors tot de meest oostelijk broedende zangvogels
die ooit in westelijk Europa zijn aangetroffen .
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summary
YELLOW-BROWEG BUNTING ON $CHIERMONNkKOOC' IN OCTOBER 1982 On 19 October 1982, a Yellow-
browed Bunting Emberiza chrysophrys was trapped, ringed, photographed and released on
Schiermonnikoog, Friesland . Because of the white central crown stripe and white rear end of
the superciiíum it probably concerned a male . Brown ear-coverts, moult contrast in the greater
coverts and pointed tips to the rectrices ind icated that it was a first-year bird . This was the first re-
cord of Yellow-browed Buntingforthe Netherlandsand the second properlydocumented record
for the western Palearctic . The first was from 12 to 23 pctober 1980 on Fair Isle, Great Britain .
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92 Buzzard Buteo buteo, Sweden, September 1985 (H Koks) 93 Honey Buzzard Pomrs apivo-
rus, Spain, September 1980 (N Koks)

Q Few readers will have had difficulty in recognizing last issue's mystery
2 V bird as a medium-sized dark raptor. For obvious reasons the bird in ques-
tion is nota kite Mifvus, harrier Circus or Booted Eagle Hieraaetuspenoatus. Even
Long-Iegged Buzzard Buteo rufinus and Rough-legged Buzzard B lagopus can
be safely ruled out ; the former by markings on (not uniformly coloured) head,
breast and underwing coverts, the latter by the tail barring. The picture is indeed
an example of the classical identification problem of Buzzard 8 buteo versus
Honey Buzzard Pernis apivorus. This problem is well-understood and, if good
views are obtained (as in our case), identification should not be too difficult . The
bird is in fact a Buzzard that was photographed by H Koks at Falsterbo, Sweden,
in September 1985 ,
Normally, silhouette features alone can be decisive . Typical Honey Buzzards
have their wings slightly longer than Buzzard, with more rounded tips, a well-
protruding head and a longer tail . In adults, the neck is usually slim but juveniles
can have a rather thick neck, making the head look like that of Buzzard . In addi-
tion, juveniles often show a'bulgy' trailing edge to the secondaries, causing th e
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inner wing to be broader than the outer wing . This is obvious in plate 93. Finally,
tail shape is a valuable feature . The tail is longer in Honey Buzzard and has con-
vex sides and rounded corners, giving it a slender impression when closed . Buz-
zard has straight or even concave tail sides and square-cut corners .
Ageing Buzzards is difficult and many birds cannot be aged reliably in the field .
Dense barring on breast and belly and a broad cfear-cut terminal band to the tail
indicate adult plumage . Also on adults, the tail bars tend to be closer to each
other. Secondaries show similar tendencies but the difference between adult
and juvenile birds is slight and can be di#íicult to judge on a single individual .
Juvenile Buzzards have their breast and belly mottied, with hardly any cross
bars . Furthermore, they have an indistinctterminal band to the tail and. on aver-
age, a paler iris . Due to individual variation, however, iris colourseems not useful
for ageing .
Our mystery bird clearly is ajuvenile. Attentive readerswill have noticed a pale iris
(excludingjuvenile Honey Buzzard), strong mottling on breastand belly and lack
of clear-cut ta i l band . Although the kattercan be hard tojudge on a closed tail, the
photograph was taken closely enough to show this feature .

Rolf A de By, Molenstraat 96, 7514 DL Enschede

Mystery pholograph 29 . Solution in nexl issue .
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Identification of a Roseate x Common Tern hybrid On 8 September 1984,
Jaco Walhout discovered an adult RoseateTern 5terna dougallii at the harbour of
Vlissingen, Zeeland, the Netherlands . It was not noticed to have been associat-
ing with any otherterns in particularon that date but on 28 September the same
bird was relocated in a different part of the harbour and it soon became evident
that it was feeding a juvenile tern . The two birds remained in the area up to 3 Oc-
tober but not once was the juvenile seen to be fed or attended by any other tern
than the adult Roseate (Walhout 1988) .
At the request of the editors of Dutch Birding, 1 have examined a series of excel-
lent photographsof the juvenile bird to prepare this note on its identification . The
bird is clearly not a typical juvenile Roseate Tern though it shows some features
characteristic of that species . In many respects, it bears a closer resemblance to
variations that occur among juvenile Common Terns S hirundo.
Regrettably, a colour photograph of this bird was chosen to illustrate juvenile
RoseateTern in Seabirds otthe world: a pho[agraphicguide (Harrison 1987) . The
error was further compounded by the subsequent provision of an errata slip
amending the caption to read Common Tern . It seems that neither caption is en-
tirely incorrect, for there is considerable evidence that the Vlissingen tern is a
Roseate x Common Tern hybrid . The following analysis is based on careful ex-
amination of photographs . Plumage patterns and bare-partcolouration arecom-
pared with those of juvenile Roseate, Common and Arctic Terns S paradisaea,
discussed in more detail in Mullarney (1988) .

94 Roseate Tern Sterna dougatlil x Common Tern S hirundo in juvenile plumage,
Vlissingen, Zeeland, September 1984(René Pop )
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Unlike either of the suspected parent species in typical juvenile plumage, the
Vlissingen tern shows remarkably little solid dark on the head . Even the side of
the head behind the eye, normally uniformly blackish in both species, is pervad-
ed by delicate pale tips . Most Roseates show more extensive dark on the head,
especially in front of the eye. The th in pale crescents above and below the eye are
not unusual in Common Tern, but Roseate very rarely shows these to such a
marked degree.
The boldly patterned upperparts providethe most obvious indication of Roseate
parentage . The precisepattern of dark markingson thescapulars, tertials (on the
left side especially) and innermost greater coverts is very similar to typical
juvenile Roseate. In particular, the extent of internal dark markings on the larger
scapulars and innermost greater coverts is outside the range of variation exhibit-
ed by Common Tern .
Examination of the wing-coverts reveals traits of both species ; the inner greater
coverts are typically Roseate bui the effect of neat, almost unbroken thin dark
barsacross the median and lessercoverts is more reminiscent of Common Tern .
Both species commonly lackthese markings altogether but even in wel'-marked
Roseates the 'bars' tend to be more diffuse and uneven, forming a less regular
pattern than on the Vlissingen bird . In the absence of a clear photograph of the
outstretched upperwing, it is probably betterto resist any attempt to judgethe ex-
tent of the dark baron the lesser coverts ; it is often no more obvious in Common
Terns at rest .
The width of the white fringes to the inner webs of the primary tips (on the upper
surfaceof the folded wing) is a useful means of distinguishing Roseate and Com-
mon Terns . The primary-tip pattern on the Vlissingen bird matches exactly thatof
Common, in particular the lack of anysignificant width of white bordering the tips
of pi-3. Theabsenceof a broad whiteborder tothe upper edgeof the closed wing-
tip cannot be attributed to abrasion since the feathers are very fresh .
Plate 95 shows that at least the distal parts of the outermost rectrices are dark on
the outer webs, as in Common Tern. In Roseate, the outermost tail-feathers are
entirely white .
The bill of the Vlissingen tern appears blackish with a h int of dull pinkish along the
proximal two-thirds of the cutting edges and atiny pinkish patch at the base of the
lower mandible, apparently the right side only . Roseate Terns develop an all-
black bill very soon after fledging and never retain traces of colour into Septem-
ber. The bright orange, red or pale fiesh on the bill of juvenile Common Tern
gradually darkens throughout the autumn (Cramp 1985) but in my experience
there is always an obvious extent of colourat the base up tothe time they migrate .
The legs of the Vlissingen bird appear deep flesh-coloured, bright in sunlight,
dull in shadow_ Juvenile Roseate has much darker legs, usually appearing black-
ish, but some develop fleshy patches above the tarsus by mid-September.
The apparently very fresh condition of the plumage is puzzling because most
juvenile terns show obvious signs of wear and fading well before the end of Sep-
tember; perhaps it indicates an unusually late fledging date. Thefactihat there is
no obvious sign of post-juvenile moult having commenced suggeststhat the Vlis-
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singen bird's moult cycle is more Iike Common than Roseate . Common Tern
generally does not start post-juvenile moult until on the wintering grounds
(Cramp)whereas Roseatestartssoonafterfledging and commonly has replaced
many juvenile mantle- and scapular-feathers with fresh, pale grey feathers by
mid-September.
In conclusion, the evidence presented in the foregoing analysis of the bird's ap-
pearance, coupled with the fact that it was tended by an adult Roseate Tern,
points stronglytothe likelihoodof the Vlissingen tern being a Roseate x Common
Tern hybrid . This theory is further supported by the recent disciosure that in the
summer of 1984 a female Roseate Tern raised a young in a tern colony in the
Westerschelde, Zeeland, only 6 km south of Vlissingen (Bijersbergen 1988) .
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Identification of adult Roseate Tern In addition to my article on the identifica-
tion of juvenile Roseate Tern Sterna dougalfii (Mullarney 1988), it seems worth-
wileto spend afew lines on the identification of adults asweil . Only a summary of
the most useful identification characteristics of aduits is given .
Though similar in size to Common Tern S hirundo, Roseate Tern is shorter-
winged and slightly longer-legged . At rest, the head tends to appear subtly
longer and more angular in outline than the head of Common . Also, in summer,
the full-grown tail-streamers project well beyond the wing-tips . In flight, the head
and neck project more in front of the wings than in Common, contributing to a
Sandwich Tern S sandvicensis-like front-heavy look in birds which lack the long
tail-streamers .
At all times, the most striking featureof aduit Roseate Tern is its whiteness . Rose-
ate never has the more or less greyish-washed underparts of Common and Arctic
Tern Sparadisaea . Its upperparts and upperwing too are distinctly paler, pearly
grey. In summer, the underparts of most Roseates have a rosy flush (the combi-
nation of delicate pink below and pearly grey above being similar to adult Little
Gull Larus minutus) but by autumn the wash is usually faint or lacking . It may be
that the rosyflush becomes stronger as the birds get into breeding condition . The
whiteness of Roseate often recalls Sandwich Tern, especially in non-breeding
aduits which also have Sandwich-like black bills . Roseate lacks the dark tips to
the outer primaries which form the well-marked dark border to the rear edge of
the wing-tips in Common and Arctic Tern . The outer rectrix of Roseate is pure
white whereas in Common and Arctic it has a dark outer web .
Roseate Tern, like Common Tern, undergoes a rather complex succession of
primary-moults with the result that, in the breeding season, the outer primaries
are several months older than the adjacent innerones (Hume &Grant 1974) . The
difference in shade between the two, sometimes three, generations of primaries
is not obvious in spring when all the feathers are still reasonably fresh . It be-
comes more apparent by latesummerwhen weardarkens theolderfeathers, giv-
ing the effect of a contrastingly dark wedge on the upper surface of the outer
primaries . Roseate has a narrower wedge on the forewing than Common Tern
because its average number of old darkerprimaries is four, compared with five to
six in Common. The difference is obvious at rest too, most Roseates showing
very marked contrast between the pale broadly white-edged inner primaries and
the blackish outer two to five primaries . Also, the white edgestothe inner webs of
all the primaries extend to the tips to give a prominent white border to the upper
edge of the folded wing-tip .
The long, slender-looking bill of RoseateTern is all black in spring and winter but
the basal half becomes bright vermilion-red during incubation and is retained
into the early autumn . The rather long legs are bright vermilion-red when breed-
ing, slightly duller in winter.
The fiight action of Roseate Tern is often a very useful meansof recognition . The
wing-beats are noticeably quicker and shallower than in other similarly sized
terns, often recalling the'busy' flight of Little Tern S albifrons (Oreel 1974) .
The distinctive calls of Roseate Tern often reveal the presence of even a singl e
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bird among large numbers of otherspecies . The most characteristic call is an in-
cisiveguttural cher-vrick, reminiscent of the call of Sandwich Tern, much deeper
and harsher than the typical call of Spotted Redshank Tringa erythropus, with
which it is sometimes compared . This call is audible over a considerabie dis-
tance though sometimes only the second syllable is clear. A variety of calls is
given at breeding colonies, mostly variants of a loud guttural raaach .
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Grote Grijze Snippen op Ameland en bij Zierikzee in mei en augustus
1986 Op 17 mei 1986 zagen Heleen en Nico van der Wijst 's middags in een
poeltje langs de weg van Hollum naar Nes op Ameland Fr een snipachtige vogel
die zij met behulp van Peterson et a!(1984) determineerden als een Grote Grijze
Snip Limnodromus scolopaceus in zomerkleed (van der Wijst & van der Wijst
1986) . De vogel werd gefotografeerd . Na enkele malen dooreen Grutto Limosa 1i-
mosa te zijn opgejaagd verdween de grijze snip na ongeveer een half uur uit het
zicht .
Op 8 augustus 1986 zag Alan Williams een Grote of Kleine Grijze Snip L griseus
in zomerkleed in de Flaauwers Inlagen bij ZierikzeeZ . Ookdeze vogel werd gefo-
tografeerd (Dutch Birding 8 : 151, plaat 104, 1986) .
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97-98 Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus, Ameland, Friesland, 17 mei 1986
(Nico van der Wijst)

Beide gevallen werden voorgelegd aan de Commissie Dwaalgasten Nederland-
se Avifauna CDNA. Na bestudering van de dia's kon de commissie niet direct tot
een besluit komen . In beide gevallen kwam de Grote Grijze Snip duidelijk in aan-
merking vanwege de snipachtige bouw met lange rechte snavel, afwisselend
licht- en donkerbruin getekende bovendelen, geheel roodbruine onderdelen
met dwarsgestreepte flanken en lichte wenkbrauwstreep . De vraag bleef of de
Kleine Grijze Snip metvoldoende zekerheid kon worden uitgesloten . Deze soo rt
is zeer variabel en er worden drie ondersoo rten onderscheiden . Het onder-
scheid met Grote Grijze Snip in zomerkleed is moeilijk (cf Hayman et a l 1986,
Wilds & Newlon 1983) . In sommige gevallen kan men niet verdergaan dan de uit-
spraak dat het één van beide soo rten betreft . Enkele foto's van de Amelandse vo-
gel werdenvoorgelegd aan Claudia Wilds . Zijwas'quite certain' dat devogel een
G ro te Grijze Snip was . Haar argumenten deden de CDNA besluiten de vogel als
een Grote Grijze Snip te aanvaarden . De combinatie van de volgende kenmer-
ken past alleenop GroteGrijze Snip (Claudia Wilds ir:litt); '1 prominentwhite sca-
pular tips, a very valuable feature of Long-bills in April and May, 2 a densely
spotted foreneck, best seen in plate 98, 3 relatively narrow black bars and very
narrow white bars, formed by the feather tips, on the flanks, 4 a clear, unspotted
breast and belly, 5 entirely red underparts, fading only slightly and ve ry gradually
toward the undertail-cove rts and 6 a notably long bill, indicative of a probable
Long-billed female' Wilds besluit met : 'Neither of the eastern races of Short-
billed Dowitcher [Kleine Grijze Snip] have conspicuous scapular tips, and the
one with a heavily spotted foreneck (L g griseus) has a spotted breastas wel k and
a contrastingly whitish belly, while L g hendersoni lacks the densely barred
flanks and, normally, heavy spotting on the foreneck . The Pacific coast race
L g caurinus has somewhat less prominent scapular tips than this bird, broader
flank bars, a spotted breast and belly and usually a paler lower belly and vent .
While 1 am generally conservative about using bill length, 1 think this bird's sil-
houette would be enough to warrant a prelim in a ry , tentative doubt about it being
a Sho rt -bill even if the plumage could not be studied . '
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99-100 Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus, Flaauwers Inlaag, Zeeland,
9 augustus 1986 (Alan Williams)

De vogel bij Zierikzee leek veel op die van Ameland, zodat hij op grond van de-
zelfde argumentatie door de CDNA als Grote Grijze Snip werd aanvaard .
Deze waarnemingen betroffen het tweede en derde geval van de Grote Grijze
Snip voor Nederland . Het eerste geval was een ringvangst te Holwerd Fr op 18
mei 1983 (Koopman & Wijmenga 1984) . Van 4 tot en met 7 september 1971 be-
vond zich een Groteof Kleine Grijze Snip in het Friesedeel van de Lauwersmeer
(de Boereta! 1972) . Dit geval stond aanvankelijk als Grote Grijze Snip op de Ne-
derlandse lijst (van IJzendoorn & de Heer 1985) .

summary

LONG-811LED DOWITCHERS ON AMELAND AND NEAR ZIERIKZEE IN MAY ANb AUGUST 1986 On 17 May
1986, a dowitcher Limnodromus was photographed on Ameland, Friesland, and on 8 August
1986 another near Zierikzee, Zeeland . Claudia Wilds in Jrttgave valuable comments on photo-
graphs of the Ameland bird which was accepted as Long-bi Iled Dowitcher L scolopaceus by the
Dutch rarities committee. Subsequently, the Zierikzee bird could also be accepted as Long-
billed . These records were the second and third of this species for the Netherlands . Thefirstwas
an adult ringed in May 1983 . There is one record of an unidentified dowitcherfrom September
1971 .
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Grote Grijze 5nip in Lauwersmeer in juli 1987 Op 11 juli 1967 omstreeks 10 :30
ontdekten André en Rien Romijn in de Lauwersmeer Grter hoogte van het Jaap
Deensgat een grijze snip Limnodromus. De vogel bevond zich in hetzelfde plasje
waar enige weken eerder een Roodkeelstrandloper Calidrís ruficollis verbleef . In
de vroege avond kon de vogel uitvoerig worden bestudeerd door de inmiddels
gewaarschuwde Bert, Iwe en Sybrand de Bruin, Enno Ebels, Paul Gnodde en en-
kele anderen . De vogel liet zich vanaf de weg op c 75 m goed bekijken terwijl hij
op snipachtige wijze achterin de plas foerageerde . De aanwezige waarnemers
meenden op grond van de zeer lange snavel en enkele kenmerken in het veren-
kleed dat het waarschijnlijk een Grote Grijze Snip L scolopaceus betrof . Toen de
vogel bij het opvliegen een schei enkelvoudig kiek liet horen stond dedetermina-
tie als Grote Grijze Snip voor de aanwezigen vast .
De volgende dagen werd de Grote Grijze Snip door een groot aantal vogelaars
gezien op de plaats van ontdekking of in de omgeving daarvan . Vanaf de derde
week van juli werd hij minder plaatsvast en werden de waarnemingen onregel-
matiger. De laatste waarneming dateert van 30 juli (Egge Boerma) .
Onderstaande beschrijving werd samengesteld aan de hand van veldnotities
van SdB, EE en Karel Mauer.

GflooTTE & aouw Middelgrote, fors gebouw-
de steltloper. Grootte tussen mannetje en
vrouwtje Kemphaan Philomachus pugnax,
waarmee direct te vergelijken . Poten relatief
kort, met kortere tibia dan bij Kemphaan, in
vlucht net iets voorbij staart uitstekend . Sna-
vel recht, fors en opvallend lang, forser en
langer dan van aanwezige Zwarte Ruiter
Tringa erythropus, iets meer dan tweemaal
koplengte . Vleugelpunten ongeveer samen-
vallend met staartpunt . Tertials zeer lang en
handpennen geheel bedekkend .
KDPBHALS Kruin zeer donkermet kleine lich-
te vlekjes, als petje afstekend tegen lichte
wenkbrauwstreep . Donkere tekening op
achterhoofd smal uitlopend en verbonden
met mantel via smalle lijn op achterhals .
Wenkbrauwstreep roomw+t, opvallend, lo-
pend van snavel tot vlak achter oog . Teugel
zeer donker, naar snavel toe verbredend,
scherp afgetekend tegen wenkbrauwstreep .
Rest kop gevlekt met roodbrui ne grondkleur ;
zijhals zwaar gevlekt en donkerder dan on-
derdelen, achterhals iets lichter en nauwe-
lijks gevlekt . Kin en keel roodbruin .
BOVENDELEN Zeer donker. Mantel en schou-
der zwaar gevlekt met rossige of gelige vlek-
jes enveerrandjes. In vlucht opvallendewitte
sigaar op rug : stuit donker en wit geban-
deerd als bovenstaart .

ONDERDELEN Gehele borst en buik tot op on-
derstaartdekveren roodbruin als mannetje
Rosse Grutto Limosa lapponica in zomer-
kleed . Op middenborst concentratie van
donkere vlekjes . Flank met enkele rijen don-
kere schubjes, op achterflank en onderbuik
d uidelijker wordend . Onderstaart roodb ru i n,
iets fietser dan buik, met donkere schubjes
en vlekjes.
VLEUGEL Bovenvleugel donker, zwaar gete-
kend met lichtere vlekjes en veerrandjes .
Kleine en middelste dekveren minder gete-
kend dan overigeen grijzere baan opvleugei
vormend . Tertials donker met opvallende af-
wisseling van lichte en donkere dwarsban-
den, toppen zwart . In vlucht smalle witte
vleugelachterrand, vooral zichtbaar op arm-
pennen . Ondervleugel witachtig met enkele
kleine donkere vlekjes ; kleinste ondervleu-
geldekveren ietsdonkerderdan overigedek-
veren .
STAART Bovenstaari met smalle zwartachti-
ge en vuilwitte dwarsbanden ; donkere en
lichte banden ongeveer even breed lijkend .
In vlucht staart iets lichter dan bovenvieugel .
NAAKTE DELEN Iris donker. Snavelbasis grijs,
rest snavel donker maar tijdens toerageren
moeilijk te zien . Poot grijs of grijsgroen .
GELUID Bij opvliegen een aantal malen her-
haald éénlettergrepig, hoog en schel kiek of
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kie. Eénmaal vrij snel en aaneengeregen
krik-krik-krik-krik-krik (KM) .
GEDRAG Intensiever toeragerend dan ande-
re steltlopers, vrijwel steeds tot aan buik in
water. Snavel voortdurend verticaal naar be-

neden gericht en op en neer bewegend als
naaimachine. Meestal foeragerend in omge-
ving van Kemphanen en soms samen met
deze opvliegend . Vlucht laag en snel .

Bij de determinatie is voornamelijk gebruik gemaakt van Hayman et a!(1986) en
National Geographic Society (1983) . De plompe gestalte met zeer lange snavel
en vrij korte lichtgekleurde poten, de bruinrode kleur en de wijze van foerageren
duiddenzondertwijfelopeenGroteofKleineGrijzeSnipLgrisetJs . DeenkeEvou-
dige roep sloot de Kleine Grijze Snip uit, die een driedelige Steen loper Arenaria
interpres-achtige roep heeft . De l ange snavel, het doorlopen van de rode kleur tot
op de onderstaart, de schubtekening op de flanken en de vrij donkere staart
pasten eveneens beter op een Grote Grijze Snip in adult zomerkleed . De Kleine
Grijze Snip heeft meestal een witte onderstaart (behalve de ondersoort L g hen-
dersoni, die echter meertekening op de onderstaart, mindertekening op de flank
en geen vlekjes op de middenborst maar meer vlekjes op de zijborst heeft) en
meer wit in de bovenstaart . Op foto's van de vliegende vogel van de Lau-
wersmeer is een grootcontrast tezien tussen devrijwel ongetekende witachtige
ondervleugel en de bruinrode onderdelen hetgeen eveneens op een Grote Grij-
ze Snip duidt .
Er zijn nog enkele andere soorten waarmee de Grote Grijze Snip mogelijk ver-
ward zou kunnen worden . De Rosse Grutto heeft onder meer langere, donkere
poten, een kortere, licht opgewipte tweekleurige snavel, meer wit op de stuit en
een ander foerageergedrag . Hetzelfde geldt voor de Rode Grutto L haemastica
uit Noordamerika (vastgesteld in Groot-Brittannië en Denemarken), die boven-
dien een vleugel- en staarttekening heeft als bij de Grutto L limosa en zwarte on-
dervleugeldekveren . De Aziatische Grijze Snip L semipalmatus uit centraal Azië
heeft langere, donkere poten, een grijze en daardoor minderopvallende'sigaar'
op de rug en minder wit aan de vleugelachterrand . Beide soorten zijn ook groter
dan een Grote Grijze Snip .
Deze waarneming betrof het vierde door de Commissie Dwaalgasten Neder-
landse Avifauna aanvaarde geval van de Grote Grijze Snip voor Nederland . Eer-
dere gevallen waren op 18mei 1983 te Holwerd Fr(Koopman & Wijmenga 1984),
op 17 mei 1986 op Ameland Fr, en op 8 augustus 1986 bij Zierikzee Z (van IJzen-
doorn 1988) . Bovenstaand geval betrof de eerste grijze snip die gedurende een
langere periode aanwezig was .

summary
LoNG-BlLLED DawITCHER IN LAUWERBMEER IN JULY 1987 From 11 to 30 July 1987 an adult Long-
billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus in summer plumage was present in the Lau-
wersmeer, Groningen . Identitication was based on the singular, high-pitched keek-call, the very
long bill, thecontrastinglywhiteundenwing and someotherplumagedetails . Thiswasthefourth
record of Long-billed Dowitcher forthe Netherlands .
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Alpengierzwaluw te Zaanstad in oktober 1987 Op 28 en 29 oktober 1987 ver-
bleef te Zaanstad Nh een AlpengierzwaluwApus melba . Dit was de eerste maal
dat een exemplaarvan deze soort meerdan een dag op één plaats in Nederland
werd waargenomen . Enkele 10-tallen vogelaars zagen de vogel .
DeAlpengierzwaluw werd op 28 oktober 1987 om 16 :00ontdekt door Marc Arge-
loo. Hij vloog rond de silo van een meelfabriek langs de Zaan te Wormerveer en
passeerde MAsoms openkele meters . DeAlpengierzwaluw was veel groterdan
een Gierzwaluw A apus maar had wel ongeveer dezelfde bouw . Het bruine ve-
renkleed met witte keel en buik was ondanks het sombere weer goed te zien . En-
kele vogelaars uit de omgeving werden ingelicht en zagen de vogel nogdezeEfde
middag . De Alpengierzwaluw bleef tot in het donker rondvliegen . Danny Ellinger
zag hem nog om 18:15, meer dan een uur na het invallen van de duisternis . Bij de
straatverlichting stak de vogel af tegen de witte silo .
De volgende ochtend om 7:30 verscheen de Alpengierzwaluw opnieuw bij de
meelfabriek alwaar hij door c 25 vogelaars kon worden bekeken . Na enkele mi-
nuten verdween de vogel in zuidelijk richting . Teleurgesteld moesten de laatko-
rnersconstateren dat de Alpengierzwaluw niet meer naarde silo terugkeerde_ Zo
ook René van Rossum en Piet Schaap maar hun teleurstelling was snel vergeten
toen zij om 11 :00, op weg naar huis, de Alpengierzwaluw zagen vliegen te Koog
aan de Zaan . De vogel foerageerde boven het water en rond bedrijfsgebouwen
aan de Zaan, c 5 km ten zuiden van de oorspronkelijke plek, en kon door enkele
vogelaars goed worden bekeken en gefotografeerd . Na 12 :00 werd hij niet meer
waargenomen .
De Alpengierzwaluw te Zaanstad was het 16de geval voor Nederland . Kort hier-
voor waren er twee andere waarnemingen : op 20 oktober zagen Danny Lapon-
der en Ronald Messemaker een Alpengierzwaluw boven het Westduinpark te
Scheveningen Zh terwijl op 23oktoberGertJan van Barneveld en Pieter Gordijn
een exemplaarwaarnamen bij de Uithof te Utrecht U . Mogelijkwas ersprakevan
een kleine influx . Eerdere Nederlandse gevallen waren in 1952, 1968,1973,1974,
1975, 1976 (2),1981 (3), 1982 (2) en 1984 . Gevallen uit 1824,1959 en 1979 worden
na herziening niet langer aanvaardbaar geacht door de Commissie Dwaal-
gasten Nederlandse Avifauna .
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101 AlpengierzwaluwApus melba, Koog aan de Zaan, Noordholland, 29 oktober 1987
(René van Rossum)

Van de 16 Nederlandse gevallen van de Alpengierzwaluw komen er 1 0 uit het
kustgebied . Vijf van de gevallen komen uit Scheveningen en omgeving . Op 3ok-
tober 1981 werden daarzelfs tweevogetstegelijk gezien . DeAlpengierzwaluwen
van 1987 verschenen later in het seizoen dan alle voorgaande vogels . De laatste
datum tot 1987was 3oktober. Afgezien van de gevallen uit 19871ijkt de seizoens-
verdeling zich rond eind april en eind september te concentreren . Waarnemin-
gen uit de zomermaanden ontbreken . Het vroegste geval dateert van 16 april
(1984) . De maandelijkse verdeling van de waarnemingen sluit aan bij het trekpa-
troon van deAlpengierzwaluw: devogels arriveren in debroedgebieden in deAl-
pen en zuidelijk Europa in de tweede helft van april terwijl de wegtrek naarAfrika
plaatsvindt in de tweede helft van september (Glutz von Blotzheim & Bauer
1980) .

summary
AL PwE $wiFT .aTZAANSrao i N OcroeeR 1987 On 28 and 29 October 1987, an Aipin e Swift Apus me!-
ba was seen at Zaanstad, NoordholEand . It was the 16th record for the Netherlands, and the first
individual to be seen on more than a singleday . In the evening of 28October, it foraged in street-
light u ntil at least one hour after sunset . Other 1987 records of Alpine Swift were on 20 October
al 5cheveningen, Zuidholland, and on 23Octoberat Utrecht, Utrecht . The 1987 records were la-
ter in the year than any of the previous 13 records which were mainly in late April and late Sep-
lember.
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dba-nieuws
Address of Dutch Birding For information, subscriptions, changes of address, and com-
plaints, British readers of Dutch Birding are requested not to write to our British bank agent but
to : Dutch Birding Association, Postbus 5611, 10Q7 AP Amsterdam, Netherlands .

Ko rt ing op British Birds Ook in 1989 komen Dutch Birding-abonnees i n aanmerking voor een
korting van niet minder dan 25% op de abonnementsprijs van British Birds . Hierdoor kost een
abonnement op British Birds voor dutch Birding-abonnees slechts GBP 18,75. Verzeker U van
toezending van beide toonaangevendevogeltijdschriften door gebruik te makenvan dezeaan-
bieding . British Birds verschijnt maandelijks en voor proefnummers kan men zich wenden tot
Mrs Erika Sharrock, Fountains, Park Lane, Blunham, Bedford MK44 3NJ, UK .

aankondigingen

Ornilhological Society of the Mlddie East On 26 November 1988, from 13:00 to 17 :00, at
Friends House (opposite Euston Station), London, UK, the Ornithological Society of the Middle
East OSME is celebrating its 10-th anniversary. The afternoon will inciude talks on Middle
Eastern ornithological themes, an art exhibition and sale of Middle Eastern bird pictures, a bird
quiz, signed copies of Birds of the Middle Eastand North Africa (P A D Hollom etal 1988)for sale,
and a cream tea . As well as being a celebration, the afternoon is intended as a means of raising
funds for future conservation work in the Middle East . With the afternoon's cost covered by
sponsorship,allincomewillgodirectlytoconservation . Entryísbytickat(minimumcharge GBP
5.00) obtainable only in advance from the OSME, c1o The Lodge, Sandy, Bedfordshire SG19
2DL, UK .

verzoeken

Eu roBirdnet Electronic mail is verywell suited for the rapid exchange of international birding
news . Currently, Pieter Bison and Rolf de By are founding EuroBirdnet, with the followíng pur-
poses : 7 to distribute the details of the presence of very rare birds wh ich bi rd ers f rom othe r coun-
tries maywant tosee, 2todistribute informationonongoing infiuxesof rare birdswhicF might be
of interest to foreign birders, 3to provide easyaccess to information on the status and distribu-
tion of rare birds. They are seeking well-informed birders from all European countries with regu-
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verzoeken

lar access tu Usenet (Eunet ), Janet or Bitnet (EARN) computers who are willing to collect
information andsend ittothe otherco-ordinators, and to take careof the distribution of received
news in their own countries. EuroBirdnet can be contacted as follows : Pieter Bison, Cornelis
Springerstraat 11-2, 1073 LD Amsterdam, the Netherlands 020-715783, Email
bisonhnykun53.Bitnet, or Rolf de By, Molenstraat 96, 7514 DL Enschede, the Netherlands,
053-338530, Email debyutrcui .uucp .

Slender-billedCurfewsurveys TheSlender-billedCurlewNumeniustenuirostrishassuffered
adramatic declineand is nowalmostcertainlythe rarestmigratorybird in thewestern Palearctic,
with perhaps less than 100 individuals surviving . In order to investigate the reasons for this
declineand attempt to counter it, the InternationalCouncilforthePreservation of BirdsfCPBhas
launched in May 1988 a two year project on the species . Because Slender-billed Curlew has
been reported from over a dozen countries sn the last decade, surveys will necessitate coopera-
tion between ornithologists throughout Europe . Birdwatchers visiting areas where the species
has been recorded in recent years can contribute inportant information . Countries in which
Slender-billed Curtew has been regularly recorded on passage include Austria, Hungary, Italy,
Romania (Dobroudgea), Turkeyand Yugoslavia (Vojvodina) . The main wintering sitesappearto
be in Morocco and Tunisia, with scattered records in the Middle East . Anyone willing to spend
time surveying suitable wetlands for the species should contact the project co-ordinator for fur-
ther details : Adam Gretton, ICPB, 32 Cambridge Road, Girton, Cambridge C63 OPJ, UK,
0223-277318. 11 should be stressed that no funds are available from ICPB for such surveys .

Thebirdsaflsrael Fortheforthcomingpublicationof T1lebirdsoflsraef : theirstatusanddistri•
bution by Hadoram Shirihai, bird photographs are required . These must have been taken in Is-
rael . Please state species, photographer's name, location and date. As th is publication will be a
non-profitmaking venture submitting photographers are asked kindly to waive their reproduc-
tion fee. Photographers whose work is used will receive one free copy of the book . Please send
photographs(colourtransparenciesor black-and-white prints) to David Cottridge, 6 Sutherland
Road, Tottenham, London N170BN, UK-

recensies
INTERNATIONAL BiROwATCHiNG CENTCR EiLAT (met bijdragen van Hadoram Shirihai, Bill Clark,
Shmulik Taggar et af) 1987. Eifat, an intercontinentaf highway for migrating birds. Uitgegeven
door en te bestellen bij International Birdwatching Center Eilat, PO Box 774, Eilat 88000, Israël .
80 pp . US$ t0-
Het in 1985 opgerichte International Birdwatching Center Eilat laat door deze brochure voor de
eerste maal als instituut van zich horen . In drie hoofdstukken wordt verslag gedaan van drie
verschillende projecten-
Hoofdstuk één is een povere poging het niet altijd even ethische vangen en ringen van 2016
roofvogels te legitimeren . Door middel van overzichtelijke tabellen wordt in hoofdstuk twee

over het ringen van 38 745 veelal oostelijke zangvogels gerapporteerd, waarbij Boskoekoek
Cuculus saturatus en Afrikaanse Oeverzwaluw Riparia paludicola als nieuwe soorten voor

Israël opduiken . Waarom Israëls wereldvermaarde roofvogeltrek - intussen geschat op mee r
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recensies

dan drie miljoen roofvogels per voorjaar - verdient systematisch te worden bekeken, moge
blijken uit de tabellen van hoofdstuk drie : het aantal Wespendieven Pernis apiverus (851 598)
dat in het voorjaar van 1985 werd geteld was groter dan het totale aantal roofvogels dal in het
voorjaar van 1977 werd gezien . De daarop volgende bespreking van de dynamtek van de
roofvogeltrek en de soortbesprekingen zullen het hart van velen snelfer doen kloppen . In een
afsluitend hoofdstuk worden van enkele roofvogels de vermoedelijke trekroutes door het
Midden-Oosten aangegeven .
De verdienste van het boek is dat het een grote hoeveelheid gegevens bundeit - vergaard door
vele uren veldwerk in een nog weinig onderzocht gebied - welke tot nu toe nooit eerder of
slechts fragmentarisch zijn gepubliceerd . Geslaagde foto's als die van Monniksgier Aegypius
monachus en Wespendíef roepen daarbij de juiste sfeer op . Slordigheden I ;spelfouten,
verwisseling foto-onderschrift, foto ondersteboven of ontbrekend), een onrustige bladspiegel
en het opnemen van enkele minder relevante foto's hadden wellicht vermeden kunnen worden
indien men een en ander zorgvuldiger had voorbereid . De géinteresseerde lezer zal deze
onvolkomenheden echter wel voor lief (moeten) nemen . DICK F ME IJ E R

STEVE MADGE & HILARY BURN 19 8 7. W1IdiDWJ: 8n identification guide to the dllcks, geese and
swans of the world. Christopher Helm Publishers Ltd (Imperial House, 21-25 North Street,
Bromley, Kent BR1 1SD, UK) . 298 pp . ISBN 0-7470-2202-1 . UK£ 19,95.
Enkele Magelhaenganzen Chloephaga picta die vrij rondlopen bij de Wesi.erplas op
Schiermonnikoog Fr kwamen onlangs in het nieuws toen een ijverig in zijn vogelgids
bladerende wandelaar ze als Moerassneeuwhoenders Lagopus lagopus in de publiciteit
bracht : een originele oplossing van iemand met het rotsvaste vertrouwen dat elke vogel die hij
tegenkomt in zijn gids staat . Het verschil tussen een uit een waterwildcollectie afkomstige
vogel en een echte zeldzaamheid is niet altijd zo duidelijk, ook niet als de vogel goed is
gedetermineerd . Voor degene die in de gaten heeft wanneer hij met een watervogel te maken
heeft, is er nu het hier besproken boek over de herkenning van alle eenden, ganzen en zwanen
van de wereld . De tekst is van Steve Madge en de afbeeldingen zijn van Hilary Burn .
Bij dezelfde uitgever verscheen in 1983 5eabrrds door Peter Harrison over de herkenning van
alle zeevogels ter wereld en in 1986 Shorebirds door Peter Hayman et al over alle steltlopers .
Wrldfowl is het derde boek in deze 'wereldserie' en is qua opbouw en lettertype gelijk aan
Shorebirds.
Na de inleiding volgen een sectie van 47 kleurplaten, een systematische bespreking van alle
155 soorten, een woordenlijst, bibliografie en index . De inleidende hoofdstukken bevatten
aanwijzingen voorhetgebruikvan hetboek en voor het waarnemen van watervogels . Het minst
triviaal hiervan zijn de paragrafen 'hybrids' en 'escapes'. De platensectie lijkt zeer volledig ; al
naar gelang er verschillen bestaan tussen sexen, leeftijden, ondersoorten, winter- en
zomerkleed zijn van eike soort meerdere kleden afgebeeld, gecompleteerd met het
vliegbeeld . Op elkaar gelijkende soorten zijn omwille van vergelijking zoveel mogelijk bij elkaar
afgebeeld . De kwaliteit van de afbeeldingen is over het algemeen goed . Artistiek bezien vond
recensent de plaatjes niet echt fraai . Lichte hinder werd ondervonden van het feit dat de
volgorde van de afbeeldingen per plaat vaak niet overeenkomt met de volgorde van namen en
kaartjes er tegenover.
De sectie met soortbesprekingen maakt een gedegen indruk en bevat relevante informatie
over herkenning, geluid, verenkleed, naakte delen, maten, geografische variatie, gedrag, bio-
toop, verspreiding, populatie en literatuur. Tussen de soortteksten staan korte karakteristieken
over onderfamilie of genus, hier en daar aangevuld met informatie over hybriden . Zo is er een
goede, vrij uitvoerige samenvatting over hetgeen bekend is van de hybriden van het genus
Aythya.
Wildfowl vormt door de goede afbeeldingen van vrijwel alle kleden van elke soort, door de
gedegen tekst en door de praktische presentatie een waardevol determinatiewerk ; voor
reizigers naar zowel Schiermonnikoog als de rest van de wereld . EDwARD J VAN IJzENOOORN
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recent WP reports

This review of recent reports of rare and interesting birds in the western Palearctic WP refers
mainly to April, May and June 1988 . The records are largely unchecked, notauthenticated .

A Wedge-tailed Shearwater Puffinus pacilf-
cus was seen well following a ship in the
Mediterranean Sea just off Port Said, Egypt,
on 10 March, constituting only the second
record for the WP (the first being one in the
Red Sea off Quseir, Egypt, on 24 November
1983 ; 4/ogelwelt 108 : 71-72, 1987) . On 24
June, a frigatebird Fregata flew south off
Dublin, Ireland . Thefirst WP African 5poon-
bill Platafea alba was present on Mallorca,
Spain, from mid-March to al least 11 June .
T he appearance of a f loc k of 22 S now Geese
Anser caerulescens (consistíng of 20 white-
morph and two dark-morph birds) at
Giileleje, Frederiksborg, Denmark, on 11
May is another indication that transatlanlic
crossingsoccur in this species, especially in
spring (cf Qutch 8irding 2 : 52, 1980) . After a

period with strongeasterlywinds, an influx ot
Red-footed Falcons Falco vespertinus was
noted in northern and western Eu rope from c
10 May onwards . In particular, the Benelux,
Denmark, Poland and Sweden produced
high numbers, with an incredibie 200+ at
Skagen, Nordjylland, Denmark . On 29 and
30June, Sweden's first LesserSand Plover
Charadrius mongolus (probably a first-
summer female) was identified at Lingk~p-
ing, ~stergótland . A few days later, on 2and 3
July, also Denmark had its first Lesser Sand
Plover (an adult male), al Korevlerne, Vests-
jaelland . In Europe, Lesser Sand Plover is
much rarer than Greater Sand Plover C
leschenaultii with accepled records for Aus-
tria, Norway, Poland and Spain . A winter-
plumaged Greater Sand Plover al Dawlis h
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recent WP reports

Warren, Devon, from 27 April to 4 May con-
stituted only the eighth British record . It
seems possible that it was the same bird
which was seen at St Bride's Wentlooge,
Gwent, Great Britain, on 6 May. On 21 May,
Great Britain'sthird Caspian PloverC asiati-
cus (a male in summer plumage) was disco-
vered on St Agnes, Sci I ly (cf Brding World 1 :
158, 1988) . One may wonder whether the
Caspian Plover at Aberlady Bay, Lolhian,
Great Britain, on 12-13 July was the same
bird . The only previous British record was of
apairin May 1890 . In EuropeCaspian Plover
has straggled to Bulgaria, France, FRG,
Great Britain, Maita, Norway and Rumania .
A Buft-breasted Sandpiper 7ryrrgites
subruficollis was photographed al Sausedil-
ta, Cáceres, Spain, on 26 May. A surnmer-
plumaged Franklin's Gull Larus pipixcan
was found dead in a Black-headed Gull L
ridibundus colony near Rotstergaast . Fries-
iand, on 20 June, providing the second
record for the Netherlands . A Sabine's Gull
L sabini in summerplumage flew north close
inshore past Zlatni Pjasaci, Bulgaria, on 15
May . So far, therewere no reports of this spe-
cies from Bulgaria . From 16 June onwards,
the second Dutch Bonapa rte's Gull L
phr'ladelphia was present at IJmuiden,
Noordholland,allowing adetaiied studyof its
moult to second-winter plu mage . A summer-
plumaged Ross's Gull Rhodosteihia rosea
was present at Esbjerg, Ribe, Den mark, from
7 to at least 21 May while another was ob-
served at lake Váttern on 26 May, constitut-
ing the sixth record for Sweden_ Amazingly,
Finland recorded its first Guff-billed Tern
Gelochelidon nilotica at Porkkala on 25 May.
One of the highlights of this spring was the
discovery of a summer-plumaged Royal
Tern Stema maxima at Zeebrugge, West-
vlaanderen, on 12 June, being the first tor
Belgium . Surprisingly, it was seen again at
the same site en 11 and 12 July. In Europe,
Royal Tern has now been recorded in Belgi-
um, Great Britain, Ireland, Norway and
Spain . From 28 May to 7 June, a Needle-
talled Swift Hirundapus carx~lacutus stayed
on Hoy, Orkney, furnishing the seventh Brit-
ish record . This eastern Palearctic species is
a rare vagrant to Europe, with May-June
records in Finland, GreatBritain, Ireland and
Norway and a November re3card an Malta .

The record of a Duponl's l .ark Chersophilus
dupontiat the Mavrokolymbos Dam, north of
Paphos, on 12 April was an unexpected addi-

tion to the Cyprus list, The fourth Polish
record of White-winged Lark Melano-
corypha leucoptera was reported on the Hel
peninsula near Chalupy on 30 March . Foi-
lowing claims in Denmark (8 May) and the
Netherlands (22 May), Crag Martins
Ptyonoprogne rupestris were recorded at
Lágskár, Finland, on 9 and 10 June, at

Stithians Reservoir, Cornwali, Great Britain,
on 22 June and at Beachy Head, Sussex,
Great Britain, on 9 July, appearing the first
records for both countries . An Olive-backed
Pipit Anthus hodgsoni seen and heard sing-
ing at Alphen aan den Rijn, Zuidholland, on
20 April was the second record for the
Netherlands. It was also onty the second

spring record for Europe, the first being of a
male trapped on Helgofand, Schleswig-
Holstein, FRG, on 8 May 1961 . Hopefully, the
weil-documented records of Black-headed
Wagtail Motacilla flava fefdegg at Deifzijl,
Groningen, the Netherlands, on 10 May and

at Brightwell-cum-Sotwell, Oxfordshire,
GreatBritain, from 16Juneonwardswill help

to clarify its status in nortttern and western
Europe. In April and May, a total of five Ci-

trine WagtailsMcitreolawas recorded in the
FRG . A female Citrine was discovered
breeding with a male Yellow Wagtail Mflava
at Ottenby, flland, Sweden, at the end of
May. Recently, hybrids between the two spe-
cies have been reported from southeastern
Finland . The first Siberian Accentor Prune!-
1a montanella for Poland was seen at
Stapork'owon 26 March (andcollected on 27

March) . With previous records only in Fin-
land, lsrael and Russia (Kola peninsula), the
occurrence of a Black-th roated Accentor P
atrogularis on St Fjárdevágg off Umeá.,
V~sterbotten, Sweden, on 14 and 15 June
was surprising . A Moussier's Redstart
Phoenicurus moussieri at Dinas Head,
Dyfed, on 24 April and a Daurian Redstart P
auroreuson the isleof May, Fife, on 29and 30
Aprilweretotally unexpected additionstothe
British l ist (cf Sirding World 1 : 160-163, 1988) .
The Daurian Redstart was also new for the
WP. Finland had a good share of wheatears
Oenanthe, with a Desert W heatea r Odeserti
at Lágslsár from 31 March to 4April, a f3i&ok-
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ea red Wheatear 0 hispanica there on 29
May and an Isabelline Wheatear oisabelli-
na at Bjórneborg on 6June. The Netherlands
recorded their first Pied Wheatear 0
pleschanka (a female) on Schiermonnikoog,
Friesland, on 28 May, providing only the se-
cond spring record forwestern Europe . A su-
perb male Rock Thrush Monticota saxatiks
stayed at Portland Bill, Dorset, Great Britain,
trom 16 to 23 April . Two American thrushes
were firsts for Sweden : an American Robin
Turdus migratorius at Marstrand, GSteborg,
on 24 April and a Hermit Thrush Catharus
guttatus at Hiigan~s, Skane, only three days
later. A second Hermit was reported from
Blekingeon 4 May. Unfortunately, two Catha-
rus thrusfies seen in Finland in April could
nol be specifically identified . In May and
June, three Paddyfield Warblers
.4crocephalus agricola were reported trom
Finland and two from Great Britain . A Dart-
ford Warbler Sylvia undata near Erezée,
Luxembourg, on 29 Aprii constituted the first
record for Belgium ; the second Swedish
record was on Tistlarna off Gdteborg, Gáte-
borg, on 7 May . Greenish Warblers Phy l-
loscopus trochiloides appeared in large
numbers in Denmark and Sweden trom the
end of May to mid-June, with 40+ in Den-

mark and 100-150in Sweden . Mostprobably,
records of Arctic Warbfer P borealrs in the
FRG (26 April), Palkas's Warbler PFroregu-
lus in Tunisia (March), the Netherlands
(24-28 April) and Denmark (2 May), Ye11ow-
b rowed warbler P inornatus in the FRG (29
April), Denmark (4 May) and Belgium (6 and
25 May) and Dusky Warbler P fuscatus in
Poland (30 April) referred to individuals
which had wintered in the WP. This could
also apply to an Arctic Warbler singing near
Kobenhavn, Denmark, on 27 May . A Span-
ish Sparrow Passer hispaniolensis turned
up in Great Britain : on 30 May a temale was
trapped an North Ronaldsay, Orkney . A
Black-rumped Waxbltl Estrilda troglodytes
on Tenerife, Canary Islands, an 30 and 31
May will be the first record for the WP if ac-
cepted as a wild bird . This species breeds in
thedry savannazone of western Alrica . A11er
the record of a male Pallas's Rosefinch Car-
podacus roseus trapped in Denmark in Oc-
tober 1987, thediscoveryof a singing male on
North Ronaldsayon 2Junewasstill a big sur-
prise, constituting the first record for Great
Britain . Hundreds of birders twitched this
splendid bird that stayed until at least 29
June .

Erik Hirschtelrl, Sódra Fórstadsgatan 62, 277 43 Malmó, Sweden
Gerald J Oreel, Postbus 51273, 1007 EG Amsterdam
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recente meldingen
Dit overzicht van recente meldingen van zeldzame en interessantevoge[s beslaat voornamel ij k
de maanden april, mei en juni 1988. Devermeidegevallen zijn merendeels nietgeverifieerd en
het overzicht is niet volledig . Allevogelaars die de moeite namen hun waarnemingen aan ons
doof tegeven worden hierbij hartelijk bedankt .
Waarnemers van soorten die worden beoordeeld door de Commissie dwaa[gasten Nederiand-
seAvifauna CDNA wordt verzocht hun waarnemingen zo spoedig mogeiijktoetezenden aan de
archivaris Roft de By (Molenstraat 96, 7514 DL Enschede) . Hiertoe gelieve men gebruik te ma-
ken van CDNA-waarnemingsformulieren . Deze zijn verkrijgbaar bij Han Blankert (Staal-
wijkstraat 17, 2313 XP Leiden) .

DUIKERS TOT VALKEN Een IJsduiker Gavia im-
mer in zomerkleed werd op 23 mei gezien bij
Camperduin Nh . Op 11 april werden hier

minstens 30 Kuifduikers fbdiceps auritus
waargenomen . Een exemplaar in zomer-
kleed bevond zich op 19 juni tussen Geoor-
de Futen Pnigrrcollis bij Lage Mierde Nb . Op
13april werd bij Castricum Nh een dood Vaal
Stormvogeltje Oceanodroma leucorrhoa
gevonden . De Kuitaalscholvers Phalacro-
corax aristotelis van Lauwersoog Gr en Wa-
lem A bleven tot 14 april . Tot begin mei

verbleven in het gebied tussen Den Helder
Nh en Texel Nh drie exemplaren . Tot eind
april pleisterden vier à vijf exemplaren te
Oostende Wvl waar de rest van de periode
één exemplaar verbleef . Verder zaten er
Kuitaatscholvers tussen 12 en 25 april te
ScheveningenZh, van 13apri[tot4juni maxi-

maal drie bij IJmuiden Nh, op 8 april bij Doel
Ovl, op 14april één en 15 apriltwee bij Koksij-
de Wvl, op 16 april in de Dintelhaven Zh, op
19 juni bij Camperduin en op 26 juni in het
Sloegebied Z . Woudaapjes lxobrychus mi-
nutus waren er op 14 en 22 mei bij 's-
GravenhageZh, vanaf 17 mei bij Alphen aan
den Rijn Zh, op 19 juni bij Harchies Hg en
vanaf 26juni bijAlkmaar Nh . Kwakken Nycti-
corax nycticorax waren er op 11 apri I bij B ras-
schaat A, op 17april een onvolwassen en van
18 tot 30 april een adult bij Ritthem Z, op 18
april bij Julianadorp Nh, op 29 april bij Heist
Wvl, op 30 aprildrie bij BreskensZ en één bij
VeereZ,op 15en 16mei bij KatwijkZh,van 16
tot 22 mei bij Woumen Wvl, op 20 mei bij
iCrimpen aan de Lek Zh en vanaf 28juni twee
langs de Waal bij Beuningen Gld . Verras-
send was de waarneming van een roepend e

104 Zwarte Wouw MilvLs migrans, Breskens, Zeeland . 16april 1988 (Pau! van 7uil)
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105-1 06 Roodpootvalken Falco vespertinus, Oostvoorne, Zuidholland, mei 1988
(Norman van Swelm)

Kwak op 21 juni in de Ankeveense Plassen
Nh . Op 19 mei vloog een RalreigerArdeola
ralloides over Meijendel Zh en op 27juni zat
een adult in de Kweektuin in Zuidelijk Flevo-
land . Koereigers 8ubulcus ibis vlogen op 1
meiover het Westduinpark te's-Gravenhage
en op 14 mei over Durgerdam Nh . Op 28 mei
zat er één bij Olderdundam Gr en op 29 mei
één bij Wierum Fr. Kleine Zilverreigers
Egrett'a garretia verbleven rond 6 mei te Ven-
huizen Nh (twee), van 8 tot 15 mei bij Blok-
kersdijk A en vanaf 29 mei bij Doel . Verder
waren er waarnemingen op 29 april bij
Brecht A, op 1 mei boven het Westduinpark
bij Den Haag, op 8 mei bij de Keersluisplas
FI, op 11 mei bij Bath Z, op 12 mei boven het
Oostvoornse Meer Zh, op 28 mei bij Rotter-
dam Zh, op 14junibij LierAenop27juni inde
Kweektuin in de Flevopolder(drie) . De gehe-
Ie periode werden in Zuidelijk Flevoland
twee G ro te Zilverreigers E alba gezien . Op
27 juni zaten zij samen met de Ralreiger en
de drie Kleine Zilverreigers in de Kweektuin
aldaar. Van 29 april tot 13 mei verbleef er één
bij Kallo Ovl en op 28 juni zat er één bij Loe-
nen U . Overvliegende exemplaren werden
gemeld op 24 aprii in het Westduinpark te's-
Gravenhage, op 5 mei bij Breskens, op 12
mei bij Katwijken op 17 mei op Vlieland Fr. De
eerste Zwarte Ooievaar Ciconia nigra werd
op 20 april in het Veerse Meer Z gezien . An-
dere volgden op 14 mei bij Knokke Wvl, en
Zeebrugge Wvi, op 15 mei over de Stra-
brechtse Heide Nb, bij Koudum Fr en Bakke-
veen Fr en op 26 juni bij Lichtaart A .
Verspreid over de rnaanden april en mei trok-

ken zeker 70 Ooievaars C ciconia over Ne-
derland en België . Bij Amstelveen Nh zat er
één van 6apriltot5 mei . Op3 april verscheen
er één op het nest te Schoonrewoerd Zh, op
19april zaten ertwee paartjes in de Diergaar-
de Blijdorp te Rotterdam Zh en te Muizen A
was er een broedpaar. Zwarte Ibissen Ple-
gadis faƒcine!!us werden gemeld op 14 april
bij Volkel Nb enop 19 april bij Blitterswijck L .
Intrigerend is de melding van een Hadada
Ibis 8ostrychiahagedash op 28en 29april in
De Grote Peel Nb en op 6 mei op vliegbasis
de Peel bij Venray L . Niet minder dan zes
meldingen van Flamingo's Phoenicopterus
ruberroseus bereikten ons. Een Dwerggans
Anser ery thropus werd op 2 april in de ge-
meente Ferwerderadeel Frgezien . De eerste
Zwarte Rotgans Branta bemicla nigricans
voor België verbleef op 2 en 3 april te Zee-
brugge. Late Roodhalsganzen B ruficollis
werden gemeld op 3 april op Ameland Fr en
op 6 april op Schiermonnikoog Fr(twee) .Op
26 april werd een Amerikaanse Winterta-
11ng Anas crecca ca ro linensis gezien op het
Reitdiep in de Lauwersmeer Gr. Blauwvleu-
geltalingen A discors werden gemeld in
Meijendel van 20 tot 30 april, in de Eemsha-
ven Gr van 29 april tot 2 mei, bij Delfzijl G r op
9 mei en bij Rijswijk Zh van 17 tot 22 mei . Van
9 tot 24 april kon een vrouwtje Ringsnave-
leend Aythya collaris worden geobserveerd
bij Merkem Wvl . Op 17april zateen mannetje
in de Pampushaven FI . Rond half juni ver-
bleef een mannetje Witoogeend A nyroca bij
Moerbeke Ovl . Van 14 tot 27 juni pleisterde
een vrouwtje IJseend Clangula hyemafis
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langs de Zuidpier van IJmuiden . Zeer op-
merkelijk is de waarneming van een noord-
waarts vliegend vrouwtje Brilzeeëend
Melanitta perspicillata op 14 juni bij Camper-
duin . Een aanwinst voor de plaatselijke avi-
fauna van Almere FI was de Kuifzaagbek
Mergus cucuNatus die daar op 14 en 29 april
werd gezien . Bij Buren Gld zat er één op 4
mei . C 20 Wespendieven Fèrnis apivorus
werden geteld op 23 mei op Texel en op 29
mei was er een groep van 21 exemplaren bo-
ven het Amsterdamse Bos Nh . C 100 door-
trekkende Zwarte Wouwen Milvus migrans
werden gemeld, waarvan de meeste gedu-
rende eind april en begin mei en delaatsteop
4 juni . Alleen al op 1 mei werden 10 Zwarte
Wouwen gezien . De geleidelijk aflopende
doortrek van Rode Wouwen Mmilvus lever-
de nog c 70 exemplaren op tot 23 mei . Het
merendeel hiervan werd in de eerste dagen
van april gezien . Verder was er een waarne-
ming op 29 juni bij Hall Gld . De mysterieuze
adulte Aasgier Neophron percnopterus
dookweer eens op . Ditmaal kon devogel c 5
minuten lang geobserveerdworden op3 mei
boven het Paulinaschor bij%rneuzen Z . Tus-

sen 16 apríl en 22 mei werden c 25 langsvlie-
gende Grauwe Kiekendieven Circus
pygargus gemeld . Voor langere tijd waren
enkele vogels aanwezig in Zuidelijk Flevo-
land, alwaar ook baltsende vogels werden
waargenomen . Ook in de Lauwersmeer le-
ken enkele vogels zich gevestigd te hebben
en ook van sommige Waddeneilanden kwa-
men dergelijke berichten . Schreeuwaren-
denAquilapomarina werden geclaimd op 30
april in het Westduinpark te 's-Gravenhage
en op 9 juni een adult in de Keverdijkse Pol-
der bij Weesp Nh . Op 12 mei werd bij Har-
chies mogelijk dezelfde Dwergarend
Hieraaetuspennatus waargenomen die in ju-
ii bij Hensies Hg opdook Tenmínste 70 Yisa-
renden Pandion halraetus werden op hun
snelle doortocht naar het noorden opge-
m erkt, voorna mel ij k van de tweede week van
april totde derde week van mei . Vanaf 14 mei
overzomerde er één bij Katwijk . De eerste
Roodpootvalk Falco vespertinus werd ge-
meld op 12 april bij Harchíes . Na nog twee
waarnemingen in de eerste week van mei,
liepen de Lage Landen vanaf 12 mei vol met
deze prachtigevalkjes . In totaal werden naa r

107 Sporenkievit Hoplopterus spinosus, Tienen, Brabant, 23 aprii 1986 (Patrick Beirens)
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schatting 50 doortrekkers geteld en niet min-
der dan 85 pleisterende vogels waren voor
langere of kortere tijd aanwezig in een 15-tal
duin- en heidegebieden . De grootste groep
werd gezien bij Brecht op 17 mei en telde 14
exem pl aren . I n de laatste week van m ei we rd
het gebied weer ontruimd . In april trokken
nog c 10 Slechtvalken F peregrinus doo r ; d e
laatste waarneming was op 15 mei in het
Jaap Deensgat Gt

RALLEN TOT ALKEN Kleinst Waterhpenen Por-
zana pusilla werden gehoord op 1 mei in het
Bargerveen 0, van 15 tot 23 mei in het Zwa-
nenwater Nh en op 27 mei bij IJsselham 0 .
Van begin april tot half inei werden nog regel-
matig Kraanvogels Grus grus gemeld met
op 14 mei een groep van 21 bij Gasselte O . De
onvolwassen vogel van Vleuten U werd daar
tot zeker 3 mei gezien . Op 14 en 15 april be-
vond zich een vrouwtje Kleine Trap Tetrax te-
trax op vliegbasis De Peel bij Venray . Op 4
april werd bij Twisk Nh een Gro te Trap Otis
tarda gemeld . Steltkluten Himantopus hi-
mantopus werden gezien bij Randwijk Gld,
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108 Amerikaanse Gestreepte Strandloper Calidris melanotos, Lauwersmeer, Groningen,
10 mei 1988 (Leo Boon) 109 Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus, Lauwersmeer,
Groningen, 5 mei 1988 (Paul KnoRe)110 Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla,

Kennemerduinen, Noordholland, 24 april 1988 (Marianne Wirlems)
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111 Grote Pieper Anthus richardi, Breskens, Zeeland, 14 apri! 1988 (Pau! Knolle)
112 BonteTapuit Qenanthepleschanka, Schiermonnikoog, Fríesland, 28 mei 1988

(Amoud B van den Berg)
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waar twee exemplaren verbleven van 16 tot
29 april, op 28 april twee bij Zeebrugge, op 1
mei twee en op 12 mei vijf langs de Oostvaar-
dersdijk FI, van 2 tot 10 mei en weervan 16 tot
18 mei bij Garreisweer Gr, op 14 en 15 mei
twee bij Knokke en op 16 mei twee vliegend
tussen Egmond Nh en Casjricum . Op 3 mei
werd op Texel een Griel Burhinus oedicne-
mus waargenomen en op 8 mei één bij Eke-
ren B. Ook Morinelplevieren Charadrius
morfneflus waren dit jaar weer present . Al op
18 april werden er twee waargenomen bij
Breskens . Op de traditionele plaats langs de
Dodaarsweg FI en de Ibisweg FI waren ze
aanwezig van 3 tot 15 mei, met maximaal 41
exemplaren op 9 mei . Bij Zoutkamp Gr wer-
den tussen 6 en 14 mei maximaal acht exem-
plaren geteld . Verder was er nog een achttal
meldingen toteind mei . Kennelijkzwerft nog
steeds een klein aantal Sporenkieviten Ho-
plopterus spinosus door de Lage Landen .
Van 20 tot 23 april was er een aanwezig in
België, namelijk bij Tienen B, en op 10 mei
zat er een op Terschelling . Niet minder dan
90 Temmincks Strandlopers Calidris tem-
minckii zaten op 9 mei op de plasjes tegen-
over het Jaap Deensgat, alwaar op die
datum ookeen Kleine Grijze StrandloperC
pusifla geclaimd werd . Op 10 mei verbleef
hier ook een Amerikaanse Gest reepte
Strandloper Cmelanotos. Andere exempla-
ren werden gezien van 10 tot 14 mei bij Gar-
relsweer en op 14 en 22 mei op Texel . Ook
B reedbekstrandlopens Limicola falcineflus
waren aanwezig tegenover het Jaap Deens-
gat : d rie van 9 tot 11 mei en één op 28 mei . Op
12 juni werd een Blonde Ruiter Tryngites
subruticoRis gemeld bij Zeebrugge. Net als
vorig jaar verscheen een Gro te Grijze Snip
Limnodromus scolopaceus op d e ve rmaarde
plasjes tegenover het Jaap Deensgat, dit-
maal van 4 tot 8 mei . Poelruiters Tringa stag-
natifis zaten op 14, 17, 29 en 30 april bij
Zeebrugge, op 21 mei bij Garreisweer, op 21
en 22 mei bij Oorderen A, op 22 mei bij Philli-
pine Z, op 12 juni in de putten bij Camper-
duin, van 15 tot 22 juni bij Sint-Kruis-Winkel
Ovl en op 25 juni in het gebied Achter de
Zwarten in de Lauwersmeer. Een Terek Rui-
1er Xenus cinereus verbleef van 16 tot 21 mei
bij Buggenum L . Een Gro teFranjepoot Pha-
laropus tricolorwerd op 10 me i, 2, 25 en 26 j u-
ni gezien bij het Jaap Deensgat . Grauwe

Franjepoten Plabatus zaten van 1 tot 12 mei
bij Kallo, op 20 mei tegenover het Jaap
Deensgat en op 19 en 20 juni in de Abtskolk
bij Petten Nh . Op 13 mei werd een Kleinste
Jager Stercorarius longicaudus gemeld bij
Camperduin . Op 30 juni werd er één bij Tis-
selt A aangetroffen, die korte tijd later stierf .
C 70 Zwa rtkopmeeuwen Larus melanoce-
phalus werden gemeld, met zes paar op het
Hellegatsplein Nb op 29 april als grootste
aantal . De tweede Kleine Kokmeeuw L phi-
ladelphia voor Nederland betrof een vogel in
eerste zornerkleeddievanaf 16juni, op exact
dezelfde plaats als het eerste geval, bij de
zuidpiervan IJmuiden zat . De tweede Frank-
lins Meeuw L pipixcan voor Nederland be-
trof een adulte vogel die op 20juni, iets meer
dan een jaar later dan de eerste, werd gezien
bij Rotstergaast Fr. Een uur later werd de vo-
gel dood gevonden . In mei en juni zou op
Griend Fr een onvolwassen Kleine Burge-
meesterLglaucoides hebben gezeten . Gro-
te Burgemeesters L hyperboreus zaten tot 9
april bij Oostende (maximaal drie), op 17
april bij Heist, op 18 apri l bij Zeebrugge en op
23 april bij IJmuiden . t.achsterns Gelocheli-
don niloticawerden gemeidop8 mei bij Bres-
kens, op 13 mei bij Lauwersoog, op26juni bij
Hoorn Nh en op 28 juni op Griend . Reu-
zensterns Sterna caspia werden gemeld op
17 april bij Budel-Dorplein Nb en bij Lochristi
Ovl, op 13 mei bij Harchies, op4juni bij Cam-
perduin, op 26 en 27 juni één en op 28 en 30
juni twee IangsdeOostvaardersdijken op 29
juni bij Maartensdijk U . Een primeur voorde
Benelux was de adulte Koningsstern S
rnaxima die op 12juni bij Zeebrugge zat . De
vogeiwerd een maand later opnieuw gezien .
Op 26 april werd een Dougalls Stern S dou-
gadii gemeld bij Camperduin . Witwang-
sterns Chfrdonias hybridus werden gezien
bij Blokkersdijk van 9 tot 11 mei één en op 17
juni twee, bij Amsterdam op 9 mei, bij Gar-
relsweerop 10mei twee, bij de Vlinderbalg in
de Lauwersmeer op 28 en 29 mei en bij Mer-
kem op 19 ju ni drie . Witvleugelsterns C leu-
copterus verbleven van 12 tot 15 mei bij de
Vlinderbalg, op 18 juni bij het Kornwerder-
zand Fr en vanaf 27 juni langs de Oostvaar-
dersdijk . Op 16 mei vloog een adulte Zwarte
Zeekoet Cepphusgryfle langs Camperduin .
Op 11 april werd hier een Papegaaiduiker
Fratercula arctica gezien .
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113 Roodpoolvalken FaJco vespertlnus, Stabrechtse Heide, Noordbrabant, mei 1988
(Arnoud B van den Berg)
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GIERZWALUWEN TOT GORZEN Op 19 en 22 mei
werd een Alpengierzwaluw Apusmefba ge-
zien bij Blokkersdijk en op 22 mei was er een
bij Borssele Z. Bijeneters Merops apiaster
waren schaars . Op 7 mei vloog er één in een
grote groep Gierzwaluwen A apus over
Breskens en op 13 mei zat er één in de dui-
nen bij Schoorl Nh . Een ScharrelaarCoraci-
as garrufus was op 15 mei aanwezig bij
Wassenaar Zh . Tussen 11 april en 9 mei wer-
den c20 Hoppen Upupa epops gemeld,
soms voor langere tijd en voornamelijk langs
de kust . Op 9 mei werd een Kalanderleeu-
werik Melanocorypha calandra geclaimd in
de Emmapolder bij de Eemshaven en op 16
mei werd een zingend exemplaar gefotogra-
feerd op Texel . Op 24 april werd een Kort-
teenleeuwerik Calandrella brachydactyla
gevangen in de Kennemerduinen Nh en op
30 april werd er een gezien bij Egmond aan
Zee Nh . Roodstuitzwaluwen Hirundodauri-
ca werden gezien op 13 mei bij het Kornwer-
derzand en op 23 mei bij Alphen aan den
Rijn . Grote Piepers Anthus richardiwerden
waargenomen bij Breskens van 1 tot 16april,
op Texel op 24april, bij Den Helder van 2tot6
mei en bij Blokkersdijkop 12 mei . Tot half mei
werd ook een 15-tal Duinpiepers A cam-
pestris gemeld . Op 20 april zal een Siberi-
sche Boompieper A hodgsoni te zingen bij
Alphen aan den Rijn . Tussen 24 april en 22
mei werden c 30 Roodkeelpiepers A cerv i-
nus gemeld . De Eemshaven was voor deze
soort het beste gebied met meerdere exem-
piaren tussen 10 en 16 mei . Op 30 apríl werd
een Citroenkwikstaa rt Motacifla citreola ge-
claimd bij Lauwersoog . Bij Delfzijl G r werd op
10 mei een Balkankwikstaa rt MotaciUa flava
feldegg gefotografeerd . Bij de Volmoien in
Epen Lwerd tussen23mei en7juni regelma-
tig een Waterspreeuw Cincluscincfusaqua-
trcus waargenomen . Bij Lemiers L waren op
29 juni twee exemplaren aanwezig . Zingen-
de Noordse Nachtegalen Luscinia luscinia
werden gehoord van 20 tot 28 mei bij Eg-
mond aan den Hoef Nh en van 22 mei tot 4 ju-
ni bij Eelde-Paterswolde D. Roodgesterde
Blauwboraten L svecica svecica we rden ge-
meld bij Oostvoorne Zh op 30 april en bij Den
Helderop 11 mei . Eenvrouwtje BonteTapuit
Oenanthe pleschanka dat op 28 mei werd
ontdekt op Schiermo nníkoog vormde de eer-
ste waarneming voor Nederland . Tussen 11

en 24 april werden langs de kust enkele
100-en Beflijsters Turdus torquatus gezien .
Waaierstaartrietzangers Cisticola juncidis
werden gezien op 26 april bij Lier en op 29
april bij Blankenberge Wvl . Op 24 en 25 mei
zat een zingende Krekelzanger Locuste!!a
fluviatilis bij Vlaardingen Zh . In de Bethune-
polder U zou op 30 april een Waterrietzan-
ger Acrocephaius paludicola waargenomen
zijn . Een O rpheusspotvogel hkppolais po-
lyglotta werd op 1 juni gemeld bij Duffel A .
Andere waarnemingen van deze soort be-
noorden het normale verspreidingsgebied
waren er op 20 en 25juni bij Roisin Hg en op
26juni een broedpaarbij ErquelinnesHg . De
waarnemingvan een mannetje Proveni;aal-
se Grasmus Sylviaundata op 29april bij Ere-
zée Lux betekende alweer een nieuwe soort
voor België . Op 29 april werd een zingende
Baardgrasmus S cantillans gezien bij Blan-
kenberge en op 9 mei werd er één gevangen
op de Maasvlakte Zh . Op 21 mei werd hier
een onvolwassen Sperwergrasmus S niso-
ria gevangen . Op 29 mei werd een zingende
Grauwe Fitis Phylloscopus trochiloides op
Schiermonnikoog aangetroffen . Zoals al
bleek uit de waarnemingen van Grote Pie-
pers waren oostelijke soorten goed verte-
genwoordigd dit voorjaar. Een Pallas'
Boszanger P proregulus bevond zich van 24
tot 28 april in een nieuwbouwwijk te 's-
Gravenhage . Bladkoningen P inornatus
werden gemeld bij Heusden Ovl op6 mei en
bij Kasterlee Aop 25 mei (twee) . Berftuiters
P bonelli werden gehoord op 24 april bij De
Steeg Gld en van 6 tot 26 mei in het Bovenste
Bos bij Epen en op 9 mei werd er één gevan-
gen bij Retie A . Op 4 mei werd een Siberi-
sche Tjiftjaf P coUybita tristis gehoord bij
Muiderberg Nh . Op 10 mei zat een iberische
ijiitjaf Pc ibericus bij Ter Apel Gr. Deze was
kort daarvoor als Kleine Vliegenvanger Fi-
cedula pa rva gemeld . Echte Kleine vliegen-
vangers werden gemeld op 14 mei bij het
Oostvoornse meer, van 18 mei tot 12 juni in
het Mastbos bij Breda Nb, op 28 mei op Ter-
schelling en van 29 mei tot 12juni op Schier-
monnikoog . Buidelmezen Remiz pendu-
linus werden gezien op 1 april bij Doel (twee),
op 2 april één en op B april twee bij Lier, op 9
april bij Harchies, op 13 april bij Sneek Fr, op
27 april bij Dishoek Z, op 12 mei bij Krimpen
aan den IJssel Zh (twee), op 13 mei bij d e
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114 Kleine Kokmeeuw Zarus philadelphra, IJmuiden, Noordholland, juni 1988

(Nans Gebuis) 115 Krekelzanger Locustella fluviatilrs, Vlaardingen, Zuidholi and,
mei 1988 (NansGebuis)
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116 Kleine VliegenvangerFicedula parva, Breda, Noordbrabant, mei 1988 (RenéPop)117 Bui-
delmeesRemizpendulinus, Rotterdam, Zuidholland, mei 1988(RenéPbp)



recente meldingen

Stichtse Brug Nh en vanaf 13 juni twee bij
iCatwijk . De aanwezigheid van verschillende

vogels op de hoek van de Knardijk FI en de
Oostvaardersdijk, langs het pad naarde ob-
servatiehut langs de Knardijk, in de Ooypol-
der Gld en bij Rotterdam-Kralingen kunnen
op broedgevallen duiden . Een Roodkop-
kfauwierL senatorwerd gezien bij Katwijkop
18 april . Op 14 mei werd op het Muiderzand
Fi een BlauweEkster Cyanopica cyanus ge-
meld . Een exemplaar van dezelfde soort op
21 mei bij Den Helder bleek een Red-bllled
Blue Magpie Urocissa erythrorhyncha te
zijn . Buiten een aantal Raven Corvus corax
op enkele plaatsen in het binnenland, wer-
den erexemplaren gezien langsde kust : op4
april tweebij Koolkerke Wvl, op 18en20april
bij Katwijk, op 2t7 april bij Monster Zh en op 12
mei bij Knokke. Er werden c 16 Eu ropese
Kanaries Serinus serinus op trek opge-
merkt, vooral i n de derd e wee k van apri l . Ook

dit jaar werden weer vrij veel Roodmussen
Carpodacus erythrinus gezien : van 26 mei
tot 6 juni in Groningen Gr, op 26 mei in de
Kennemerduinen, op 28 en 29 mei bij de
Blocq van Kuffeler FI, op 28 en 3,. mei in Den
Helder, op 29 mei en van 15 tot 17 juni op
Ameland, op29 mei en 3juniop Schiermon-
nikoog, van 1 tot6juni drie bij Den Helder, op
5 en 18juni in Den Haag, op 11 juni bij Bloe-
mendaal aan zee Nh, tussen 12 en 26 juni
maximaaldrie langsde Galjootweg FI, op 18
en 19juni bij Roisin, op 21 juni in het Barger-
veen en op 25 juni twee bij de Dintelhaven .
Een Rufous-collared Sparrow Zonotrichia
capensis schiep op 2 en 5 mei bij Hargen Nh
enige verwarring . 0p6 mei zat een dergelijk
vogeltje op de Maasvlakte . Ortotanen Em-
beriza hortuiana trokken door van eind april
tot halt mei, met een piek in de eerste dagen
van mei . Op 13 mei werd op Terschelling een
Bosgors E rustica gezien .

Eugène van der Burg, Vliestroom 147 2401 UD alphen aan den R ijn
Ruud M van Dongen, Leeuwerikstraat 5bis, 35 1 4 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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118 BergfluiterPhylloscopusboneUi, Epen,
Limburg, 18 mei 1988 (Leo Boon)

119 Roodmus Carpodacuserythrinus,
Zuidelijk Flevoland, 24juni 1988

(Hans Gebuis)
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