=V
iz

.

I--- `
~

_
Om

/Dutch Birdin g
Adres 1)uli li B nding, Poslhus 75611, 1070 AP Amsterddrn, Nederldn d
Redactiesecretariaal Arnoud van cfen Berg fU23-37811241 en Gerald Oreel tin2518-70992, tat 02(1-58(1 .3266j
Redactie :lrnnurf ~an den Berg, Tom van der Have ., Ferdv Hiirsclaar, Graharn Holluwav, André van Loon, Gerild
t )re'I en Fr ;rnk lic>.,endla l
Fotografische redac•tie René Pop, Floris Burgwal 54, 2907 PH Capelle ~ran den Ifssel, Ne[ierl .tnd :010-4508879!
Redactieraad C hri,line Barthel, Peter Banhel, Ennu Ehels, KIaaS Eigenhuis, Dick Forsinan . Teó Hoo.gendoorn, Kiilian
NtulI,imev . f lans tic hekkerman, Hadoram Shirihai en Peter Svmen s
Redactiemedewerkers Ruuci van Dongen, (1ewld Driessens . MnS Gebuis, ! lans van der Meulen en Peter dc• kocr w
Productie en !ay-oul André van Loon i0210-b99'St35i en René van Rursum
Advertenties Peter Meijer [03-181)-31y0 S
Abonnementen 1992 : NLG 52 .50 i Nederlamd} of BEF 10(10 {BeiPiëÍ : NLG 60 .00 (overige landen binnen Europa) en
Ni (1 f,'ï .UU rlandcn huiten Furopal . Girnrekening iNederl,tnd} E11 .50 (>97 ; l;irorekenint; [B(-l}!i€,r 000 1542468 113 :
hankn,kenirtt; 34 l) .3 S (l 348 van ABN-Ati'IRt ) ;An»Ierdam'• Rekenint;a-n tnv Dutc h f3irclin~, A„SUC i,3tiun, Pu,Ihus
' ;61 I, I(I 7111 AP Am,tunlam . Necierland .
Voor abonnementen, inlichtingen en adreswijzigingen kan men zich richten lot : Dutch Birding, Postbus 75611,
1070 AP Amsterdam, Nederland .
F)uich Birclin ;; i5 c,(•n Iweemaandelijk, tijdschrift me1 numniers in iehru,tri, a ;xil, juni, aul;uslu>, nklul .rer rtn deremher .
Het puhlici°erl <irlikErlen en mededelinl ;en over de morjolol;ie, svstem,iliek, voorkomen en verspreiding van ic>P,el, in
de Benelux, Europa en elders in het P .ile irctische gebied . Het publiceert levens hijdra ; ;en nver tinl;elti in hei Aziatisr hP .tc if iscfie gebied .
Manusiripten behoren te worden uit};ev+x•rd in machineschriit met een dubbele regelaititand en een rurme marge mn
heide zijden . Minuscripten kunnen ook op fEol3py-disk worden aanl ;eleverd, in,Macintosh ffi in .MS-DUS rormat . Jvleer
informatie hierover is verkrijgbaar hij het redactiesecret .jri iat .
Fen lijst mel I,rrrek (>n vcuar r1e het .iling van auttur~, icatni;r,iien r>n tekc,n,i :3rs is tcr1<rhij he! reciac tiecec relari,i .r t

Dutch Birding Association

4-AEGON
. .

Adres [)uIkIliirilirr~ Pu,EPxr, 7~)f,11, Nuh-AegunJieklekuslrn%V'i,huu[rl,lwntiur
{t['rl 11' 1rn [crci,inr, ~rrirrl :3ncl van de LJutch Birding A,~cxi,rliu n
Bestuur Paul Kncrlle [vuurzitteri, Ennu Ebels [tiecretaris ; . Arnold Veen Ipenningmeecterr . Arnoud van den Berg, Roy
a!e 1 PvteTMcijer en Geralcl Urre i

Bestuursmedewerkers t ;erakl Driescen5 . Ron van clert Enrlen, Leo Heemskerk, Ferry C)ssendorp, Wim van der Schot,
Kees Tiem,Ira . Dieu~tike san der Veen en Peter van der Wol f

Telefoonl ijnen Nederland : 06-320 321 28 (vogeltijn 50 cpm) ; 078-180935 (inspreeklijn}
Belgie : 03-4880194 (vogel- en inspreeklijn )
Travei-reports service Dirk cle Moes . Posthus rJd, 395{, ZS Leprsum, Nr,cieriand rU 34 3-3-575r [1 1

Commissie Dwaalgasten Nederlandse A vifauna
Adres ( )NA, Putithuc 45, 2080 AA Sanlpuorl-Ztricl, Neclc rlan d
Leden Arnoud van den Berg Itionrzitteri, Pieter Bisun [secretaris 020-6 :157831, Rolt de Ety [archivaritil, Cork
Ruijnciers . Kees Rnsel .iar. Hans SchekkemMn en Gerard Steinhau s
I`t112 S1iehlinF; Dutch Birding Assuci3tion . Hei copyri~ht van c!e toto's en teken4nl;en blijft bij de iuto}raten c,n
tekenaars . ISSN 0167-28' 9 .
r)rukkerij Alhédcui/Kh>I BV . Pc»thtr~ j21 1" 0 CE Katwijk . Necferland

U TWIJFELT OF U DIE OPERATI E
WEL ECHT MOET ONDERGAAN .

GELUKKIG IS ER EEN SPECIALIST DI E
VOOR 100% ACHTER EEN SECOND OPINION STAAT .
Vraag uw assurantie-adviseur naar de Zeker Beter Polis .

k-

NUTS -AEG ON

Z I E K T E K 0 S T E N N .V .

Stadhoudersplantsoen 214, 2517 SK Den Haag. Telefoon 070 - 3100 6 1 4 .

10 x 42 (rubber) lederen etui
8 x 42 (rubber) lederen etu i

BEL VOOR PRIISOPGAVE
BEL VOOR PRIISOPGAVE

1 0 x 42 BGA (rubber) + specia3e tas

BEL VOOR PRIJSOPGAV E

10 x 40 BGAT ( rubber) + speciale tas
7 x 42 BGAT ( rubber )
8 x 56 BGAT ( rubber )
15 x 60 BGAT ( rubber) icompleet
10 x 25 B+ speciale tas
8x20B

BEI VOOR PRIJSOPGAVE
BEL VOOR PRIJSOPGAVE
BEL VOOR PRIJSOPGAVE
BEL VOOR PRIJSOPGAVE
BEt VUOR PkIISUPGAVE
BEL VOOR PRIJSOPGAV E

OPTOLYTH 301AAR GARANTI E
Alpin 10 x 40 (rubber) + speciale etui
Alpin 10 x 50 (rubber) + etu i
Alpin 12 x 50 (rubber) + etu i
Alpin S x 40 (rubber) + speciale tas
Touring 10 x 40 BGA (rubber) + speciale tas
Touring 7 x 42 BGA (rubber) + speciale tas
Royal 9 x 6 3 (rubber)
Telescoop TBS 80 (groen rubberÍ body
20 x WA lens
30 x WA lens
22 x 60 zoo m
Telescoop TBS 80 (groen rubberi fluorit e

845
950
970
74 5
BEL VOOR PRIISOPGAVf
HfL VOOR PRIISOPGAVE
1495
162 6

425
485
57 7
BEL VOOR PRIIK>PGAVE

10 x 40 ZWCF (rubber) WA
10 x 50 ZWCF (rubber) W A
8 x 42 ZCF Dioptron WA
10 x 42 ZCF Dioptron WA
10 x 50 ZCF Dioptron W A
Telescoop t45`, 60 mm1 + 2D-60 x zoomlens

355
365
595
595
62 5
104 5

B x 30 Tento USSR + etui
20 x 70 ZCF + etu i
7-15 x 35 ZCF + kompa s
B x 21 rnini (rubberj + konipa s

110
625
335
31 5

51ik5L67
505 QF (3800 gram )
Slik SEC 16 (met pistoolgreep, 2 800 grarni
Autoraa rn statie f

495
518
415
13 5

Prijzen miv. B71Nen porto

l,-

Wijzig ingen voorbehoude n

maken op giro 4148343 tnv Dulch Birding Association, Postbus 75611,
1070 AP Amsterdam, Nederland, ovv het/de gewenste artikel(en) .
De bestelling wordt binnen drie weken goed verpakt per post thuisbezorgd.

Wij zijn uw agent voor alle vogels van deze aarde :

NATZJZJR F3 BOEK
Als abonnee van DUTCH BIRDING ontving u enige tijd geleden een prachtig
vou~~„hlacl over een veelbelovende reeks die nie m an d mag missen :
HANDBOOK of the BIRDS of the WORLD
te verschijnen in tien dele n
eerste cleef september 7992
In Spanje voorbereid, onder auspiciën van de ICBP en aanvankelijk alleen door de
ICPB geannonceerd .
Overleg met cie uitgever heeft er toe geleid dat wij nu kunnen optreden als agent :
u bestelt bij ons tegen dezelfde condities en de ICPB ontvangt een aanzienlijk dee l
van de winst voor onderzoek en vogelbescherming . Meer informatie bi j

telefoon 070 - 350 56 48

NATUUR en BOEK
Bankastraat 1 0
NL 2585 EN - Den Haa g

VOGELEN IN ZOMPIGE WEIDE N
of waar ook ter werel d
-- :. . - . .. . .
` Speciale sieungevende rubberlaarze n
* Waterdichte en toch ventilerende jacks en broeken
* Behaaglijke, sterke tleecetruie n
* Rugzakken voor zware tochten of dagtourrugzakjes
* Lichtgewicht tente n
* Boeken, landkaarten, reisgidse n

* Slaapzakken, bergschoenen, fototassen, fietstassen, etc, etc .

Meer nrormaGe of de~mcat~ bel dan even 070 - 3 88 37 00

Geheimtip fur Naturfreunde und
Ornithologen :
Khao-Yai . grbf3ler Nationalpark in
Thailand . 150 km norddstlich von
Bangkok, 220 km2 groff und 400 bis
1350 m u . M . Unberuhrte und ursprungliche Pflanzen- und Tierwelt (2500
versch . Pílanzenarten und seltene
Vdgef) . 12 km von Parkgrenze rnod .
Bungalowanlage, getuhrt von sel3hattem
Berliner . Angeboten werden naturelle
und kuiturelle Exkursionen . Eigene
Exkursionen und Individualwunsche
m6glich . Europ . und vegetarische
Speisen im Angebot . Swimming-Poo1
vorhanden . Gunstige Preise . l}berwinterungsm~glichkeit fur Senioren .
Videofilm anfordern (fur Selbstkosten
DM 20,-) . Fitr Informationsunterlagen
Kontakt :
Werner Thielen, im Wolfsangel 8,
D-5400 Koblen z
Telef ax : 09-49-261-8621 1
Telefon : 09-49-261-869494 inech 1 7 uhr n

SUPERPRIJZE N
Door eigen importmet volledige garanti e
KOWA TELESCOPE N
TNS 1 f 850,TNS 2 f 800, TNS 3 f 1697,50
TNS 4 f 1635, Okulair 20-60 x
f 445, 20 ww f 285,30 ww f 365, -

~
Tweemaandelijks
tijdschrift voor elke
fervente vogelaa r
Schrijf voor informatie naar :
Dutch Birding, Postbus 7561 1
1070 AP Amsterdam

OPTOLYT H
TBS 80 Fluorit lenzen f 1675,Okulair 20-60 x f 457,5 0
20 ww f 335,- 30 ww f 380,-

speci a alz a rrk

sinds 18-36

HES VAN ZWEDEN BV
Broerenstraat 1 7
6811 EA Arnhem, tel . 085 - 42 6 5 96

Struikrietzanger te Lelystad in juni 1990
C J fKees! Breek & Arnourl B va n den Berl;
Op 26 junj 1990, om 12 :00, ving Kees Breek in
een mistnet te Lelystad, Flevoland, een ongestreepte rietzanger die hem onmiddellijk opviel
door de lichte witachtige onderzijde en duidelijke
opvallend witachtige wenkbrauwstreep . De bovenzijde was iets groener dan die van een Bosrietzanger Acrocephalus palustris of Kleine Karekiet
A scirha ceu .c. Ook viel meteen de korte vleugel op
en worden buitenv€agversmallingen aan cle {van
bullen naar binnen geteld) derde, vlerde en vijfde
handpen geconstateerd . Aangezien KB zich herinnerde dat de door de fami I ie L iebregts op 8 september 1987 gevangen en aan hem getoonde Veldrietzanger A agricola een minder groenachtige tint
had, rees direct het vermoeden dat het een
Struikrietzanger A dumetorum fook wel Blyths
Rietzanger t;enoemd) betrof . Fr komen in Europa
immers geen andereongestreepte kleine rietzangers
voor met een dergelijke vleugclstruc tuur .
De vogel werd geringd (Arnhem F203084), uitgebreid gefotografeerd en besc hreven en getoond
aan de familie Liebregts . Vervolgens is de vogel op
de vangplaats losgelaten . Ongeveer een uur later
werd hij voor een tweede maal uit het net bevrijd .
Daarna werd de vogel niet meer waargenomen .
Deze ringvangst vormde het eerste geval van de
Struikrietzan[~er voor Nederland en het tweede
Westeuropese voorjaarsgeval ten westen van fi O .
Beschrijving
De onderstaande beschrijving is gebaseerd op
aantekeningen en foto's van KB .
GRCH7TTE ti B(3UW Grootte als Kleine Karekiet . Kop met
plat voorhoofd . Vleugel vrij kort en rond- Handpenprojectie c 6 01% van zichtbare lengte tertials . Staart iets
afgerond . Versmallingen aan huitenvlat ; van p3-4 Idui detijk) en p5 (iets minder duidelijkl (handpennen van
buiten naar hinnen genummerd) .
KOP Bovenkop bruin als rest bovenri}de . Wenkbrauwstreep witachtig, breedst van snavel tot boven oog
en iets smaller lot c 3 mm achter oog . Vage donkerbruine
oogstreep voor oog duidelijkst als drmkvre, vaag begrensde vlek op teugef . Oorstreek fichter bruin dan
hovenkop . Con[rastereride tivitte halve oogring beneden
oog . Opvatiend w-itte kin en keel ,
BOVENDELEN Mantel, schouder en rugegaal gríjsachtig
bruin met groenachtig zweern . Stuit en bovenstaartdekveren iets groener dan overige hovendelen .
ONDERDELEN Onderzijde witachtig rnel gelig waas .
Vaag hehrensde bruine horsthand aan zijkant hreed en

Uur< $ f{ ;rrlLi,q 14 .- 111-r26, augu4u< 1 Y =ï2 I

opvallend . 3=1ank iets donkerder dan buik . O nderstaarldekveren viJllw'It .

vLELiGEL Handpennen bruin met vage, lichte, groenachtit;e ra nden . Te rt ials grijshruin met vrij rzpvallende
vaag het;rensdc~ lichte zoom . Grote duimvleugelveer met
binnenvkr g donkerder bruin clan terti .rfs en niet lichter
bruine huitenvi,tr; en bijna tvitte, brede, va,jt ; het;rensde
buitenrjncl .
STAARt ( ,rijtiachti g bruin .
NAAKTE I)rLLNBovensnavel donkerhruin met lirhle
geeirnze snijrartd . ondersnavel }elrer~l licht gvelrrrze .
Mondho ek g eel . Mondholte helder or,utje . Iris bruin .
Tarsus grijshruin . Tenen grijsachtit; rozebruin . Voetzool
vuilgeet . Nagels licht grijsbruinBIOMETRI[ Vleugellengte 63 mm . St,aart S(, mm . Tarsus
23 mm . Snavelpunt tot schedel 17 . 5 mm, tot bevedering
12 nim_ Snavelhreedte 4 mm . Pootdikle 1 .8 rnm . Vleut ;eltormulc° : p 1 f b uitenste handpenl 1 .5 mrn korter dan
langste handpendekveer . P3-5 langste hanrlpennen, p 2 3
mm, p 63imm, p7 5 .5 mm,p88mm,p9`lmmen p ltl
10 .5 min korter d . i n p3 . P2 met 1 2 mm Ianhe v e rsmallin g
van hinn e nvl,} g 16 mm korter dan ,irmpennenl . I-i,tndpenprojeche i 3 mm . Buitenste ~ta .irtpen i n3n1 kc.irter
dan 1,1 n g ste . Langste onderstaartrlekveirr 14 irnzi korter
dan langste stattrtpen . Lengte binnenteen als hij Busrietzan} u r . Gew icht 1 1 .5 g .
SLEET Verenkleed vrij sterk gesleten, vooral hand- en
staarttxnnen .
GELUlD Ni et gehoord .

Determinatie
Verschiilettcie soorten spotvogels Hit>txrlais kunnen worden uitgesloten omd :it ze onder andere
kortere onderslaartdekveren, een meer rcchthoekiKe staart en minder bruine en niec,r t;rijsgroene
bovendelen hehben . ValeSpotvogel H p allirla komt
in kleur en maten overeen niet Struikrietzanger
maar heeft p 1 altijd langer clan de langste hanclpendekveer, variërend van 2,3-7 mm hij Oostelijke
Vale Spotvogel H p elaeica en 4-11 mm hij Westelijke Vale Stmtvogel H t~ opaca terwijl p) bij
S1rLlEkrletzanger in lengte varieert van i mm korter
tot 2,5 langer dan de langste h,tnclpenclekveer
(5vensscm 1984) . Bosrietzanger en Kleine Karekiet
hebben een andere v(eugelformule met p t langer
dan p4 en duidelijk langer dan p5 . Bosrietzanger
heeft alleen aan p3 een huitenvlai;vt>rsmalling en
Kleine Karekiet alleen aan p3 en soms aan p4 len
nooit ain p51 . Bovendien heeft Bosrietz,tn#;er een
lant;vre vleugel van minimaal 66 mm en reikt bij
Kleine Karekiet de versmalling van de hinnenv€ag
van p2 maximaal 2 mm korter dan de annperine n
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10 7 -149 Sliuikrietzanger Acrocephalus darrtelorumi, Lely~t .rd, FlEvuland, 20 juni 199(I {(' f (irc t°k
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109 StruikriE , tzinger Acrpcephalus dumetorum . Lelvstad, Flcvoland, 26 juni 1990 IC/ Breek i

110 Vefdrietzanger Acrocephalus a,qricola, Van, l'urkije, 8 mei 1987 (Rrnourl f3 van de n Qerg )
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5truikrietran g er te Lelystad in juni 199 0
(Svensson 1984) . De beide andere ongestreepte
kleine rietzangers, Veldrietzangeren Struikrietzanger,
kunnen wel versmalde buitenvlaggen aan, ongeveer even lange, p3-5 hebben . De vleugellengte
van 63 mm, staarironding van 5 mm en de lengte
van snavelpunt tot schedel van 17 .5 mm passen
echter goed op Struikrietzanger en niet op Veldrietzanger . Struikrietzanger heeft gemiddeld een langere vleugel, minder ronde staart en langere snavel
dan Veldrietzanger, die hiervoor als maximale
lengten respectievelijk 6 1, 8 en 16 mm heeft
(Williamson 197 6 1 .
Behalve de biometrie wijst ook het verenkleed
op een Struikrietzanger . De wenkbrauwstreep van
de Flevolandse vogel is korter en minderopvallend
en breed achter het oog dan dat bij Veldrietzanger
liet geval is . Bovendien ontbreken de voor een
Veldrietzanger karakteristieke donkere boven- en
onderbegrenzing van de wenkbrauwstreep en de
roodbruine stuit . De ondersnavel van de vogel is
geheel licht en mist {net als hij Bosrietzanger en
Kleine Karekiet) de bij een Veldrietzanger vaak
zichtbare donkere distale vlek .
De tertials zijn meer uniform gekleurd dan hij de
meeste Bosrietzangers en Kleine Karekieten . Ook
de duimvleugel is bij deze beide soorten meestal
veel donkerder (niei name op de huitenvlag) en
contrasteert evenals de donkere centra van de
tertials duidelijk met de overige bovendelen .
De sleet van hand- en staartpennen maakt duidelijk dat het een adulte vogel betrof .
Veldherkenning
Veldrietzant;er en Struikrietzanger tonen overeenkonisten in vieugelformule en worden daardoor
nogal eens niet elkaar verward (cf Britton et al
1980, van Ijzendoorn & Westhof 1985) . Van de
vier ongestreepte kleine rietzangers heeft Veldrietzanger echter de meeste specifieke veldkenmerken
zoals een niarkante koptekeningen korte handpenprojectie . Veldrietzanger heeft volgens Svensson
(1984) vaak een karakteristieke donkere distale
vlek op de ondersnavel die bij de andere drie
soorten ontbreekt . Volgens Lewington et al (1991)
heeft StruikrietzanKer echter, i n tegenstell ing tot de
Flevolandse vogel, ook vaak een donkere vlek aan
het eind van de ondersnavel (hoewel zelden zo
donker als hij Veldrietzanger) .
In cle hand zijn Veldrietzanger en Struikrietzanger
direct van Bosrietzanger en Kleine Karekiet te
onderscheiden . Daarentegen is het in het veld
vrijwel ondoenlijk om van een Struikrietzanger de
verschillen met Kleine Karekiet of zelfs Bosrietzanger te onderkennen . Stru ikrietzanger heeft vergeleken met de beide laatstgenoemde gemiddeld de
t24

kortste handpenprojectie van .3 5-80% tegen 7095% bij Kleine Karekiet en 75-100%, bij Bosrietzanger (Harrap 1989) . Dit hetekent dat dit kenmerk
alleen bruikbaar is bij Struikrietzangers die de
kortste handpenprojectie hebben . Fen ander in het
veld moeilijk vast te stellen kenmerk betreft de
plaats waar bij een gesloten vleugel het begin van
de versmallingen van de handpenbuitenvlaggen is
gelegen ten opzichte van de tertials . De (twee of
vaak drie) versmallingen van de buitenvlaggen
beginnen bij Struikrietzanger ter hoogte van het
eindpunt van de tertíals terwij I bij Bosrietzanger en
Kleine Karekietde versmalling ongeveer halverwege de handpenprojectie begint (Harvey & Porter
198b ) .
De wenkbrauwstreep en de halve witte oogring
van Struikrietzanger zijn opvallender en de bovenzijde is iets bleker en iets grijsgroener en minder
roodbruin getint dan bij Westelijke Kleine Karekiet
A s scirpaceus . Deze kenmerken verschillen echter
niet of nauwelijks van Oostelijke Kleine Karekiet
A s fuscus of Bosrietzanger (Harvey & Porter 1984,
Harrap 1989, cf van den Berg & Symens 1992) . Een
goed veldkenmerk voor veel Struikrietzangers is de
uniform gekleurde bovenzijde . Bosrietzanger en
Kleine Karekiet hebben vergeleken met de meeste
Struikrietzangers donkerdere centra van tertials
met opvallendere en scherper begrensde lichte
zomen en een contrasterende donkerdere duimvleugel . Dit verschil gaat niet altijd op omdat
sommige Kleine Karekieten een bijna uniform
verenkleed hebben . Bovendien toonde de Flevolandse vogel voor een Struikrietzanger relatief
opvallende lichte tertialzonien en donkere duimvleugel {vooral de in het veld niet altijd zichtbare
binnenvlag was donker) . De duimvleugel van Struikrietzant;er is echter nooit zo donker als bij sommige Bosrictzangers en Kleine Karekieten het geval is
(Harrap 1989) .
Het beste veldkenmerk is zonder twijfel de zang,
die sterk aan een Zanglijster Turdus philomelas
doet denken . Wanneer de vogel echter niet zingt,
doet de vinder er goed aan om iemand met een
ringvergunning te vragen hem te vangen .

Verspreiding en voorkomen
Struikrietzanger is broedvogel van Finland oostwaarts in Centraalazië tot westelijk van het Baikalmeer en in Zuidazië tot Noordoost-Iran en in het
Himalaya-gebied (Harrison 1982) . Hij kan in allerlei vegetatie voorkomen en is minder aan water
gebonden dan de meeste Acrocephalus-soorten .
Meestal broedt hij in gebieden met een dichte
{gedurende zijn verblijf van 40-50 tot 150-170 cm
hoogte groeiende) kruidlaag waarinzichdichtstruik-

Struikrietzanger te Lelys ( ad in juni 199 0
gewas bevindt dat niet meer clan de helft van het
terrein bedekt (Glutz von Blotzheini 1991) . De
soort overwintert in India en Zuidoostazië .
Van Groot-Brittannië zijn tot en met 1990 16
gevallen bekend waarvan 14 tussen 30augustus en
21 oktober, één op 14 augustus en één op 28 niei
Í Dymond et al 1989, Rogers & Rarities Committee
1990, 1991) . Recentelijk, op 31 augustus 1 991 ,
was er nogeen vangst te Hauxley, Norihumberland
(Harrap 1991 ) . De Iaatste Britse veldwaarneming
was in 197 .5 en alle gevallen hierna betroffen
vangsten . Van andere westelijk geiegen Westeuropese landen zijn uitsluitend najaarsgevaílen bekend, met gevallen in België i 19 september 1988
en twee in Het Zwin bij Knokke, Westvlaanderen,
op 1 en 10 oktober 1991 ; geen van drieën fs echter
nog ingediend bij de Belgische zeldzaamherlencommissiel, Frankrijk (26 augustus 1984) , Gibraltar (september 1973 1 , Ierland (13-19 oktober 19691,
Malta (oktober 199 0 i en Spanje (september 1972)
(Dymond et al 1989, Anonymus 199 0 , 1991 a-),
Lewington et al 1991) ,
Daarentegen zijn er uitsluitend voorjaarsgeval len,
vaak van zin-ende exemplaren, in Denemarken
(tot en met 1989 10, tussen 2 9 mei en 18 juni) en
Polen (meer dan 14, alle tussen 30 mei en 22 juni)
(Anonymus 1990, Tomialojc 1990, Olsen 1991) .
De drie gevallen van Duitsland, in de voormalif;e
DDR, betreffen zomergevallen op 10 augustus
1984, 20-28 juni 1987 en 15 augustus 1990 íGlutz
von Blotzheim 19911 . De zes gevallen in Noorwegen komen zowel uit juni-juli als uit septeniheroktober (Lewington et al 1991) .
Verder oostelijk in Europa is de soort in het
laatste decennium opvallend toegenomen als broedvoKel . In Zweden werd de soort in juni 1958 voor
het eerst vastgesteld en sinds 1970 ieder jaar niet
(toten met 1986 ) gevallen tussen 18 mei en 1 5 juli
(Breife et al 1990) . In 1984 werd hetec:rste broedgeval voor Zweden ontdekt en sindsdien zijn de
aantallen toegenomen van 24 zingende exemplaren in 1984 tot 53 in 198 8 (Anonymus 1989,
Lewington et al 19911 . In Finland zijn de aantallen
toegenomen tot .5 000 zingende exemplaren in
1988 (Anonymus 1989) . Ook van Letland en Litouwen worclen opvallende toenames en broedgevallen gemeld (Anonymus 1982, T 989, 1991 a, Kurlavicius 1991) .
Prognose
De recente toename van zingende Struikrietzangers in Finland, Zweden en de Baltische landen
vormen aanwijzingen dat het broedgebied zich in
westelijke richting uitbreidt . Ook het hoge percentage voorjaarsgevallen in Denemarken, Duitsland,

Noorwegen en Polen duidt hierop . Het voorjaarsgeval in Flevoland geeft voeding aan de gedachte
dat deze soort binnen niet al te lange tijd ook
zingend in Nederland kan worden aangetroffen en
zoals Krekelzanger Locustella tluviatilrsen Roodmus
Carpodacus erythrir7us vanuit het oosten Westeuropa zal koloniseren . De Flevolandse vogel isechter
(nog slechts) het tweede Westeuropese voorjaarsgeval buiten Scandinavië en de aan de Oostzee
grenzende landen ; het eerste betrof de vangst van
een mannetje op 28 mei 1984 in Spurn, North
Humberside, Engeland (Harvey & Porter 1986) .
Suntmary
Br~ii', KrrnW.aRHrEK ar LrI Ycr,~ii : 1rtiE 1990 Qn 26
lune 1~19Q an aduIl Blyth's Reed Warbier .9crocephafus
durnetorum was trapped and ringed at I .elystad, Flevoland . It was not holding a terrilory and was not seen
atterwards . A description of the hird is given Isee also van
den Berg et al 19921 . Certain elements of the de5cription
are discurssed such as the rather contrastint ; dark inner
web o! the alula, the rather conspicuous tivhitlsh edges ot
the tertial~ and the absence of a dark distal part on the
Ic>wer mandil>!e . This was the rirst record o1 Blyth's Reed
Warhier for the N'etherlands and foniyl the secont{ western European spring record away trom Scandinavia and
the countries bordering the Baltic Sea . N early ail records
in Denmark, Germany, Poland and Sweden (where
annuaf since 1970 and increasingi concerned territorial
birds durint; May-nrid-August, most oi them singing . {)n
the contrary, with only one exception, all European
reccxd~, up to and including 1989 west of 6'E in Belgium
fthree, all awaiting ac :ceptance hy the Belgian rarities
committeel, Britain f17, of wh6ch one on 28 .May 1984},
France :one, Gibraltar lonel and 5pain ione) were miKrants during mid ,August f)clober, Because of the spet ies' increase as a t.)reeclinx bird in Finiand . Sweden and
the Baltic countries, il is suggested as likely that in the
rear turure singing birds tivill be encountered in the
Netherlanrls.
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Grote Kanoet in Oostvaardersplassen
en bij Camperduin in septemberoktober 199 1
Klaas ~ Eigenhuis
D e Oostvaardersplassen, Flevoland, zijn een
rijk gebied voor riet- en watervogels en bi j
uitstek aantrekkelijk voor steltlopers van zoetwatersi ikken . Het 58Q0 ha grote terrei n is echter thans
nogerg slecht toeKankelijk voorde natuurf iet7hebber
die de vogels van nabij wil bestuderen . Twee observatiehutten aan de Knardijk zijn gelegen in het
voor steitlopers minst aantrekkelijke deel terwijl
het steltioperrijke deel ter hoogte van kilometerpaal 23 .4 bekeken moet worden vanaf de Oostvaardersdijk . Hier is de afstand tot de vogels groot
en bederft het langsrazende verkeer de sfeer grondig . Een paar eenvoudige hutten naar Brits voorbeeld in dit gedeelte zou een prachtige oplossing
zijn .
Van 19 tot en niet 25 september 1991 was de
ornithologische belangstelling uit binnen- en buitenland voor dit deel van de Oostvaardersplassen
extra groot wegens de aanwezigheid - voor het
eerst in Nederland - van een zeldzame steltioper
uit Noordoost-Siberië, een Grote Kanoet Calidris
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tenuirostris . Ik ontdekte de juveniele vogel toen die
samen met enkele juveniele Kanoeten C canutus
liep waarvan er in totaal zeven aanwezig waren .
De Grote Kanoet was van de Kanoeten te onderscheiden door het iets grotere formaat, de iets
langereen relatief dunnere snavel, de brede zwarte
centra van de schouderveren, de donkere stippeling van de flanken en voorai de borst, en de wittere
stuit in de vlucht . Gedurende zijn verblijf begon de
vogel steeds meer veren uitde míddelste van de vijf
rijen schouderveren te ruien vvaardoor een brede
bleke baan over de schouder zic htlaaar werd . Dit
maakte hem individueel herkenbaar zodat vrijwel
vaststaat dat het dezelfde vogel was die Hans van
der Meulen op 29 september 1991 herontdekte in
De Putten bij Camperduin, Noordholland, hemelsbreed c 54 km van de vorige plek . Hier verbleefde
Grote Kanoet tot en niet 6 oktober 1991 en trok
wederom veel bekijks omdat de vogel van veel
kleinere afstand kon worden geobserveerd (en gefotografeerd!1 dan in de Oostvaardersplassen .
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Grot e ha n oo t in f M 5r4-,tardersplassen f l n h ij C,trrtFx'rrluir~ in Septernber-oklnber 199 1
Beschrijving
c ;RC)nTIF ~ ísnlvti in directevergelijking met Kanoet
duidelijk iets groter, niet iets langere en 'puntigere'
snavel Íverschii in dikte tussen snaveihasis en snavelpunt
groterl . Lic :haarn iets kleiner en minder zwaar dan van
Zilverplevier Pluvlalis +cluatarola vtiaarmee ook regelmatig direct te vergelijken . Snavel iets langer dan kop,
verhouding afhankelijk van houding van nek . Poten
relatief kort, in ahsolute zin iels langer dan van Kanoet,
en tibia relatief lang . Hanclpenprojectie iets korter dan
tarsuslengte . Vleugeltop ruim voorbij staartpunt reikend .
Vier tenen .
KOP Tamelijk onc>pvallend t;etekend, lichtgrijs met
donke.rdere lengtestreepjes . Slrepen op kruin echterdikker
en dichter, daardoor vrij duidelijk bef;rensd donker petje
vormend . Ook teugel en ourslreek iets dichter gestreept
dan rest van kop waardoor soms vrij markante lichte
wenkbrauwslrcep ontst,tand . Veerpartij op ondersnavel
afgerond witachtit ; veldje vormend, in vooraanzicht
líjkend op tot onder snavel aÍgezakl 'brilletje' .
HALS Lichtgrijs, zw<lk hestreept . Achterhals lic.hte onderbrekinh vormend tussen donkere kruin en mantel .
Voorhals overgang vormend tussen witte keel en donkere borstband .
BOVENDELEN Mante#veren met zwarle c :entra en warmbruine randen . Rug voortzetting hiervan maar veerranden lichter tot witachtig . Centrum van stuit helder wit,
daaromheen enigszins grijs gevlekt . Bovenstaartdekveren grotendeels .vitachlig . in ieder geval op buitenste
enkele ztivarte vlekken . Stuit 'in ruime zin' witter dan bij
Kanoet, herinnerend aan die van Zilverplevier in vlucht .
Schouderveren niet zsvartachtit;e centra, naar basis van
veer lichter worclend, goed zichtbaar op rij schouderveren onder ontbrekende middelste rij . Deze licht bruingrijze veerdelen als vage, ook op grotere afstand zichtbare, vrij brede lichte baan afstekend, zwart overkomende
schouderveld in twee ongeveer gelijke clelen ver{Jelend .
Randen van schouderverc>n geelbruin, lichter dan die
van mantelveren ; zowel aan veertop als tweemaal aan
beide veerzijden rant} smal onderbroken door uitloper
van centrurn ; iwarl veercentrum daardoor ongeveer
vorm van eike-hlacl hebbend, Bovenste schouderveren
eenvoudiger getekend lof tekening minder goed zichtbaar door overlap van veren) .
CtNDERDEtEN Over L,ehele hreedte borstband gevormd
door verdic:htende donkere streepjes, slippen en Cekken
izonder geelbruíne omder) ;ronrh . Caudaal hiervan in
iengterichting minstens zevental i3an één kant t ;eteldl
dunne rijen fijnere slippen en, naar achter toe . streepjes :
deze rijen langst en nlsvallrndsE op flank, waar v€ekken
ruitvormig . Later veel van deze ríjen door rui verdwenen .
Buik vLitlN'It Inal?Y, anaalslreek wit . Dijveren al~ buik .
Onderdelen op afstand herinnerend aari Gestreepte
Strandloper C melanvtos .
VrEUCfL In rusthouding handpennen zv-art met zeer
dunne witachtige toppen . In vlucht handpennen echter
grijsachtig, vooral op nnderzijde maar ook, mede als
kevolt; van witte veertiafiacht, op bovenzijde . .Armpennen op onderzijde grntsachliti, zonder cionkere toppen
van handpennen ; bovenzijde armpennen grijs . Vier tertials, grijsachtig met brede wilte zoom en top : donkere

schachtstreep, subterminaal in zwartachlif; 'bolletje'
eindigencl ; spitse u+tloper hiervan wille toom aan veertop naaldvormig onderhrekend ; lant ;s veerzomen hier en
daar zeer zwakke vlekkerige donkere verdichtingen van
grijsachtig c :entraal deel . Grote, middelste en kleine
vleugeldekveren ongeveer als tertials maar 'bolletje'
meer ankervormig niet lange spil en korte armen, dikste
ankerarmen steeds op binnenste dekveren . Van meeste
grote dekveren alleen koppen van huitenvlaggen zichtbaar . Middelyte clekveren nauweGjks overlappend en
over volle breedte zichtbaar : hier 'anker' duidelijkst
zichtbaar (uiteraard alleen op korte afstand) . Alle dekveren met vrij brede tc 2 mm), gelijkrnalige, bijna witte
randen . alleen aan top naaldvormif ; zwart onderbroken .
Deze veerranden witsle deel van alle bovendelen van
slaande vogcf . Vleugelboegopvallend zwart maar meestal
onzichthaar dcror overdekking door zijhurstveren . In
vluchl witle maar weinig cunlr isFrrjke vleul;elstreep,
gevormd door toppen van hrole dekveren en bases van
handpennen (inciusief schachten) . Bovenhanddekveren
hierlegen zeer zwart afstekend . ()ndervleugel grijs,
donkerste partijen gevormd door toppen van handpennen, tirotr-s nnclerhanddckveren en kleine ondervleugeldekveren . Twee ongeveer parallelle witachtige
banen in vleugellengterichting lopend ; één gevormd
door bases van ztchtbare arm- en handpennen, andere
korter, meer naar vleugelvoorrand, met zwakke knik op
overgang van kleine ondervleukeldekveren naar kleine
onderhanddekceren .
111 (~rartc Kanocr C.3lidrrs tenrriro~trrs, Oostvaarderspl,i< ;en, Hevuland, september 1991 rArn(~ud B van den
Bert;)
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112 Grote Kanoet Calidris tenuirostris, De Putten hij Cani perduin, Noordholiand, oktober 1991 tArnnud 8 van rlen
Berg )
113 Grote Kano[•1 Ci1i[fris tenui mi rris, De Putten bíj Camperduin, (\bordhollanii, oktober 1()()] rRené v,tn Krrs .um,
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STAART Micldelste s1,3artpennen onlbrekend, overihe
van boven licht hruingrijs, met smalle wittige zuom geheel rondom . Door vrij hieke staart contrasl niet witte
stuit niet erg groot .

NAAKTE DELEN Iris donke.r waardoor oog tegen vrij
bleek gezicht zwart afstekencl . Oogrand witachlit; . Snavel op afstand zwart, bij goede belichting c>n op korte
afstand donker olijf- tot hoornkieuril; . Uiterste basis
ondersnavel iets bleker . Poot grijsgroen, hij goEKie belichting soms iets geel hevattend : op grote aÍstand meestal 'donker• .
RLI & SLEE1" Alle veren vers, tol uitdrukking komend in
brede gelijkmalige veerranden op bovendelen en cviltit;c>
toppen van handpennc>n . Geen rui van handpennen : 10
gave handpennen aanwezig . Van middelste rij tichouderveren op 20 september nog twee veren aanwezi} ;,
later gehele rij ontbrekend . (_)ok huikveren ruiend, hlijkend uit verd+vijnen ~an enkele centrale rijen stippels
Rui middelste staartpennen begonnen . Eén verse winterkleedveer aanwezig in tweede rij schouderveren ivan
hovenl, links .
C;EDRAG Als Kanoet foeragerend maar langz .3nier . In
Qostvaa{derspiassen dikwijls in gezeischap van Kancx>t
maar ook vaak alleen lopend . Dikwijls midden in grote
groep ti1'intertatingen Anas creCca staand, mogelijk als
bescherming tegen teelvuidil ; overvliekende fknnne
Kiekendieven Circus ieruginosus . In De Putten bij
Camperduin, behalve met Kanoelen ook los contart met
één of enkele Zilverplevieren . Hier foeragerend np n,tt
siik zonder nt met spaarzame begroeiing oÍ op rmoddcrranden langs pas geh .iggerde tx~lderslootjes wa .rr Íoeragerend op 3-6 mm L;rote ovale poelslakken Zyn7naea
peregra . Zeer iertrouslelijk zodat lvanuit autol van zeer
nabij iotr>S konclrn titi- irder gemaakt .

Herkenning
Bij cle herkenning v .rn de Grote Kanoet speelden
twee gelukkit;eomstandil;heden een rol . Ten eerste
kon door de aanvankelijk niet zo grote waarneminKsafstand het ankervormige palroort op de
vleugeldekveren en tertials herkend worden waardoor de vogel onrniddellijk als juveniel gedetermineerd kon worden . ren tweede was de aanwc>zigheid van een juvenie3e Kanoel van belang . Hierdoor konden meteen verschillen in structuur en in
kleur en patroon van cie veren worden opgemerkt
van de enige twee slranc .llopersoorten die in a,tnmerkint; kwamen ; derh,tlve was dedetermin,ltie in
dit geval gemakkelijk (cr Nichoíls t986) . Verse
juveniele Kanoeten hebben een zalmkeurige gloed
over de borst die ontbreekt hij juvenic lc> ( . rotc
Kanoeten [deze hebben immerti een zwartac htige
borstbandl . Op grotere afstand is d it verschil cc hter
minder duidel ijk . In de t:7ostvaardersplassen bleek
clan het zwarte schouderveld van de Grote K,anoet
het beste verschilpunt . Wanneer we te mak~~n
hebben met {eerstel winterkleclen, is de herkennint;
ongetwijfeld veel moeilijker fc'f K•larchant 11 ► ti71 .
Een Grote Kanoet in zomerkieed is door cie

oranje of roodbruine kleuren op de schouderveren
alleen te verwarren met de Surfbird A phriza virf;ata . Deze heeft echter een zeer korte snavel . Wanneer men onvoldoende gesl)itst is op snavel lengtes,
kan een Grote Kanoet over het hoofd gezien worden door hem voor een Zilverplevier te houden,
althans in juveniel of winterkleed . Een adult zonierkleed Kanoet heeft, afhankelijk van de ondersoort, ook meer of minder rood op de schouderveren maar hieroverheerst het rood op de onderdelen
w•lar een Grote Kanoet nooit rood vertoont .
C)mgekeerd heeft een Grote Kanoet niet altijd
(even duidelijk) rood op de schouderveren in het
zomerklcecf, vermoecielijk vooral wanneer heteerstezomervot;elt lktrett-Zulkevogels hebbenwel steeds
cie zwarte Ixorstband die hen onmiddellijk van
Kanoet ondersc-heidt . De Gestreepte Strandloper
heert ook een bt)rsthand en zou, ook om andere
overeenkomende kenmerken, met Grote Kanoet
verward kunnen worden . Deze soort is echter veel
kleiner, heeft een donkere middenstuit in de vlucht
en mist ook c4e donkere stippeling op de benedenborst en flanken (hooguit wat fijne streping op de
flanken~ . De Siberische Strandloper C acurnin,7ta
heeti het forniaat van de Gestreepte Strandloper,
heett in het zomerkleed op de flanken meer 'chevrons' Iv-tjest dan (vette) stippen en een snavel die
niet langer is dan cle kop .
Verspreiding
De Grote Kanoet hroedt ín Noordoost-Siherië,
oostelijk van de Lena . Het is een lange-afstandstrekker bij uitstek die vooral overwintert in Australië en Tasmanië en Nieuwzeeland ais zuidelijkste
punten bereikt heeft . Een overzicht niet een kaartje
van de vvereldverspseiding van de soort geeft
,ti•1 .irchant (19861 . Recent werden eveneens overwinterende vogels vastgesteld in het gebied van de
Arahische Golf ;april 1991, meer dan 100) (Dutch
13ircling 13 : 1 55, 19911 en in Oman (25 december
1989 - 6 januari 1990, meer dan 1 QOO1 (Uttley, via
I' Ellis in litt) .
lot izc>eri recent waren de broedbioloKie en
poI7ul,iliegrootte nog zeer slecht bekend . Zo vernreldden Cramp & Simmons {1983} nog dat er van
de 4aorl slechts twee nesten gevonden waren . De
tot .ile werc>Idpopul,ttie werd in 1976 op slechts
lU t]00 individuen geschat ; in 1 986 was de schatting van hel writ,al clcror een beter inzicht in de populatict;roottes :3f7keerzogrootÍcfMar( .hant 1986j .
Voorkomen in W P
l)e };esc hiedenis van verdwaalde Grote Kanoeten
in cic, WP is niet ouder clan 13 jaar (".} en nu al zijn
er minimaal zeven en maximaal negen waarne1 ? cl
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mingen bekend . In chronologische volgorde en
met een korte bespreking zijn dit :
7 april 1979, adult zomerkleed, Sant Antoni, Ebro-delta,
Tarragona, C:atalonit•, Spanje {Marlinex-Vilalta & fs4otis
t 985) . Twee waarnemers, geen foto, redelijke tekening
en beschrijving die andere soorten op tamelijk overtuigende wijze uitsluiten ; publicatie echter pas na 6 jaar
wegens onzekerheid over juistheid van determinatie ;
aanvaard door Iberische dwaafl;astencommissie .
"?7 augustus 1980, adult zomerkleect, Oued Sous, bij
Agadir, Marokko ILisler 19811 . Eén (Britse) waarnemer,
geen foto, goede beschrijving die andere soorten uitsluit ;
snelle publicatie in Frans tijdschrift {Alaudal maar waarschijnlijk nog niet beoordeeld .
24 oktober 1985, gedeeltelijk zornerkleed . gedeeltelijk winterkleed iwegens ontbreken van rood op schouderveren mogelijk derde kalenderjaar), slagpenrui, Eilat,
Israël (Schekkerman 19t36 ; in deze beschriyviny, werden
overi};eni grote dekveren ten onrechte als 'nieuw' geïnterpreteerd, wat moeilijk overeen kan komen met oude
armpennen : rui van handpennen was bij deze vogei
immers net begonnen ; Hans Schekkerman pers med) .
Veel waarnemers, redelijke foto's, goede tekening en
beschrijving die andere soorten uitsluiten ; vermoedelijk
nog niel behande.ld wegens het ontbreken van dwaalgastenc'onnnissie in Israël .
1 augu5lus 1987, adult zomerkleed, Langenwerder,
hij wismar, Rostock, Mecklenburg, Duitsland (Neh)s &
Schmeckebier 19881 Twee waarnemers tsteltioper-ringers) die vol;et in kwestie ter plekke konden vergelijken
met Shrsrebirds rHayman et al 1986), schetsen gemaakt
(niet l;epuhlic eerdl, redelijke beschrijving die andere
soorten uitsluit ; aanvaard door dwaalgastencommissie
van 'Arbeitsgruppe Avifauna ktecklenhurgs' .
1? september 1987, Rossholmen, Nordre Oyeren, Fet .
Noorwegen (Bentz 1989) . Drie waarnemers, aanvaard
door Noorse dwaal);astencommissie maar aangekondigd artikel nog niet verschenen . Leeftijd onbekend ; er is
één foto van vogel in vlucht waarop weinig details
zichlbaar ; wèl de zeer witte stuit .
7 oktober 1987, juveniel kleed, Skagens Grenen .
Ska}en, Nordjylland, Denemarken {Olsen 1991) . Eén
waarnemer, geen folo, beschrijving zou redelijk zijn
rnaar waarnemer g[ett deze niet vrij ; niet aanvaard door
Deense dwaall;astencommissie .
1 0 april 1988, Etang de Saint-Quentin, Trappes, Yvelines, Frankrijk IAlauda 57 : 293, 19891 . Twee vvaarnemers, geen foto ; niet aanvaard door Franse dwaalgastencommissie ; ontvangen beschrijving van vogel suggereert
(orrec'.te determinahe .
15 september 1988, adult zomerkleed, Scatness,
Shetland, Groot-Brittannië iEllis 1989, 1992) . Meerdere
waarnemers, redelijke kleurenfoto, goede beschrijving :
aanvaard door Britse dwaafgaslencommíssie .
19 september tot en niet 6 oktober 1991, juveniei
kleed, ruiend naar eerste winterkleed, C)ostvaardersplassen, f levoland, en De Putten hij Camperduín, Noordholland, \ederland (dit artikel} ; aanvaard door CDNA .

Het valt op (la1 onder de genoemde zeven ( negenS
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gevallen zich geen vogels bevinden in {volledig)
winterkleed en geen gevallen uit november tot en
met maart . Twee verklaringen daarvoor strijden om
de voorrang : de vogels bevinden zich o p zuidelijkere hreedten en/of de vogels zijn in dit kleed veel
moeilijker te onderscheiden van Kanoeten in winterkleed . Het aantal adit Ite vogels overtreft voorlopig het aantal juveniele vogels met vijf tegen één
Itwee) waarvoor geen goede verklaring bestaat . De
respectievelijke kleden zijn beide opvallend terwijl men het afdwalen van de normale trekroutes
juist van jonge vogels zou verwachten .
Dankzegging
Velen hebben bijgedraf;en aan het grote succes dat
he1 verblijf van de Grote Kanoet in Nederland
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Pieter Bison, Edward van IJzendoorn en Gerard
Steinhaus voor het verstrekken van informatie ;
Arnoud van den Berg, Gerald Driessens, Hans
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vele 'herontdekkers' (zoals Patrick Beirens op 20
september) ; uiteraard Hans van der Meulen die
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september opde veel toet;ankelijkere tweede waarnemin(;splaats te ontdekken ; en de buitenlandse
correspondenten : Steen Christensen, Klaus MalIinK Olsen en Per Schiermacher Hansen (Denemarken), Philippe Dubois en Jean-Yves Frémont
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Summary
CRr\T K\[)T IN 01)5lVAARr1rRSPrAísFN Atit7 NrAR CAMPFR-

nri~.i\SrNrr,tiit+eR-0( rr)Kru1991 AjuvenileGreatKnol
Catídris tenuirostris was found in th(~ Oostvaardersplassen, Flevoland, on 19 September 1991 where ii sta,ved
unlil 25 September . II was rediscovered in'De Pullen bij
Camperduin', Noordholland, on 29 September . Here, ít
remained until 6 October . The hird lacked the third rorv
of scapulars, which showed as a vague pale band on 1he
surrounding dark scapular area, and Ihe cenlral rectrices .
which made 1he tail appear líghter . One winter feather
was in the second scapular rolu (in ihe leil side of the hird .
It was easil,v recognized by the dark spots on the hreast
Icreating a dark breast-band) and the flanks, and by the
scapulars and win8-coverts which showed the tvpical
juvenile pattern . The bird could he compared with Knots
Ccanutus and appeared slihhtly larger and k,nt ;er-hilled .
This was the first record of Grcal Knol for Ihe Netherlands
anr.i the first juvenile for the WP lif a Danish record
remains unaccepted} . It was also the firsl Greal Knol in
the WP to stay longer than 1 day and therefore could b e

Grote Kanoet in Oostva a rderspl~tssen en b ij Ca mper[iuin in septern ber-oktoher 19 9 1
observed hy I OOs of hirderc, There are now al least seven
records for the WP 4at least five in Europel . All known
records are detailecl and their pattern dis( ussed .
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Mededelinge n
Uitwendige eslachtsverandering bij
vrouwtje Wilde Een d
Op 12 augustus 1977 haalden twee kinderen een
viertal verlaten jonge Wilde Eenden Anas platyrh,vnchos uiteen poldersloot in Goes, Zeeland . Zij
namen de donsjongen mee naar huis en verzorgden de dieren die uitgroeiden tot adulte vogels .
Eenmaal gewend aan hun dagelijkse verzorging
bleven de eenden jarenlang als huisdier in de tuin
rondscharrelen .
Van één van de vrouwtjes bestaat nog een foto
(plaat 114} : het dier was toen c 4 jaar oud . 1A.'at
uiterlijk betreft, is het du ideíijk een vrouvtirtje 4Vilde
Eend . De vogel gedroeg zich eveneens als een
vrouwtje . Ze paarde, (egde eieren en cleed pogingen tot broeden .
Na c 10 jaar begon clit vrouwtje te veranderen .
Tijdens de rui kreeg ze een krui in de staart, kenmerkend voor een mannetje (plaat 115) . In de daaropvolgende jaren veranderde de kleur . Z e kreeg
een groene kop, een gele snavel, een bruine hals
compleet niet witte ring en het karakteristieke
grijze verenkleed {plaat 1161 . Het eerste jaar voltrok dit veranderinKsproces zich in bescheiden
niate maar naarmate de jaren verstreken werden rle
mannelijke kenmerken steeds overtuigender . De
veranderingen traden niet op in het stemgeluid en
het gedrag . In de inmiddels uit zeven eenden
nu r, r7 tatrd~rzg r-r 1 3 r-t 4 a kux•- r „ s r N '

bestaande groep gedroeg het dier zich nog steeds
als een vrouwtje en werd door de overige eenden
ook als zodanig beschouwd . Ze nam net als voorheen deel aan paringen niet cle in de groep aanwezige mannetjes (.D Marks-Maarschalkerwaard pers
nied) .
I n haar 1 4e levensjaar stierf op 3 septeniber 1[l9 1
het vrouwtje dat er inmiddels geheel als een mannetje uitzag (plaat 117} . De vogel belandde voor
naderuit-en intvendigoncderzoekhijdeauteursclie
al eerder op de hoogte waren gesteid van het # ;evai .
De bedoeling var~ de sectie was te onderzoeken
of de uitwendige verandering het gevolg was van
een afwijking aan het geslac}ttsorgaan- Een dergelijke atwijking kan ondermeer worden veroorzaakt
door een tumor, degeneratie door ouderdom of
dooreen ontsteking van het ovarium . In aanleg zijn
zowel het mannelijk als het vrouwel ijk geslachlsorgaan gelijk . Bij het mannetje groeien beide geslachtsorganen in de (,m~)rvonale fase uit tot testes ;
bij het vrouwtje groeit alleen het i inker ovaritum uit
en blijft het rechter geslachtsorgaan als primitief
testis-achtig weefsel onderontwikkeld, Wanneer
hij het vrouwtje het linker ovarium verloren gaat,
raakt de hornioonhuishouding verstoord en gaat
liet rechter geslachtsorgaan zich onder invloed van
cle hypofyse ontwikkelen . Oniclat deze echter een
testis-achtige basis heeft, worden juist mannelijke
horm[inen in toenemende mate geproduceerd (va n
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114 Wilde Eend Anas platyrhynchos, vrouwtje, op 4-jarige leeftijd 1Drni Marks-Maarschalkerwaardl 115 Krul in staart
afs typerend mannelijk kenmerk van zelfde vrouwtje Wilde Eend Anas platyrhynchos als in plaat 114, op 14-jarige
leeftijd ffrans van Bo m mel1 116 Typerende mannelijke kop- en halstekening van zelfde vrouwije Wilde Eend Anas
platyrhynchoc als in plaat 114, op 14-jarige leeftijd iFrans van Bommel)
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117 Wiide Eend Anas platyrhynchos, zelfde vogel a!s in plaat 1 14, op 14-jarige leeltijd, met typerende mannelijke
kenmerken ;Frans van Bam meli

Oordt 1949, Young 1950) . Hierdoor verandert het
dier in een mannetje, hetgeen vrij snel kan gebeuren . Van Kippen Ga11us gallus is bekend dat er
binnen een aantai maanden sporen worden gevormd, een grotere kam ontstaat en het stemgeluid
en het gedrag veranderen (van Oordt 1949, M T
Frankenhuis pers med} . Bij de rui verandert ook het
verenkleed .
In de buikholte van de eend uit Goes werd een
linker ovarium aangetroffen . Daarin bevond zich
een aantal kleine en drie grote (30 x 30 mm)
doorzichtige follikels . Deze follikels waren niet
met dooiermateriaal gevuEd maar met een ol ieachtige vloeistof De foll ikels waren cysteus en de rest
van het ovari um en een deel van het ovíduct y;aven
hetzeifde beeld . De verwachte uitgroei van het
rechter geslachtsorgaan werd echter niet aangetroffen . In de cloaca werd geen penis aangetroffen .
Het complete ovarium werd samen niet het
oviduct en de cloaca uitgeprepareerd . Het gehele
preparaat en de gebalgde huid worden bewaard in
het Natuurmuseum Rotterdam te Rotterdam, Zuidhofland .
Tijdens de sectie bleek duidelijk dat het linker
ovarium pathologische veranderingen vertoond(-,
(polycysteus ovarium) . Dergelijke cysten worden

onder andere gevorr-id door tumoren IBoyd n
5heldon 1977) . Wat de oorzaak in dit geval was
kon niet worden achterhaald . Waarschijnlijk had
het te maken met de leeftijd van de vogel, een
ouclerdomsverschijnsel . Fiet is opvallend dat de
uiterlijk veranderdeeend in de groep nog steeds als
een vrouwtje werd beschouwd . In het algemeen is
dit niethetgeval (van Oordt 1949, MT Frankenhuis
pers med} . De verklaring kan liggen in het feit dat
er in de groep een pikorde bestond waarbij het genoemde vrouwtje laag op de sociale ladder stond .
Bij deze lage sociale positie hoort hei gegeven dat
het dier regelmatig getreden wordt door dieren
hoger in rang . Deze onechte paringen hebben
slechts tot doel de pikorde te bevestigen .
Ditgeval geeftaan dat het uitsluitend op u itwendige kenmerken afgaan bij de geslachtsbepaling
wel eens verkeerd kan uitpakken . Ook hij de Eider
Sornateria ri7 olrissirna werd vastgestefd dat onder
andere een 18 jaar oud vrouwtje een mannelijk
verenkleed kreeg (Swennen et al 1989, Swennen
1990 ) . Voorzichtigheid is geboden hij vogels die
na een veldwaarneming omschreven worden als
'niet goed uitgekleurde mannetjes' ; het kunnen
vrouwtjes zijn . Voorzichtigheid is eveneens geboden bij onderzoek aan eenden in oude natuur133

,ti?r,cledeli ngen
historische collecties waarbij het geslacht slechts
u itwendiT; werd vastT ;esteld . Mannetjes eenden die
in vrouvti-tjes ver tnderen komen uiterst zelden voor .
Hoewel het hier'maar' om een Wilde Eend gaat,
leek het ons toch van belang dit geval te publiceren . We houden ons aanbevolen voor reacties op
deze mededeling en meldingen van soortgelijke
gevallen .
We zijn dank verschuldigd aan D Marks-Maarschalkerwaard te Goes voor het beschikbaar stellen van het onderzoeksmateriaal en het verstrekken van aanvullende gegevens, en W Schaftenaar,
dierenarts in Diergaarde Blijdorp te Rotterdam,
Zuidholland, voor zijn commentaar bij de sectiebevindingen . Vervolgens danken wij C Swennen
(Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee,
Texel, Noordhollandl voor het becommentariëren
van een eerdere versie van deze mededeling .
Tenslotte dank aan M T Frankenhuis (Artis, Amsterclam, Noordhollandl voor zijn adviezen bij de
totstandkoming van deze mededeling .
Summary
F\Il.\~ I II-\\k,f 1 ~EkUAI (HAKAi ;E85 i~ rrhSAl l
M :,l ,u On 12 Aut ;usl I97 7 , tuur deserted Mallard
ina~ p1,01 vrhvnchos duckfrngs were found a nd subsequentiy hand-raised : they tuifv matured and lived Íor
many years as garden Ix~ts in Goes, Zeeland . After c 10

years, one of the femaies gradually 5tarted to show male
plumaKe and bare part c'haracters . Within the group Inow
consisting of seven birdsl, however, the female still
behaved as a female anci was also treated like a temafe
bv the other ducks lwhich usually is not the cas€I .
The bírd died on 3 september 1997 . Ditisection revealed that the left ovary and part of the oviduct were
cysteous, possibly as a result of age . The right ovary,
however, was still in its normal embrvonic state (usually,
when the leit ovary is lost, the right ovary deveiops into
a testis-like organ produ( int; male hormones ; Younk
1950) .
Birders are regularly confrontect in the field with ducks
that show incompieteiy deveioped aduit maie plumage
characters. Although these areotten mouhint ; or juvenile
hirds, there is a possibility Ihat they are females showiny,
maie plumage and bare part characters due to an avarian
abnormaiity .
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Hybride Tafeleend x Witoogeend te
Utrecht in februari 199 1
Tijdens een vorstperiode in februari 1991 bevond
zic h op het Merweclekanaal in het westelijke deel
van Uhrecht . Utrecht, een grote concentratíe eenden, die ter hoogte van de Sojatabriek dankbaar
gebruik maakten van het daar nog aanwezige open
water . Naast maximaal c 100 Tafeleenden A ythva
t~, rinaen ve, lE~ 10-tallen KuiteendenA ffi lit;ula bevonden zich in de groegr maximaal twee mannetjes
Krooneend Netta rutïna en c 1() Toppereenden
A nT a rila . Op 13 februari ontdekte ik in deze groep
een eend die ik aanvankelijk voor een afwijkend
mannetje Witoogeend A nyroca hield maar in de
riaaropvolgende dagen (onder betere lichtomstandighedenl uiteindelijk determineerde als een
hvbride mannetjeTafeleend x Witoogeend A térina
x nvroca . De vogel bleef to1 17 februari Ier plaatse
en verdween toen cle dooi inviel .
1 .14

GROOTTE Even groot als oi iets kleiner dan Taf€leend,
postuur vergeli j kbaar, kop iets 'hoger '
KOP & BORST Egaal diep kastanjebruin tot roodbruin,
geen ríchtt r aar kleurverschil tussen kop en borsl .
BC)VENDELEti Ru g bruint;rijs met tiine schuhtekcnint;,
iets donkerder en egaler dan hij vrouwtje Tafeleend . Bovenstaartdekveren en staart donkergrijs .
C)NDERDELE I~ Flank licht bruinhrijs, duideiijk lichter
dan rug, met zeer fijne schubtekening . Duidelijk e atscheidin g tussen zijborsten flank, duidelijke lmaar minder
contrastrijke) atscheiding tussen Ílank en ru g . Buik niet
gezien . Anaaistreek donkert;rijs . C)nderstaa rt dekveren
wit tot vuilwit, donker begrensd maar minder scherp
afgetekend clan hij mannetje Wiloo€een d
1.'LEUGEL Vleugel donkergrijs, iets clonkerder dan rug,
handpennen met opvallende cr è mekleurihe randjes aan
veertuppen . Witte vieugels[reep ove r armpennen .
NAAKTE DELEN Oog lichtl;eel, iets lichter dan bij mannetje Kuifeend . Snavel lichtgrijs, n aar basis toe geleidelijk iets donkerder wordend . zwarte snaveipunt rond
nagel, iets minder groot dan hij mannetje Tafeleend,
begrensd door smalle witt e baan . K e ieidelijk overgaand
in grijs van rest van snavel . Pcxrt do nkerg rijs .

Mededeling e n
De determinatie is gebaseerd op Gillham et al
(1966), Harriset al (1989) en Madge &Burn (1989) ,
De vogel leek veel op een mannetje Witoogeend . De grootte (bijna als Tafeleend), de kleur van
de iris (lichtgeel in plaats van wit), het opvallende
contrast tussen borst en flank, de bruingrijze (in
plaats van zwarte) rug en de minder scherp afgetekende lichte onderstaartdekveren sluiten een adult
mannetje Witoogeend echter uiten passen ook niet
op een onvolwassen vogel of een mannetje in
eclipskleed .
Onder slechte lichtomstandigheden (en met
sneeuw op de rug) was de vogel soms moeilijk te
onderscheiden van een vrouwtje Tafeieend, welke
echter minder roodbruin op kop en borst is, lichte
vlekken ronrl oog en snavelbasis heeft en meer
vlekkerige en grijzere rug en flanken, zonder het
beschreven contrast . Een vrouwtje Tafeleend heeR
nooit duidelijke lichte onderstaartdekveren en altijd een donkere iris . De enige andere soort die in
aanmerking komt is de Roodkopeend A americana,
een Nearctische soort die (nog) niet in Europa is
vastgesteld . Mannetjes in zomerkleed lijkenopeen
mannetje Tafeleend door de rode kop, zwarte borst
en grijze rug en flanken maar in eclipskleed worden kopen borst kastanjebruin . Er bl ijft echter altijd
contrast tussen kop en borst, het contrast tussen rug
en flanken is nauwelijks aanwezig, de iris is oranjeachtig en de kopvorm is anders dan bij Tafeleend of
WitooKeend . Daarnaast heeft een mannetje geen
lichte onderstaartdekveren .
Zoals wel vaker bij afwijkende eenden biedt de
mogelijkheid van een hybride uitkomst . De beschreven vogel past goed op de beschrijving van
een mannetje hybride Tafeleend x Witoogeend uit
Gillham et al (19661 . In deze uitvoerige studie naar
hybriden van Ayth,va-eerrden wordt deze kruising
Witoogeend-type hybride' ('Ferruginous Duck type
hybrid') of 'Pagets Tafeleend' ('Paget's Pochard')
genoemd, als één van de zeven beschreven 'standaard'-kruisingen iwaaronderook cle in Nederland
wat vaker waargenomen hybride van het 'Lesser
Scaup-type' ; cf de Knijff 1983, Osborne 198 -5 , pers
obs? . De afbeeldingen en beschrijvingen van hetzelfde type hybride in Madge & Burn (1989) en
Harris et al ~1 989) passen eveneens goed op de
Utrechtse vogel . De vogel in Harris et al (1 989} is
getekend met een bijna wit oog, een donkerdere,
bijna zwarte rug en zuiver witte onderstaartdekveren en lijkt dus nog meer op een Witoogeend . Het
contrast tussen kastanjebruine borst en lichtere,
vaalbruineflankverraadt hier de hybride herkomst .
Klaas Eigenhuis {in littl meldt driewaarnemingen
van Pagets Tafeleend : op 28 februari 1981 langs de
Oostvaardersdijk Flevoland ; op 16 februari 1982

langs de Oostvaardersdijk (mogelijk dezelfde vogel) ; en op 23 januari 1985 in de Ringvaart bij
Schiphol-Oost, Noordholland . De laatste vogel
verschilde van de Utrechtse vogel door het ontbreken van lichte onderstaartdekveren en door de wat
grijzere flanken . Op de foto (plaat 1 20) lijkt er nauwelijks kleurversch i l tussen rug en flank te zijn (wat
in werkelijkheid wel aanwezig was) waardoor de
gelijkenis op een Roodkopeend in eclipskleed erg
groot is . Uit Nederland zijn mij verder geen gevallen bekend . In België zijn de laatste jaren diverse
gevallen van de Pagets Tafeleend vastgesteld (Gerald
Driessens in litt, Bart de Schutter in litt) : een mannetje bij Duffel, .Anhwerpen, in januari 1986, januari 1988 en december 1988 ; een ander mannetje op
dezelfde plek in december 1986, novemberdecember 1987 en oktober-december 1988 ; en
een vrouwtjes-type hybride aldaar in februari en
december 1988 . Eén van de manr}etjes was ook in
oktober-december 1989 en november-december
1990 aanwezig . Verder is er een geval van een
mannetje bij Obourg, Henegouwen, in 1990 en
van een vrouwtje bij Blokkersdijk, Antwerpen, in
januari 1989 . De determinatie van vrouwtjes van
d it type hybride is (no);) lastiger dan van mannetjes .
Voor een beschrijving hiervan zij verwezen naar
Giflham et al (1966) . In dit artikel wordt voor
Groot-Brittannië melding gemaakt van vier, alle in
wilde staat, geschoten vogels uit Norfolk (tussen
1897 en 1933) en van nog minstens twee veldwaarnemingen . Een Zweeds geval van de Roodkopeend op 11 oktober 1964 te Malmii (Bauer et al
1980), dat jarenlang als enige Europese geval geregistreerd heeft gestaan (cf Br Birds 1984), is enkele
jaren later ingetrokken omdatde beschrijving Pagets
Tafeleend niet uitsloot (Klaas Eigenhuis in litt) .
Hybride eenden komen relatief veel voor in
gevangenschap waar de kans op - al dan niet
opzettelijke - kruisingen groot is . In de collectie
van 'Avifauna' in Alphen aan den Rijn, Zuidholland waren vroeger 10-tallen hybriden van dit type
aanwezig (Eugène van der Burg pers med) . Begin
1991 waren deze vogels daar niet meer . Ook in het
wild komen hybriden bij eenden relatief veel voor .
Mavr 11963) schat dat één op de 60 000 wilde
vogels een hybride is . Van een fr,vb-ide Tafeleend
x Witoogeend kan, gezien het schaarse voorkomen
van de laatste soort in Nederland, zeker als broedvogel (hooguit enkele paren, SOVON 1987), betwijfeld worden of deze van wilde herkomst is .
Echter, juist bij een soort die zich aan de rand van
zijn verspreidingsgebied bevindt, zoals de Witoogeend i n Nederland, is de kans op h,vbridisatie groter
(omdat een solitaire vogel moeil ijk een partner van
de eigen soort kan vinden) dan in een gebied waa r
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118-119 Hvbride Taleleend x Vh'itoogeend 4 ythy'a lerina x rti i<~[ .L m tnnetje, Utrecht . Utrec'ht, 15 fehru iri 1 Q 91 (Fnrt o
8 Ebc•Is l
120 Hyhride Tafeleend x Witoogeend Aythya lerina x rryro ca, mannetje, Schiphof-Oost, Noordholland, 23 januari
1985 tlaap van 't Ffof}

13 6

Mededelingen
beide soorten in voldoende aantailen voorkomen
(vergel ijkbaar met bijvoorbeeld de gemengde broedgevallen van Dougalls Stern Sterna dougallii en
Visdief S hirundo in Nederland en België) . Dit
betekent dat een Pagets Ta€eleend in Nederland
niet per definitie uit gevangenschap ontsnapt hoeft
te zijn .
Ik dank Rolf de Bv voor het beschikbaar stellen
van CDNA-gegevens en Klaas Eigenhuis voor het
beschikbaar stellen van hei artikel van Gillham et
al 119661 en voor zijn commentaar op deze mededeling .

Summary
H1Bk n PbCI1ARn x FERRUGINOUs Du CK

.4T L .TRECHT I N

FFbRI ARr 1991 During a spell of cold weather in February 1991, a duck present in a flock of winterinh ducks
in Utrecht, Utrecht, was eventually identitied as a male
hybrid Pochard x Ferruginous Duck flythya tr:rina x
nyroca (Ferruginous Duck type hybrid or '!'aget's Pochard'} . Thebird resembled a male Ferruginous Duck but
differed in larger size (almost as Pochard), pale yellow
(not white) eye, hrownish-grey [not black) back, sharp
contrast between chestnut-brotivn breast and paiegreyishbrown flank and íess clear white underlail-coverts . The
pitfall of confusion with a genuine male Ferruginous
Duck or eclipse male Redhead A amencana (not yet
recorded in Europej is mentioned . Birds of this type have
been recorded at least ihree times hefore in the f\'ether-

lands and have also been observed in Belgium and in
Britain fincluding four birds collected in Norfolkj . A
formerly accepted Swedish record of Redhead has been
rejected because Paget's Pochard could not beexcluded .
It is considered that these hybrids probably originate
from captívity but the possibility of occurrence of wild
birds should not be ruled out .
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Variability of Dusky Warble r
In the majority of cases, field identification of
Dusky Phylloscopus fuscatusand Radcle's Warblers
P schwarzi is quite straight€orwarcl, and papers bv
Johns & Wallace (198 0 ) and Madge (1987, 1990)
provide an excellent reference for observers unfamiiiar with these two Eastern Palearctic Phylloscopus warblers . However, these papers understated
the variability of Dusky Warbler which can cause
confusion and, quite possibly, the misidentification of an atypical Dusky 1h'arbler ,
The upperpart coloration of Dusky Warbler can
be surprisingly variable . Johns & Wallace (1980)
noted that Dusky Warbler can appear verv grey . In
my experience, some exhibit a slight greyssh wash
to the mantle which is only visible in the hand . 1
have also seen hirds in the hand and in the field
which appeared entirely grey (plate 121) or pale
grey (plate 1 25 1 on the upperparts . Some have pale
sandy upperparts verv similar to Siberian Chiffchaff
Pcollybita tristis. A Dusky Warbler present with a

Siberian Chiffchatf in Hong Kong in Februarv 1990
frad almost identical upperparts and on brief views
or in poor light they were easily confused . 1 have
not, however, seen Dusky Warbler with anything
other than a faint olive tone to the upperparts .
Dusky Warbler can also rarely have very dark,
almost'oily'-looking upperparts .
Retrappingof Dusky Warblers in Hong Kon[;one
ormoreyearsafterinitial ringinghasshownthatthe
yeilow on the belly, which is considered to he a
feature of first-winter birds (Svensson 1984, Madge
1987), is frequently retained in adult plumage . This
is not so bright as on first-winters hut, unless the
somewhat slight dsfferences are appreciated, this
feature is of no use tor ageing birds in the hand .
While Dusky Warbler generally has duller undertail-coverts (plate 122) than Radde's Warbler
(plate 1231, Dusky Warbler may also have strikingly rich-huff undertail-coverts contrasting with
the rest of the underparts (plate 1"~4? . Madge ( 1990)
considered this feature to be dia#;nostic of Radde's
Warbler as he stated that the undertaif-coverts of
137

hlededelin gen

J:ffi121 f)usky Wurhler Phylloscopu ; fusuitus, showinf; grey uppe rparts, Mai Po, Hong Kong, February 19917 tPaul l Le a derJ
122 Dusky Warhler Phvlloscopus tilscatus, showing pale huit undertail -coverts, lv5ai Po, Hong Kont;, Seplemher 3991
(1'aul1 LearlYr) 1 23 Radde's Warhler Phy!lo,copus schwarzi, showing rich-buff undertail-coverts, Kadoorie Agricultural
Research Cenire, Hong Kong, NovemExr 1991 IPawf 1 Learferl 124 Dusky Warhler PhylJoscopos tui ..-atus, showing richbuÍi undertail-[overts contrasting wifh rem,3inder of underparts, hlai Po, Hong Kong, Jinuary 110 1 (Paol / l.eader)
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M11r'cledelinge n

125 I)uskv Wirhler Pht ,Ilnticopus fusr.alcrs, >hrseving r;rey uijperpirl5, bi~ii Pn, I long Kong„ 1 ckuu,3rv I l i4i1) iP,ruf 1
2 < .tcfc°rl
12 6 1){iskv Warbler !'h .kdlrrsrapus tuscatus, shu~tiing v erv long, broacl, titt~ll-m,irked supercil ium, Mai I'n, Hong KonF,
Fehruan 1 WW fP3tif J te„Oer1
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MecleCieil n g en

Dusky Warbler are buff but Iess rich than those of
Radde's Warbler and not darker than the rest of the
underparts .
It is widely accepted that the supercilium of
Dusky Warbler is narrower than on Radde's Warbier and not extending so far towards the nape .
However, in extreme cases, the superci I ium can be
both broad and very long, extending well towards
the nape, and as prominent as any Radde's Warbler
but almost invariably lacks the darker shade horderint; the supercilium on the crown (plates 12 6 ;
see, however, also Bradshaw 1992) .
Madge Í199 0 i correctly stated that Dusky Warb{er can have remarkably pale legs ; he further
stated that only P f w•eigoldi has really dark legs .
This is somewhat misleading as leg colour in P f
fuscatus is variable and can also be distinctlv dark .
It must be emphasized that these variations exist

in only a minority of Dusky Warblers, and the
entirely different structure, call and, usually, plumage, does mean that they are not too ditficult to
separate in the field bul the variabifity of Dusky
Warbler stated ahove should he born in mind .
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Mystery photograph s
4

~ t a st issue's niysterv bird is a dull-coloured
insectivorous passeri ne with a rather uprigh t
posture and a large eye surrounded by a very
prominent white eye-ring . This combination will
have led most readers to identify it as a flycatcher
but the plumage and especially the prominence ot
the eye-ring excludes any species that regularly
occurs in the Western Palearctic . Spotted Flycatcher
Muscicapa striata does not have a prominent eyering whilst Red-breasted Flyc atc her Ficedula parva
would show the white tail-sides and black centre
and tip . The eye-ring would fit either the Eastern
Palearctic Muscicapa flycatchers or one of the
notoriously difficult lVearctic Ernpiclonax group .
The upperparts of the bi rd are fairly uniform with
pale, not very contrasting edgings to the tertials
(rather more worn on the left wing) and greater
wing-coverts (median coverts are not visible) but
no noticeable pale tihs to these feathers . Also, there
is no trace of yel low visible on the underparts . This
may be sufficient to exclude any Empidonax flycatcher as these usually show much more contrasting wing-bars and broader tertial edges, and al
least some yellowish wash on the underparts, although sometimes these characters may be less
obvious in worn plumage . The only species of this
group recorded sofar inthe WP, Ac,adiart Flycatcher
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E virescens, moults completely before autumn migration and has a pa rt ial moult in spring involving
the upperwing-coverts . Hence, both in autumn and
spring would this species show fresh and spanking
wink-bars .
We are thus left with the three IonR-distance
migrants of the genus Muscicapa : Brown M dauurica l= M latirostrisl . Siberian M sibiricaand Greystreaked Flycatchers M griseisticta . Al] three species breed in the Eastern Paiearclic and winter in
south-eastern Asia .
Grey-streaked Flycatcher can be quickly ruled
out as even with this view the distinct, broad,
blackish streaks on the underparts would be obvious . The facial pattern issubtly different from this,
with a thi nner b rrt more disti nct paie supra-loral bar
and eve-ring . In addition, Grey-streaked Flycatcher
has the longest wings of the group, with the primaries frequently reaching right to the tip of the tail
and never being as short as shown in this photograph .
Siberian Flycatcher has a similar facial pattern to
Grey-streaked Flycatcher, with a thin but distinct
supra-loral bar instead of the ditfuse pale patch
shown by the mystery hird . In aildition, it always
has much darker sides to the bre,ist than is exhibiterJ by this bird . 11 also differs slructur.aily with a

{f?itlrh BvdínK f4 : 1 40-14 4 , ,w~ ;uRlur 1 1492 ]

Mysterv photograph s
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Myster .v photograph s

127 Brown Flycatcher A luscicapa dauurica, Beidaihe,
China, Mati 1 9 <3(1 tColin Bradsha m

128 Brown Flycalcher Mnscicapa danurica, Kuala Sk,Lai+
gqr. +L1alaysia, 3 Navember 1991 f:9rnoud B van den 1ie r+

FlGURE 3 DiYierences ín spring plurnaKe between SibPrian ~bfuscicapa sibirira fl I and Brown Flqcatcher M dauuric . ?
( 2 ) lCotin Bradsha m
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Mystery pholo,g ra1) hti
short vertical Iy compressed bi Il' wh ich almost fooks
swift Apus-like from below and ionger wings than
shown by this birrl . In Siberian Flycatcher, the
wing-tip falls al least halfway between the end of
the uppertail-coverts and the tip, making the hird
look relatit-ely short-tailed . In the mystery bird, the
wing-tip reaches halfway down the tail, noticeably
less than halfva,av between the end of the uppertailcoverts and the tip .
The photof;raph was taken in China in May 1990
and the identification as Brown Flycatcher is further supported by this date since the rnoult patterns
of Siherian and Brown Flycatcher are different .
Adult Brown Flycatchers moult their wing-feathers
before the autumn migration, showing fairly prominent wing-bars and tertial edges in autumn hut
these are faded by the spring . In contrast, adult
Siberian Flycatchers moult completeíy on their
wintering grounds and voung birds have a partial
moult prior to the spring migration . Thus, in auturnn, adult Siberian Flycatchers have virtually no
wing-bars, although first-vear hirds are well-marked, while in spring these are quite prominent in all

birds . The accompanying photo#;raph shows another very f;oocl feature for the separation of Brown
and Siberian Flycatchers . About half the lower
mandihle is vellow on Brown Flycatcher and this
feature stands out in the field . In Siberian Fiycatcher, the pale on the lower mandible is so rtducecl
astnhe rarely, if ever, visible in thefield .Twoother
features have been considered usefui in separating
the two species . The first is the coiourof the win(;hars which 1 feel isan unsafe distinction ; the seconrl
is the occurrenceof dark markingson the unclerta ilcovertsof Siberian Flycatcher . Their presence proves
the identity of Siberian Flycatc her but if ahsent, the
feature is of no help . {Fc>r further discussion on the
iclentífication of these species, see Br Bi rds 84 : 52 7 542, 1991 . )
Brown Flycatcher is the onlv of these three
spet ies seen in the Western Palearctic, with recent
records in Sweden (2i Septemher 198 6 ) (Wr F,)gelv3rld 48 : 123-126, 1989) and Fair Isle, Shetland,
Scotland {1-2 July 1992) {Birrling World 5 : 252-

Colrn Si aclshativ, 9 Tynemouth Place. North ShieJds, Ts,ne and LYear Irf E30 48ƒ, U K

,4lystery photngraph 48 . Solution in next issue
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Varia
Grey Hypocolius in Arabi a
Being one of the least-studied birds af the Western
Palearctic, Grev Hy po( olius Hypocolius antpelirzus has traditionally been thought to be most
closely related to the waxwings BomE) y c illidae .
Recently, however, Sib€ev & Monroe 11990) considered it more closely related to the bulbuls Pycnonotidae hut no C)nA data have been available as
yet to confinli this place in avian systematics .
In the field, its general appearance and structure
are certain€y more similar to a long-tailed bulbul
than to a waxwing . The male has a black mask over
the eyes ending on the nape, with sifver,v-white
feathers in the anterior part, bordering greyish
crown-feathers raised in a short crest- tt has a welldefined black tip to the tail and contrasting white
tips to the black primaries which are easily seen in
fliL;ht . Its overall colour is bluish-grey . The female
and young bircls are more du€I b rown-grey, lacking
the black mask and, especially in the young birds,
with less conspicuous white tips to the primaries .
They also show a less contrasting, ill-defined dark
tail-band . The flight silhouette is somewhat reminíscent of a bulbul, although with a much longer
tail . The flight pattern is more or less like Starling
Sturnu+ vul};aris, heing strong and almosi straight
with the long tail lit;htlv bouncing up and down
while the body is kept still . The wings are less
triarigular than in Starling and are not held stretched out during the sho rt glides, except when they
dive from hi g h a€titude into a roosting area . Flying
Grey Hypocolius are often detected b,v their typica€
( .i l l, a yuiet, soft byl!-by11, not unl ike a huit ) ul, often
resemhling a distant Bee-eater Merops apiaster.
This same call can he heard more loudly and
excited from solitarv perched birds and from hirds
flushed from a roost . During migration, single birds
can be observed but more often they fly in small
groups of 3-20birds, while in some cases migrating
and forat;ing flocks of 50-80 hirds have been recorded in Arabia . In ilight, they tend to keep close
tol;ether, forming small ' c€ouds' like Starlings .
The breeding range of Grey Hypocolius is restricte Cl to eastern Iraq, lran, Afghanistan, w•ester n
Pakistan and the southern regions of the former
USSR ( Cramp 1988) . It is presumably a loop-migrant in Arabia . Autumn birds pass through northeastern Arabia, south to Bahrain, from Iate October
to mid-January, numbers peaking at the end of
November and the be#;inning of Decemher . From
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then on, the hirds seem to disperse into central and
western Saudi Arahia . The main wi ntering areas are
aiong the eastern edge of the southern Hijaz mountains, from Medina south to Baha . !n these areas,
the majority of the birds arrive in the second half of
December and stay until the second half of March
but some may he found in late October or early
May . There are some 'winter' records from the
Eastern Provinceof Saudi Arabia i Bundvetal 19891
but it is unclear if these reier to late autumn migrants or true wintering hirds . Spring migration
takes place during March-April along the norihern
Gulf coast of Saudi Arabia and through Kuwait,
with a few records into May . There is only one
spring record of a single bird in March from Bahrain . Going further southwards in Arabia, the species becomes increasingly rare from Quatar towards the United Arab Emirates, Oman and Yemen, the few records in this region being generally
from theautumn migration period but also in spring
(Gallagher & Woodcock 1980, Brooks et al 1987,
Richardson 199 0 ) .
The species has been recorded as a vagrant as far
west as Israel, Egypt, Sudan and Ethiopia tHovel
1987, Cramp 1988, Goodman & Meininger 1989)
Wintering birds have also heen seen east of the
Arabian Guif, in western Iran (Cramp 1988), Pakistan (Lindsey 1991, U Olsson & B Peterson pers
comm) and India ( Ali & Ripley 1972) .
In Arabia, Grey Hypocolius often forms communal roosts, In Bahrain, roosts of up to 5 00 birds
are found in undisturhed areas of young palm trees
while in western Saudi Arabia, near Taif, a roost of
simi€ar numbers was found in large acacia trees in
open semi-arid scrubland on the plateau east of the
mountain range. In Bahrain, the daytime is spent
mainly feeding in date palm groves along the
northern coast where they are difficult to locate . In
the open scrub€and near Taif, they spend the day
foraging in small groups of 2-3 0 birds on herries of
Lycium shawii, a low desert scrub. In most cases,
the presence of these groups is indicated by single
birds perching like a shrike Lanius on top of the
nearest acacia tree .
Although in the past the occurrence of Grey
Hypocoiius in Arabia has been descrihed as heing
'i rruptive' and 'invasion-li ke' with numhers of birds
fluctuating among years, recent observations in
Bahrain and in different parts of Saudi Arahia have
indicated that the occurrence probably is more
regularthan previously believed . The variable factor
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129 Grey Hypocolius Hvpocolius anzpelinus, male . Bahrain, November 1989 íMike HilÍi

134 Grey Hvpocolius Hypoc olius ampelinus, iemale, Bahrain, November 1 9 89 f klike Hi111
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does not seem to be so much the yearly variation in
total numbers but rather variation in distribution
across Saudi Arabia where the birds choose to stay
during the winter . The selection of these wintering
sites is probably dependent an food availability
with wild berries being the most important food
source and their avai labil ity is solely dependent on
the occurrence of good rains, a factor that is very
variable among years in this arid region .
We would like to thank Tom Nightingale for
sharing his information on Grey Hypocolius and
Colin Richardson for information on the status of
the species in the United Arab Emirates .
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A major step forward for biodiversity
conser vatio n
More than 25% of the world's birds are solely
confined to just 5% of the world's land surface and
could be protected bv appropriate action in these
small areas . This is the finding of ICBP's 3-year
Biaxliversity Project, the results of which were
published in June 1992 in a report, Putting biodiversity on the map : priority areas forglobal conservation.
Conserving biodiversity is now a top priority on
the conservation agendas of governments and international aKencies alike, as demonstrated by the
Earth Summit in Rio de Janeiro, Brazil . But where
should action be concentrated, given the almost
ubiquitousthreats tospeciesandecosystems? Various
suggestions have been made as to where, within
the tropics, the real biodiversity hotspots lie, but
none of these proposals has been based on a formal
and rigorous scientific analysís .
With the publication of Putting brodiversity on
the map, such an analysis is now available . The
project uses birds, one of the most widely distri-

146

buted and best known class of animals, to identify
centres of endemism . The distributions of all species with ranges of 50 000 km' or less (an area
roughly the size of Denmark) were digitally mapped, a total of over 55 000 individual records being
entered into the computer database . Amazingly,
2600 bird species, a quarter of the world's birds,
have such ranges, including three-quarters of all
the species that are considered threatened .
Analysis of the data identified 221 areas (Endemic Bird Areas, EBAs) that accommodate two or
more unique species each . 95% of the species
mapped occur within these areas . Together, the
EBAs occupy less than 5 0% of the earth's land
surface, yet they are home to more than a quarterof
the world's birds . What is more, analysis of available data on other groups of plants and animals
{most of which are very poorly known compared
with birds) shows that the areas identified are
important for them too .
ICBP's Biodiversity Project is the first ever to
attempt to identify centres of endemism on a global
scale, based on a firm foundation of comparable
data . Although there are some areas such as lakes,
rivers and coastal waters where birds are not help-

I

D urch óirdinF 14 : 146J 4 7. aug ustus 19921

lCBP neti-tirti
ful indicators, the identification of EBAs, undouhtedl,v of critical importance for global biodiversity
conservation, is a major step forward . These areas
should be the targets of immediate conservation
action .
Wíthín each EBA, there is also scope for further
research . More detailed analysis of the data on
birds is possible since inclividual records are precisely located . The detailed habitat requirements of
each species can be investigated, the specific parts
of the EBAs in which lhey occurexamined and their
sensitivity to habitat changesconsidered . With this
information in mind, the aclequacy of current protectetl areas needs to be evaluated and new ones
proposed to fill the gaps . Sustainable land use
policies need to he advocated, both for the management of protectecl areas and for land elsewhere .
ICBP'sown field programmewil! bebased around
the results of th is research and wi I I addressas many
oS the priority areas as possible . But there is also a
need to sell our message internationally, so that the
efforts of others can be directed at these priorities

too . ICBP will be working through its network ot
organisationsand indivicluals throughout the world,
strengthening them so that they can promote the
protection of these areas in their own countries .
Finally, the results need to be communicated to an
audience much wider than just conservationists . A
great deal of errvironmental damage still occurs as
a result of ignorance and international cíecision
makers can not be blamed for damaging critical
areas unless tht:y are told where they are and why
they are important .
The biodiversity crisis is one of the major problems facint ; the world today . The next 20 years
will be witness either to unprecedented disaster or
to a turning point . ICBP's Biodjversjty Project has
greatly strengthened the belief in the role birds can
play as flagships for conservation and as indicators
for biodiversity on land .
Putting biodlversltyon the malr : priority area s for
global conservation is ava i lable from ICBP (address
beiow) ; the price is GBP 12-5 0 .

Georg ina Gree n , ICBP, 32 Cambriclge Roacl, Girton, Cambrrdg e C93 OP1, ZJK

Recensies
P A Ir>iisscARn 19 9 1 . (3ostards, hemipociei, arxl sancfg rotJse - birds oí drv plTces . Oxford University Press,
Oxford . xii + 276 pp- ISBN 0 -19-85 7 698-6 . GBP 60 .00 .
Dit hoek is de derde monografie van cleze auteur, na de
Kelijksoortige werken over de (azanten en cie palrijzen,
kwartels en frankolijnen van de wereld . Ook in dit boek
staan de prachtige, veelal nooit eerder gepubliceerde
aquarellen van de hand van cie be(aamde schilder Major
Henry jones zeer centraal .
In het eerste hoofdstuk wordt een vergelijkende studie
vantfedrie families gemaakt . Taxonomische geschiedenis en evolutie, zobneografie, gedrag, broedhiologie,
expioitatie en bescherming worden uitvoerig besproken
en vergeleken . Alhoewel in dit hoofdstuk verscheidene
malen terloops venveien wordt naar de specifieke aanpassingen van deze vn~els voor het overleven in droge
I;ebieden, is het spijtig dat aan rleze uiterst belangrijke
adaptaties niet meer aandacht werd besteed in een apart
hoodstuk . De titel van het boek zou door zo'n hoofdstuk
zeker meer tot zijn recht gekomen zijn .
In het tweecle, tevens grootste hoofdstuk, worden alle
soorten van de drie (arnilies apart besproken . De auteur
onderscheidt 1 3 soorten vechikwartels Turnicidae, 22
soorten trappen Otididae en 1 0 soorten zandhoenders
Pteroclidae . Bii iedere iamilie tivordt de soortbespreking
voorafgegaan door een determinatietahel . Deze tabel is
duidelijk bedcreld voor het determineren van een leven-

,nurc r, e ad„re ra r 47 - 148. .r~ q u5ru< 7 v~uJ

de vogel in cie hand of van een balg en zeker niet
bruikbaar voor veldherkenning Bij cle zandhoenders
begint de tabel bijvoorbeeld met iiet al dan niet ontbreken van de achterteen en de aanwezigheid van hevedering op de tenen . Het is echter twijfelachtit ; of de soortbepaling van v ro uw•tjes en onvol w assen mannetjes van
verscheidene Irappensoorten tnet de gegeven tabel een
haalbare zaak is .
De soortbesprekinken worden onderverdeeld in verspreidin g linclusief svereEdverspreiding op kaartl, a(metingen en gewichten, soortbepalint; en beschrijving,
biologie en oecologie• sociaal gedrag, voortplantin p ,
evolutie . status en beschermingsmaatregelen . Verder
zijn typische g edragingen en houdingen met zwart-wit
tekeningen g eïllustreerd . Het is een raadsel waarom de
auteur algemeen aanvaarde Engelse namen zoals Andalusian Hemipode of Littie Buttonquaíl heeft vervangen
door minder algemene namen als Striped Buttonquail .
Gelukkig worden in deze gevallen synoniemen in de
tekst vermeld, evenals rie pcspulaire naam in de voornaamste talen van het verspreidinl;sgebiedvan cie betrelfende soort . Aangezien dit hoofdstuk geheel gebaseerd is
op bestaande literatuur, die in s o mmi};e gevallen beperkt
en/of vrij oud is . zijn sommige teksten voor verschillende
soorten heel beknopt g ebleven en is er vrijwel niets
nieuws te ontdekken . In sommige gevallen is er echter
sprake van opvallende tekortkomínt;en- Zo wordt ltijvoorbeeld het voorkomen va n de Gestreepte Vechtkwa ne l
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Recensies
Turni .r svlv.atica in het zuidwesten van het Arabisch
Sthiereiland helemaal niet vermeld en is de verspreidingskaart van de Kraagtrap Cirlamydotis undu7ata voor
Arabië verre van volJedig . Voor deze soort wordt tevens
de handering in de staartveren als een kenmerk voor de
verschillende ondersoorten vermeid . hetgeen totaal uit
de lucht gegrepen is . Ook wordt het verspreidingsgebied
van de Kleine Trap TefraA tetrax zeer optimistisch in kaart
gebracht en wordt de enorme achteruitgang van deze
soort in Frankrijk helemaal niet besproken .
Het boek wordt afgesloten n}et een lijst van reierenties
die echter zeer onvolledig is . De inleidende opmerkingen bij deze lijst over hel ontbreken van een volledige
bibliografie van vechtkwartels en zandhoenders en de
verwijzing naar een verouderde bibliografie over trappen zijn hier zeker misplaatst .
Dii boek, niettegenstaande de aantrekkelijke en luxueuze uitvoerinl;, vervuli helaas zeker niet de leemte in de
literatuur over de drie besproken families en aan de nood
van een referentiewerk over deze boeiende vogelgroepen is door deze monografie verre van voldaan . Prrrrz
SrnttN s
L TrMiALrlr 199D . Ptaki Polski . War'szawa . 462 pp . 29
foto's . ISBN 8 4 -01-09080-4 . Prijs onbekend .
Dit is een geheel herschreven tweede editie van een in
1972 voor het eerst uitgebracht boek over de vogels van
Polen . Er zijn 64 verspreidingskaartjes en er is een
bibliof;rafie met liefst 765 ver+n.-ijzingen . Dankzij een
handleiding voor buíteniandse lezers kan men vrij sne l

een goede indruk krijgen over verstrreiding en populatiegrootte van iedere soort . Bovendien bevat het boek
een Engelstalige lijst van alle 403 soorten die tussen 1800
en 1987 werden vastgesteld . Het boek is van belang voor
iedere vogelaar die Polen wil bezoeken . Het kan voor
USD 10 .00 bij de auteur worden besteld tatSres : Museum
of Natural History, Sienkiewicza 21, Wroclaw, 50-335
Polenj . ARNUUO B vAS DE N Brk c
A DtRcz, W GkArtihssi, T Sr,tiwnks zrk & 1 W rK<rwstii
1991 . Ptaki 5laska . Wrociaw . 526 pp . 53 foto's . ISBN en
prijs onbekend .
Evenals Ptaki Polski is dit een befanL;rijk boekovervogeis
in Polen . Het verschaft inzicht over alle gegevens die in
de afgelopen 200 jaar zijn verzameld over de vogels in
he1 zuidwesten van Polen, Sileziii . Er zijn veel nooit
eerder gepubliceerde gegevens venwerkl die afkomstig
zijn van de leden van de `Silesian Ctrnithologists' Club'
en er is een bibiiografie met 636 verwijzingen . Dankzij
57 tabellen en 98 kaartjes en histogrammen kan men
vaak snel een goede indruk krijgen over status, verspreiding en voorkomen . In een Engefstalige samenvatting
van 19 pagina's wordt uiteengezet welke 19 soorten als
broedvogel zijn verdwenen en van welke 28 soorten de
broedpopulatie aanzienlijk kleiner is geworden . Er blijken ook 12 nieuwe en 17 in aantal toegenomen broedsoorten le zijn . De samenvatting bevat tevens een lijst
waarin op beknopte wijze iedere soort wordt besproken .
Voor informatie kan men zich wenden to1 Tadeusz
Stawarczyk ladres : zie bovenÍ . Artonuri B rA 1, ue N Brk c

DBA-nieuws
DBA-vogelweelc De DBA-vof;elweek zal dit jaar, zoais
aangekondigd, opnieuw opTexel, Noordholland, plaatsvinden en we~l van zaterdag 17 tol en niet zondag 24
oktoher 1992 . Aan deze week kunnen alle enthousiaste
vogelaars deelnemen ; voor accommodatie dient men
zeif te zorgen . Overdag zal intensief worden gevogeid ;
de aanwezigheid van bijzondere soorten zal zo snel
mot;eiijk bekend worden Rernaakt op informatie-borden
buiten de 'centrale rneidposl' in café-restaurant De To-

ren, tegenover de vuurtoren bij De Cocksdorp . Op twee
avonden worden interessante lezingen over vogels georganiseerd, te weten op zaterdag 17 en zondag 18 oktober . Op vrijdag 23 oktober wordt de kennis van de aanwezigen getoetsl in de cinderende `myslery-bird-competitie', net als in vorige jaren georganiseerd door Arnoud
van den Berg . Alle drie avonden worden gehouden in
Het Fierlandse Huis, Klimopstraat 3 :1, De Cocksdorp en
beginnen om 20 :00 .

Corrigendu m
In het vorige nummer (Dutch Birding 14 : 73-120, 19921
zijn helaas fouten geslopen in de onderschriften van drie
platen : p3aat 74 werd gemaakt op 17 februari (niet 17
janu,rril, plaal 1 0 1 werd gernaakt in de Lauwersnieer,
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Groningen (niet in Ijmuiden, Noordholland) . en cie vogel
rechts op piaat 1 0 3 was een Stormrneeuw Larus can us
iniet een Kokmeeuw L ridlbondusl REDACtI E

1)urch &rdiv; ; 14 , 748, augusrus 1 917 21

Recent WP reports
This review of recent repo rts of rare and inferestink hirdti
in the Western Palearctic reiers mainly to May and June
1992 and focuseson north-western Europe . Recent news
about not-so-recent records is included as weil . Sume
interesting records of species outside the WP ,rre also
mentioned . The records are largely unchecked and their
pubGcation here does not imply acceptance hy the
records committee of the relevant country .
The ;aduit sumrner Pied-billed Grebe Podihmbus fxxlicehs staved al Radley, ( 7xiorcltihire, England, until at least
1 7,ti1ay fcf Dut( h í3ircfing 14 : 1 10, 1992) . On 20 April, a
Slavonian Grebe Poclireps auritus at the delta of the
Kizilirmak on the Black Sea coast east of Balik GrSEci taas
an extreme rarity tor Turkey . iladoram Shirihai (in litti
reported that this summer the first Streaked Shearwater
Calonec tri.s leucomeias and the second Little Shearwaler
Puf7inus,3ssirnifis for Israc=l were seen during pelagic trips
off Eilat . On 23 May, a Red-billed Tropichird Phaethon
aethereu~ was seen 5 km off Puerto de Santa Cruz,
Tenerife, Canary Islanets . In lune . a colony of c!5 pmirs
oi White Pelicans Pelecanus onocrotalus ethe ii r>t hrecding in Furkey for at least a decade) was iound at Sevie
Golu, Central Plateau . Six pairs ot Dalmatian Pelicaris
Pcrispuswere found hreediny, at the Kizilirmak delt<a lor
the first time since 19871cf Dutch 13irding 14 : 10>?, 19921 .
Al the Menderes delta, the breeding numbers decrease<f
from 42 pairs in 1991 to 37 pairs in 1992 ; other brec•díng,
tocalities in Turkev were at Manyas Gblii, al a salt-pan
north of Izmir and at Aksehir G6fu ifive to six pair,~, For
the first year ever . therewere no twitchable Little Bitterns
lxobrychus minutus this spring in the ,fetherlanclti . and
only one or two possible breeding records were repcrrtecf :
there were up to 225 hreedin) ; p,:krs in the 1961)s, up to
135 in the 1970s, up lo 75 in t982-83 and up to 3ll in
1988-89 (cf Límosa 6i, 47-50, 1990}- The numher or`
Great White Egrets Egrett.r ,t!?>a in the Netherlancls is stitl
increasing, with up to five hreeding pairs Ireported from
four provincesl . Last ye .ir, apparentl~ for the first lime this
centurv, three pairs of Glossy Ibis Plegadis {alcinellus
nested in the Camar);iie, Baiuches-du-Rhcine, France,
successiully raising si„ vnuni ; . In Turkey, 5000-7000
juvenile Greater Flamingos Phoenrcopterus ratberwere
counted al Tuz Gislii in sprint ; 1992 . A male American
Wigeon Anas arrrericana at Vejlerne, Nordjylland, durinf ; 4-7 0 April was (oniyl Ihe first for Denmark . The first
Honey Buzzard Pernis,tpivorus for more than 20 years in
Ireland was atCahirciveen . Kerry, on 27 Mav . An immature
Pallas's Fish Eagle H.rlia e e'tus leucorvphus in May at
Chalupy . Hel Peninsula, was Ihe second record in Poland this spring Icf Dutch BirdinR 14 : 110, 19921 . In
Fínland, an adult Steller's Sea Eagle Npelagicus was seen
again on 1 April at M,3aninka and on 2-5 May at Lehtimaeki {cf Dutch Bircling 1 3 : 1 .54, 189, 7991 ) .On 16 May,
an Egyptian Vullure ,~leophron percnopterus wa5 sren al
Oderpolder Gatow, Br,indenhurt; . Germany . At Skahen,
Nordjvlland, Denmark, up to five Lesser Spotted Eagles
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Aquila pomarirta were seen during 18-24 Mav and a
second-year Steppe Eagle A nipafensic was present ircrm
18 May omvards . In Finland, during lune lulv, a Steppe
Eagle irequentecl a refuse dump ;0 km tivest of Helsinki
Al least irom 2 .April onwarcls, Itivo arlult Verreaux's
Eagles A verrc',tti .xii were in Mcmn V .3flev at Eilat . If
accepted, a rlark-morph Booted Eagle f hcr,r,~c'tuspennatus seen shorlly an 3[) May ai Leersum, l!Irc'cht, wrruld bc
lhe íirst for the ~etherlands . On 31 May, 3n adull male
Lesser Kestrel Fafco naumanni was seen for,jgíng, over
Hampstead Heath, Greater London, Eng,land . Continuing easterly w inds rner western Furope in May hroug,hl
record numherti of Red-footed Falcons F vespertinus to .
eg, Britain Imore than I20j, Denm .trk i4'?3 al Skageni,
Germany (highest numhers etier and the Netherl,inds
frnore than 4.50 intlividuals) . Two iemafr, Little Bustards
TCtrax felrax neer Sivrihisar nn 8 May contililuted Lh e
l Oth and 1 1 th records for Turkey sincc- 19htr . If accehted,
a Crab Plover fknm,rs ardenhr w•ell seen and documenled hv Rvo Nona-el;i<tn hirder ; on 26 M.iy at Siidviken,
Oland, S+neden, wnuld be the iir .t rec ord for Europe . On
2 2 May, two Collared Pratincoles [ ;ldreola pratincola
tivere reported from Ihe Aarlafsperre, Hc•ssen, Germanv .
On 7 lune, two Black-winged Pratincoles G nordrrmanni
remained ior a few hours at the Philipxl,tm . LeeEand,
Netherlanrls . North Amerka's lirst Collared Plover
Charadr'iu : cofl, ms was at Uvalde, 'lex,3ti . 1:5A, during
10-12 May . Al Birecik, an adult White-lailed Plover
Chettusia lt°ur ura in display on 1~t m,r~ „a, nnlt Ihc rsr>t
in Turkey since 1988 . On 13-1 ;M .re . i Semipalmaled
Sandpiper CalirlrisposiNa was phrrtn„r,rphed i n F,iir I,le .
Shetland . Scntl,tncl . rnd un 1 5-1 f3 unc•, nne way set^n rn
the farne E,I,tni}„ Ncrrthumherland, Fnt l,rnrf . 1)uriny, 2426 May . 4000 Broad-billed Sandpipers l..irrxcula taicinellus were c.uunlcd at eastern Sivash . Krim, Ukraine . of
which :300 hecarne ringed by parliupants ot i Wlbti'O
expedition . On 24 May, a Greater Yellowlegs rrint;a
melanaleuca was seen at the Ouse Washe~, ( arnbridi;eshíre, England . On 24 May, an adull Long-tailed Skua
Stercorarius lon gwauclus oíí nlvia . wa> !he iourth for
Turkey . One of the pelagic Iri)s uii Fil .rt Ihi< summer
resulted in the tic,a-rrnrl South Polar Skua S rn,trrormic'ki
for Israel . A seconrl-year Great Black-headed Gull C .trus
ichthyaetus in Ihe Hortobagy in ltme-luly w•,is th<' firsl fnr
Hungary. Al Ihe Mernderes delta, a hreeding rolony of
Mediterranean Gulls 1 melanocephafus was found in
1992 . The Laughing Gull L arricilla cli~ccrvered on 12
April near Le Il,nre . Seine-Maritime, Fmnce, was slfll
present durint; lunr The>econc! Sabine's Gull L sabinitor
Israel wes seen oil Eifat this summer . A pha tographed
Slender-billed Gull 1 I;enei at Furilden• G+rtland, durint;
16-22 M<iy w,a5 the second rec.crrd for Swr•den !the first
record in 1990 is still under consicier,ttiem) . The fentale
Lesser Crested Tern Sterna beny alensis, whic li was first
seen in Norfulk in i 983, returned to thc• f arne Islands on
1 May . The bird was paired with a 5ane1wich Tern
S sandvicensis and incuhated two ei;} ;s which bot h
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131 Streaked Shearwaler Cvlonectris leurorrmel.3s wish Curv's Shearwaters C rliomedea, rrtÍ Eila1, I sraei, June 19 9 2
ftladoram Shirihai l

132 W hite-throateti Sparrow" Zonotrichia alb;roprs . Felixstowe, Suiiolk, England, lune 1992 !( :eurhe Reszeter)
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hatched on 2 3 lune . The Leasl Tern S antiflarurrr noted for
tfie first time in 1983 ijnd etien slxing since amongst a
Littte Tern S albitrnnc c oÍon~ at Rye Harbour NR in East
Sussex, England, was seen again in June . If accepted, it
concerns the first WP record oi thrs American species
which was formeriy considered a suhspecie5 of Little
Tern (ci Rirdint ; World 3 : t97-199, 19901 . In Germana
and the Nethcrlands, .I rrint ; numbers of Whiskered Terns
Chlirluniac hthrrclu ; %tiere much higher than usual A
Brunnich's Guillemot tlria lnrmvia was summering on St
Kilda, Western Isles, ticotland, from 27 May onwards .
Apparently, Ihe Ancient Murrelet Synthlihoramphus antiquus relurnin#; a};airi tn Lundy, Devon, England, on 9
April IDutch Birzlin}; 1 4 : I 1 2, 1 (3 92 ) was not seen after 29
April . Two Pallas's Sandgrouses Syrrhaptes paracloxus
were found al Ihe Hans.rh, Austria, on 6 May and one was
seen flyinl ; over Kuusamo, Finland, on 10 June . During
Fehruary-May, an iniiuk crf Snowy Ow1s N yctea s(andidca occurred in western Furope south of 60-N icf Dutch
Birding 14 : 64 . 112 . 19<)-'i Apart lrom two or three
reported from several piaces in the Netherlands during
March-June lel;, 21 April . TeYel, Noordholland, 24 June,
Meyendel, Zuidholland, and 281une, Schiermonnikoog,
Friesland), singles aplx-ared in Germanv Imid-February,
HamburKS, Ireland t19 February, Mayo) . Sweden Il4
April, Landsorti, Franc e i21 April, Ouessantj and Scotland i30-31 May and, another individual, 15-20 June,
North Uistt . The German bird in mid-February concerned an immature maie 'of suspected origin' which for
unknuwn reasons was captured and transportecl to Finland fLimicola b : 100 , I992) . The injured ímmature male
al Balranafd Reserve, horlh t✓'ist, Western Isles, on 30-31
May was also captured and found to have been ringed at
Stavanger, Norway : t uriously, on the same island a
female was seen frt,m 1 1 lune ornti•arcJs In Finland, up to
eight were present in April in the south-western archipeIaKo, south-wc°st of T rrku, ancl a few individuals were
elsewhere oi which iwo strays remained inlo July If
accepted . a Lesser Short-toed Lark Calandrella rutesceos
on 2 .May at Yortland 8ili, Uorsel, tii-ill be the first for
Britain . Eil;ht records ui Richard's Pipits A nthus richar[li
al the Kízilírmak delta bet\aeen 20 March and 29 April
are remark tk~lt , espee i,1lly since there are v ery few
previous records nf tho, ~pecies for Turkey . If accepted,
an Olive-backed Pipit -1 hodgsoni at the Kizilirmak delta
on 1 3 April wili he a íirst nr second for Turketi . A total or
110 Citrine Wagtails .ti1oraci!!a citreola evas seen in the
same,irea hc-tween 28 March and 9 May . A Pied Wheatear
Oen.w th ep lcrtit hanka .vas present on St Kilda on 28 May .
On 4 lune, a Paddyfield Warbler Ac rorephalus a,gricula
was captured nn Ctiristian,;o, Denrriark_ The specic•s'
fourth spring rec ord for f3ritain was on Fair Isle on 9- I t1
lune There werr three tiprini; records of Booted Warbler
Hipp olais c,rlihata in f ni;fand : at Hartlepool Headland,
Cleveland, on 7-8 June : al Spurn, Humberside . on 11-22
lune ; and al South Walney, Cumbria, on 17 June . In
Finland, five spring hirds were reported nf which at least
one concc~rnecd a hreeding record . Britain's second
Marmora's Warbler titi-hva sarda was an aclull male
singing at Spur•i un 8-'0 lune ; the first was a{ong-staving
male in South Ytxkshire, Eny,iand, from 15 May to 241u1y

198-1 A Spectacled Warbler S conspicillata trapped on
24 May dnci remaining until 29 May al Filey Vortfi
York,hi ne, t%as Ihe t i rst for Britain . Three Sardinian Warblers
5 melanuc c{~h,11a were trapped in Britain . a lemaie on 14
May al Weybourne, ',~'orfolk . a first-summer female xn
25-27 May at North Ronaldsay, Oricney, and a maie at
Fnrmhv f'oirtt, Merseyside, on 28-31 1v5ay . A Desert
Warbler .5 nan<i al N :irpioe on 23 May was the first spring
rerord tnr Finland Record spring totals of Greenish
Warbler Phyllnscohus trochiloides were reported irom
Britain cat Ic°as1 13! and Denmark (c 60) . The fourth iur
Turkey wa, ,il lfie Krzilirmak delta on 29 April . Anolhar
first for Bril,tin, a Brown Flycatcher Muscicapa dauurir,r .
was presenl on Fair Isle un 1-2 Julv . One of ihree Azure
Tils 1'arus cvanus mentioned for April in Finland IDutch
Birdíng 14 : i 13, I9921 appe,ars to he a hybrid Blue x
Azure Tit t'raeruleuS x cv,tnu.s trapped on 17 April The
hircl had a Swedish ring and was probabiy the same
indi\-ic6ual Irapped al Landsort on 16 Octoher 1991
iDtrtch Birding 14 : .30, 19921 . The two 'pure' Azure Tits
were presenl on 19-29 Apri i and 25 Apri I . In the rnornint ;
of 6 lune, during less than 1 hour . e 15 birders had i;ood
views crf a singint; adult Red-fronted Serin Serinus pusi!hrs at Landguard I'oint, Trimlev St Mary, Sutfolk, England, before tl"re bird tie%+ r ff iniand v .•ith t+wo linnets
Carcfuelivcann,tdtirza ici BirdingWorld 5 :220-222, 19921 .
This specue, i, the ieurth potential first in 1992 for Britain
in this w.iew ialthuut;h it secros to be an unlike#y
va},rant . Six Mongolian Trumpeter Finches 8ucanr°tes
rrtonl;oliruc al Dol;uk3ay,azil, Upper Aras, on 25-26 lune
concerned the fourth Turkish record (and the fuurth WP
recordi . With fewer than 11) previous records for Turney .
a p,rrty of two males and one female Trumpeter Finches
i3};ithal ;inerri,it Birecik on 18 May is notewnrthy . A male
Lnng-tailed Rosefinch L+rai;us sibiricris in ig,irrlen rt
loro, Si'idennanland, Sweden, on 1-3 May was rlisregarlrcl ,is .in eSC,ilrrr . 1hv increase of Scarlet Rosefinches
(,rrl uti,rt ti , ert-rhrirruy in Ihe Nelherlands is conlinukni; .
Last year, early etilimates lotalled al Eeas1 2{) hreedini ;
pair, . Fhii year, censuses include up to 12 hreeding pairs
in Flevoland . 13 on Sc hiermunnikooK . 15 on Tersc:helGng, Fne,land, and thve on Texel . Other singing birds
wert° reported trom, eg, three other Waddensea islancls .
Friesland, and Zwanenwater tioordholland . Hr tiveser,
it is a matter of dehate how many of these hircl4 t~ere .tc ter .
ally rtestint ; . Froni 31 May to 8 lune . a White-titroated
Sparrow Znnvtrichi .t allricullis was present rt FeliYstoti\t„ Frimley St Mary . A Dark-eyed Junco /unco hvernali ;
irequented a garden at Hamilton Strathclyde, Scotland .
un S-4 May . A Little Bunting Crnberiza pusi!!a al the
Kizilinnak drll,a un 26 April axati Ihe iirst subslantiabie
record for -1 urkey, Black-headed Buntings E rnelarrorepf~,ri,r were found rl Sh,lpwtck Heath, Somerset, EnKlanri, on 21 April, al Anglesey, Gwynecld, Wales, on 1416 May, at tJlvshole f'eninsuia . Mon, Denmark, on 18
,b1ay, on Si Martin's, Scilly, Ent;land, on 18-23 ,1hay, at
C ;svilhian, Cornwall, Englared, on 20 May, at Seewinkel,
Burr;enfand . Austria on 20 May, al Trlmley Si Mary on 4f, June, ,11 1 I,m,arrlinn-vn-lal . Cl W Vd, yY`aies, un N-I (} Jurte
,rnd Inur nn Iair I';lrr un 9-10 June . If accepted, a Rosebreasled Grosbeak Pheucticus ludoaicianus uf ciuhic u s
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ori} ;in at the university in Umeá, Vasterbotten, un 10-T 1
+ti4Iy will be the second record ror Sweden .
for a numher oi reports, puhlic ations in Birding World,
British Birds, LimiCDla, Lintumies, I'Oiseau el la Revue
Frart(aise d'ChnitholoFie, Vár Fágelv~rld and Winging II
were consulted 1 wish to thank Peter Barthel, Ruud van
8eucekoni, Carl Derks, Ruud van Dongen, Klaas Eil ;en-

huis, Annika Forsten, Hans Gebuis, Steve Gantlett, Tom
van der Have, Chris Kightley, Guv Kirwan/C)ShtE, Tappani Numminen, Dieter Oelkers, Steran Píutzke, Hans
Russer, Giirdogar Sarigul, Hadoram Shirihai, Gerard
Sleinhaus and participants of the Dutc h Wader Research
foundation (~'~'IWO) expedition to Ihe Kizilirniak delta in
northern Turkey icf Dutch BirdinR 14 : 1 D2, 19921 ior their
help in Compiling Ihís review .

Arnouc! 6 van den Berg, Duinlctstparkweg 98, 2082 EG Santpoorf-Zurcl, Netherland s

Recente meldingen
Dit overzicht van recente nieldingen van zeidzame en
interestiante vogels in Nederland en België beslaat voorname{ijk de maanden mei en juni 1992 . De vernielde
gevallen zijn rneendeels niet l;everirieerd en het overzic ht is niet vnlledig . Alle vogelaars die cle moeite namen
oni hun tvaarneniingen aan ons door le geven worden
hartelijk hedankt .
111/aarnemers van soorten in Nederland clie worden
beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avitauna wordt verzocht hun tivaarneminhen zo
spoedig mogelijk toe te zencien aan : CDNA, PoStbus 45,

2080 AA Santpoo rt -Zuid . Nederland . Hiertoe gelieve
men gebruik le maken van CDNA-w aarneniingstorni ul iw ru n rfie eveneens verkrijgbaar zcjn bij bovenstaand
;1rlrv >

Nederlan d
Als gevolg van cle abnormale weersomstandigheden in
mei kwamen we superlatieven te kort voor rfeze rubriek
en daarom hebben we daar dan ook zuini,~ mee omgespron};en .

T33 Luarte Ooie.vaar Ciconia nigra en Wespendieven Pernis atzivorus, dosternieland, GruningNn, 33 mei 1992 (Leu
! R L3oon )
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Recente nle l rling e n
OUIKERS Ii)I V-1LkEN Op de binkr=~eense Plasscn U
zwom op 21 mei nog een Pareldu i ker Gari<a arctit -,a . Een
Grauwe Pijlstormvogel Pnrtinu< e ritie -rrs vlool; langs
Camperduin Nh op 9 mei . Noordse Pijlstormvogels
t' ixittïnus Irasseeclen die plaats op 1 en 2 mei . Kuifaalscholvers Pb, i lacrrx or.rx aristofclis waren aarnvezit;
bi j Vlissingen Zop 1 Q mei en 30 juni en bij Scheveni ngen
Zh op 1 6 mei . Bij de Loosdrechtse Piassen U werd een
Woudaap lxobrychuc rninutu~ waarl enomcn . Er werden
achl Kwakken sycticnr,rz nycticorazt;emeld Ralreigers
Ardeola ralloides bevonden zic-h op 15 en 1 : juni in de
OostvaarderspEassen FI . op 16 juni hij Ilpendam Nh en
vanat 21 juni op het Rimmei ;ors op Tholen Z . Koereigers
Subulcus ibiswerden gezien op 13 mei bij L?e Bri 3kman
Z itwee), op 1 7 mei bij Broekhuizenvorst Lnwe(,~, op ? 1
mei hij Vrecland U, van 24 mei tot 14 juni lant ;s de^
Praamtivcg FI frnaximaal vierj, op 24 mei bij Nieuwkoep
Zh, op 26 mei bij Amsterdam Nh fhveej en op % juni hij
Pijnacker Zh . Vrijwel de gehele periode verbleven enkele
Kleine Zilverreigers Ft;re°tta garzett~i in de Oostvaardersplassen . Bij Ber,en op Zoom Nh zaten maximaal vier
exemlalaren vanaÍ 7 juni, bij Piaim Fr zat er één vanaf 16
juni en op 30 juni twee en op het Rammegors gaf een
exempfaarclec:laara tmaczige Ralreiger ,ezelschapvana#
1 4 juni . Buiten drie e\ernplaren die op 15 mei over
Teteringen ti'h vfogen werden nog 1(7 losse exempfaren
gemeld . Buiten een waarneming op 14 mei in de Lauwersmeer Gr werden v,in de Grote Zilverreiger E alba
moKelijke en/oÍ zekere hroedt;eva11en econslatccrd in
de0octvaarclerspldssen . het Naardermeer Nh, hij bb'oerden
L' en misschien bij Eernewoude Fr . Niel minder clan ?{r
Zwarte Ooievaars Ciconia nig ra werden gezien, voornamelijk lussen 14 mei en 1 juni, met no g
., een late waarneming op 18 junk in Groningen Gr . Het grootsle deel van
de 94 gemelde Ooievaars C ciconia trok eind mei en
begin juni do o r . Zwarte Ibissen Plegarlis talcinellu,
werden opgemerki in ck• l .auwersmeer op 3 en 15 mei,
I>ij het Ztivanentivater Nh op 9 mei, op Texel Nh v~3rl i 1
tot 13 mei en vliegend rrver Zeist U op 8 juni . Begin mei
verhleven nabij De Cocksdorp op Texel nog. ttvice Wilbuikrotganxen l3ranta bernicl ti hrota en écn Zwarte
Rotgans i3 b ni~ricans . Op' jurii werd bij de Philipsdam
Z een man Bronskopeend Rna~ mlcata opgemerkt . Bij r!e
ïemshaven Gr zwom va n 29 mei tol 1 5 j u n i een man netj e
Blauwvleugeltaling A cliccorc . Uit het 1 iaaksherr ;crvecn
0 werd meEdint; gemaakt van een Witoogeend ,-ivrhya
nyroc'a op 23 mei en op 1 juni zat er écn olr het
Lonnekermeerhij Enschecle0 . Een mannetÍe Koningseider
Somateria `tx°ctabilis werd op 10 mci r;erien bij De
Slufter op Texel . Een tivel erg verlate Ilseend {'lin,qula
hyernaliszat op 2y juni in de A4V-cluinen . Als getult; van
tie aanhoudende iuidoosternvinrl kcrn ons land cfit jaar
weer eens genieten v,in de snelle en massale clnortrek
van cle Wespendief Pevnn at3ivorcis . Het totaal van cle
doorgegevenexempldre•nhedraal ;tc i50(1,11iervdnvlo};en
op 29-31 mei 3?00 exemplaren over . De ;;roolste P.ruep
vlooRop31 meioverSrhiermonnikoogFr116(lexem{ :>Iarenl . Rond einc! mei vlol;en ook nog eens 6 0 Zwarte
Wouwen~ mij~rans o+-er . De doortrek van cle Rode
Wouw h1 milvu; nam Releidelijk at In mei . Erwerclen no~
40 exempl nren gemeld . Een ontsnapte Zeearend H, li,e-

e°tus altricilla (met fanL;veter} ipaakte van 3{) mei tot 1 2
juni het Rohhenoordhos Nh en omstreken nnveilii ; . Een
serieuze 4xaarnerning van een Slangearend Ci+t-aetus
r;alGcus a-erd np 1' mei gedaan in de omgcving vin
Buurmalsen Glrl Steppekiekendieven Circus macrrauruti
werden }emeld bij Bre~kens Z op 14 mei, bij Ooslmahorn Fr op 28 mei en bij Piterswolde D op 31 mei . Niel
minrler dan S9 Grauwe Kiekendieven Cp~y~nrrus werríen L;ezien, vuc rnamelijk in de tweecle en de clerde vti .-eek
van mei . Op een vijftal pl,ia[scn waren exeniplaren voor
lan};ere lijd aamvezit;, waaronder de hekende 'broedstekken' in Groningen en Flevoland (Tureluunveg1 .
AIn}efijke Schreeuwarenden :M1quilu {xo mm rina vlu en
op 1 b en 28 mci hovrn de Ooslvaardersplassen en op 20
mei over Gronin};en . Fen melding van een Steppearend
A riilzdlensis kwarn van Culernhorg GId op .3[) juni . Een
vrijwel adulte Steenarend A chrusaetos tiverd np 29 mei
gezien hij Erlecom Gld en op 26 juni werd een c)nvolttia5cen exemplaar gemeld bij K ;atvvijk Zh . Een
Dwergarend Heraaetoc perrnatus werd heschreven en
);etoto,grateecl op 30 mei in het Leersurnse Veld L . en zou
het eerste geval voor Nederland hattiekc^nen . Er werclen 72
Visarenden P.rnríion hrtlk)eiur peteld, voornamelijk t :ind
mci . Een latvine van Roodpoolvalken Falco tiespertinus
overtipoelEle in rie loop van mci Nerierland . Vooral de
laatste 2 weken van mei hezorgden cle beheerder van de
vogellijn krampende vingers van het schrijven van het
woord ' Roodpoten' . Meer dan 450 doan re kkencle exeniplaren werden gezien en niet minder cl,in ; t1 exemplaren
tivartrn voor lany ;ere tijd her en c{er aamm~zit; . Op Schicrmonnikoo};werd op 30mei hetonwa,~rsr hijnlijkeaantal
van 72 2 exemplaren geteld . Een laat SmelEeken F rofumbarius vloos; op 27 mei ant;s Rottumerocr>; Cir . Een specIacula ire eerste avaarneminP, vuor ?leclerl,}ncl zou, inrlien
aanv~arrl, rie Eleonora's Valk F eleo n orac, zijn die op 14
rnci hij K .its ZLzemelc! ~aercl . Tot 21 mei werden n<rg zes
Slechtvalken F ticre,grinus doorPebeld .
H0ENI)F12S 10I,`1LKEN Eind mei werden o~~rr~l in hr't
land tivPer Kwartels Coturnn coturnit l;ehoord . Kleinst
Waterhoenen Porrana Pusilla werclen vastgesteld hij
Rhenen U op 16 en 1 í mei en in de Wbeerrihhen O op I .3
juni itweei . Tot miciden juni werden op enkele plaatsen
solitarre Kraanvogeks GruS grus waarL;enomc•n Na cle
ntrihc•renrle araarneminl van 27 april aaerci de lufferkraanvogel ,9nthropoi[1c•s virt;o íhelias?1 vveer gezien
lu-en 28 mci en 12 juni, overrlag hij Rsten 11 . cn 's
avonds op het Beuven op de Strahrechtse Heide Nh . Op
ES juni rverd tevens een exemplaar v.aar(;e nomen hoven
het Rint;selven bij Budel-17orplein Ni) . De gehele periudc tiv<3 ren m i n i ma i l 12 Steltkluten Nrmantopus hirn ;mtnprrs ,Ianwezig rond cie Nlolenplaal hij Bergen op Zoom .

k lien)ncler ~lerden regelmatip éën à twe e 'Mexicanen'
\as4';esteld . Ook in de Eemshaven {maximaal vier} en
langs cIe C)ostvaardersciijk FI Imatiim<aal driel waren voor
langere tijr! Steltkluten aanwezig . Losse tvaarneminl ;en
werden y;ecíaan hij Soerendonk op 5 mei, hij liet 1a<tp
Deenagal C ;r en hel Spairnati-ouderplasje Nh op 14 mei .
op hc1 Beuven op 17 en 31 niei !hveel, hij 7-wolEe O np
?5 mei en hij Qudel;a ISmallingerlandl Fr np S(1 mr i rn
1 L) juni ttwee! . Na jarenlans;e };eruhten van Grielen

15 .1

Recente ntelding en
6urhinrn oeclicntvnus in de duinen was het dit jaar
eindelijk mogelijk om deze soort waar te nemen in zijn
oorspronkelijke habitat . Op Texel waren er al waarnemingen op 2 .1 rnei en 3 juni maar vanai4 juni was het bij
het Zwanenwater ntogelijk een Griel waar te nemen . Een
korte mm,ir krachtige waarneminF, belrot die van twee
Steppevorkstaartplevieren Glareola nordmanni op 7
juni bij de Philiissrlam . Morinelplevieren Charadrius
morineflus hleven nok dit jaar chaars . Op 13 mei vijf en
op 2 4 mei twee in Zuidelijk Flevoland, van 1 3 tot 20 mei
tweeop het Eernshaventerrein, op 16 mei drie in de Carel
Coenraaclpolder Gr en drie in de Kollumerwaard Fr, van
17 tot 30 mei rnaxi maal twee op Terschel l inR Fr en op 19
rnei drieop Schiermonnikoog . Vanaf 28 juni verbleeï een
Steppekievit Chettusia gregaria bij Kampen 0 en op 2
juli raterc E=ënliij Velddriel Gld . EenGestreepte5trandloper
Calidris rnel,rnatos werd };ezien van 1 6 tot 18 mei in de
lan Durks;ic lder bij Oudega en op 21 juni werd een
exempl,tar t;emeld langs de Oostvaardersdijk . Een
6reedhekstrandloper Limicola falcine!!us werd gezien
bij het la .tp Dearnsgat op 28 mei . Op 6 en 7 mei zou weer
een Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus zijn
gezien hij Oudega . Vrijwel de gehele periode waren in
de()ostvaarders-en Lepelaarsplassen Flenige Poelruiters
7rrng a st a t;natrlis gade te slaan . Verder werden er nog
Poelruiters opgespoord op 7 mei bij Groningen, op 8 mei
hij Wageningen Gld, van 19 tot 27 mei in de Lauwersmeer, tussen 19 mei en 10 juni enkele malen éën à twee
bij C)udega, op 20 mei bij MaasEand Zh, op 20 en 21 me i

134 GrauweFitis Phylloscopus iroC'hiloides, Rotlumeroog, Groningen, 2 juni 1992 fTheo Bakker)

135 Roodmus Carpoda c us erythrinus, vrouwtje, Schiermonnikoog, Friesland, juni 1992 fteo 1 R 8oon1
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R[ ,( enl'e nteldi nge n
twee bij de Eemshaven, op 8 en 19 juni in de Workumerwaard Fr, op 20 en 21 juni hij Pi,yam, op 27 juni bij
Bergen op Zoom en op 28 juni hij 'vledernblik Nh .
Terekruilers Xenus cinereus waren aanwezig in de 'sGravenhoekin{a gen hij Colijnsplaat Z op 10 mei en op
Texel op 21 mei . Grauwe Franjepolen Phalaropus lobatus werden gezien hij de Weversinlaag Z op 15 mei, op
13 en 14 juni ot) Terschelliny; . op 14 juni in de Lepelaarsplassen en <ie Workurnenvaard en op 21 juni hij Piaam .
Een Rosse Franjepoot P tirlicarius in zomerkieed werd
gemeld langs de Ootilvaardersdijk op 20 mei . Kleine
Burgemeesters larus t;l,aucnides werden gezien van 6 tot
16 mei bij Kahv :jk, op 18 mei hij Ilmuiden Nh . op 19 mei
bij EBn>onrl a<tr> zee Nh en op ?f mei hij Breskens . Een
Grote Burgemeester 7 hylx>!>nreus werd op 19 mei
gezien bij Can)perduin Lachsterns Gelochelidon nilotica werden waarl ;enonien op 13, 14 en 28 mci bij
Breskens, op 28 mei hij Vlissingen, op 16 mei bij Sc :hevenjngen . op 17 mej op Rrrllunmrc>oL;, van 31 mei tol 7 juni
bij de EemShaven, op (, juni hij Camperduin, op 14 juni
bij Wassen,jar en ol> !7 luni bij Sint 7vlaartensvlotbrug
Nh . Tussen 1,5 mei (-n 8 juni trokken tenmín5te 16
Reuzensterns Sterna <aspia dunr, Dougalls Sterns S
doug.rllii werden l;emeld op 19 mei hij Egmnncl aan zee
en op 23 mei hij Parnatitiia in de Kennemerduinen Nh en
vanai het veer Vlissingen-Breskens . Ook van cle Witwangstern Chlidonias bvbridus was er dit voorjaar weer
een flinke lijst . Bij Oudega op 1 -3 mei, 18 mei idriei en 31
mei (hveel, langs cle ()ostvaardersdijk op 16 mei idrieh en
17 mei, op Texel op 18 mei, in de Lauwersmeer van 21
tol 29 mei, in de ~'vhillinKerwa<xd Gld op 30 mei, bij
Budel-Dorplein van 31 mei lot 2 juni ldriel en in het
Amsterdamse Veld [ .) op (r juni . Tussen 14 mei en 2 juni
werden noBc 1 S Witvleugelsterns Cleucopterusgemeld
en na 21 juni al weer vijÍ exemplaren . Het melden waard
is de vondst van een Kortsnavelzeekoet Uria iomvia op
Texel op 18 april .
r.yt :IVEN Tc)( ( .<>RLEN C)p 14 mei vlogen c 400
Zomertortels S1rc>plupe lia tarrtur langs Breskens . Behalve
een Oehoe fiul~o 1>ubo die op 5 mei te Ermela werd
gezien cn op 1 -1 mei bij Nunspeet Gld werd gefotograreerd werd er ook í:En gezien in Enschede van 2 tot
8 juni . Deze vogel haaide vrijwel alle clagbladen en het
'8 uur lournaal' maar werd in juli dood gevonden en
bleek een vnlière-rint; It, dral;en . Hetgeen weer eens
bewijst hoe moeilijk he1 is om hij een uil een eventuele
ring waar te nemen . Sneeuwuilen Nyctea .scandiaca
bieven lang aanwezig : op lexel op 21 april, bij Assendelft Nh op 15 mei, bij Heemskerk Nh op ?9 mei, bij
Katwíjk op 24 juni en op Schierrtionnikoog op 28 juni . In
de rest van Noordwesteuropa werden dit jaar nog c 15
Sneeuwuilen gezien . Zo wercl een vogel niet een Sioorse
ringop 3 1 mei op de bti`estern I S I c • s . Schotland, aangetrorten en rond 1 C} juG wa, nuy ; een exc°mplaar aamvezig bij
Helsinki, Finland . Alpengierzwaluwen Apuc melba v#oRen op 3 mei over Vlititiingt-n en np ?8 mei over Bakkeveen Fr . Uiteraard ontbraken ook Bijeneters kierops
apiaster niet'r7p 19 mei bij Den Fiaag Zh, Haren Gr fachl'i
en op Schiermnnniknog ítwee), op 20 en '-14 mei bij Breskens, op 28 mei hij Huek van Holland Zh, op 29 mei

langs de Uoslvaardersdijk en up Schiermrmnikoog . op 7
juni op Walcheren Z en < p> 2 d juni hij 1 upikerkapel U .
Hoppen Upupa epoNs ~+aren er 01) Sfl tpril in r!e ()ostvaarder,p[assen, op 9 en 10 mei in rle Alti'-riui nen en op
1% mei te Mensint;ew•eer Gr. Kortieenleeuweriken Calandrella brachydacttda werden hetit hret en op _' mei bij
Lauwersoog Gr, up 14 me+ hij Brt-tiken . en op Texei en
op 18 mei weer op TexeL Een Kuitleeuwerik Gdhvriria
cristata was op 22 mei aanwezil; r>p Rnttumeroog . De
14e mei bracht nog meer een Rotszwaluw Ptvonoprogne rupestris werd kortslan<#it; t;ezien . .rlvseer bij Breskens, Ook (lil zou een ecrslcvnur Verlerl,md zijn . In mei
en juni werd Iweemaal een Boerenzwaluw Hirundo
rustica hij Breskern sti ;rargenomen n~cl kennrcrken van
de El;yptische r>niiersourl 11 r ,,>ti,i: > i ii . N,a,t ;l het exempEaar in en bij de liultihul l, il .rl r{,iar nnt; (}I) 1 mei aanwezig was, werden Roodsluilzwaluwen Hirundo d, ruric .-.i gezien op 38 mei al> Rollurnennr} ; . op 19, '8 en 29
mei hij Bresken5 (!) en utr 10 juni hij hel Zwanr>nv, alrar .
Voornameijjk begin mei trnkken nog enkele Duinpiepers
An1lnn camp e ..tris <loor . Onk r{e Roodkeelpieper a rrrvincu wist ons land dit jaar in recurrl,ranl,tllen tv hereiken, met vijY in de eersle . 27 in dr° 14re e<ic en ' i ryemplaren in de derde decade van niei . Flet lulra,int~il i : ~ iji
exemplaren op 21 mei op Rolturneroot; . Noordse
Kwjkstaarten hlotacill.t R.rva tfrtrnberl ;i werden +ric :ral
roncl 14 mei gezien, niet up die datum 1 300 t•at•mplaren
op de Eernshaven en 2700 exemplaren hij Breskens .
Daartussenwerdenkelcmale ndelastii;e8alkankwikstaart
f relclt, qr; ,>;emeld : up 5 mei hi j's-( iravenzande Zh, t'
en 2C1 mci ut> cle Erm,h .~~en en '8 t•n ?4 me~ ul~ 4'liElanr!
Fr . fien Noordse Nachtegaal f u .r rnr,i lu~cinr,~ werd op
3l1 mei k,eh{>or(I I,rngs de Ou,tva.>rder5dijk c-n 4an 1 lut
3 juni in Ntevenriel Zh . 41,yar liclsl drie Roodsterblauwborsten Lu+< .7nia sti<ric a .v c ci<<> werden brsltied
o(} 1 S mei hij Kahvijk, op l6 mei op Texel en op 17 niei
uf> Rr>[tiimeruug . Ook waren dit j ..i .trweer Krekelzangers
Locu,te°Pfa 11uvi,rtili+o.rnweziL en wel bij Vleulen L van
26 rot ?cl mc-'i, hij Lan,ghruek l .l van 18 loI 31 mei en hij
Groesheek Gld np 31 ntei . Alweer ul> 1 .4 11w1 u„as een
betrouw•b.ire rnc•Idinl ; van een Orpheusspotvogel Hippol,ri,polyylntt.tupdetilaasvlaktcr7h L1,innctjErsBaardgrasmussen Sylvi,r c,rrrfillins waren »nwezig np ir,rsrhrlling ven 14 tot 17 mei en op Rrrllumerl>I,a .rt c>Lr 15
mei . Een Grauwe Fitis Yhvlfos(c)pus truchiloirlc, vv .ts c}I
_' jurii iinL;r•nd aanweziL ola Rnllumeroor', . Iberische
Tjiftjaffen 1'(ullybi7,r br e hmir sa r rden dit jaar gemeld op
8 mr'i in ?.msterdam en van 'r) mei tot 14 juni bij

Ourleeiirrlum Fr . Een Kleine Vliegenvanger Ficedula
t>arra zou dit jaar hebben gebroed ín de nrn! ;evint; van
Velp Gld, Verder waren er .+,3arnemint;en up Rottumeroog op 19 mei <•n 6 juni, op de Femshaven van 201t>I 24
mei en bil Beun n};en C) op 21 en 24 mei . Een vroutialje
Withalsvliegenvanger Frcetluliji albicriflis werd gemelc !
,m het l\-illenncluin op Schiermonnikoog op 25 mei .
1 let t ;ruot .te deel v .rnrlewa,arnemingen van Buidelmezen
Remiz pendulmrn kwarn uit het 0ustv,iarder,t>3assen .
gebied m<tar er werden hijvriurherAd r>nk een vijilal
nesten gemeld uil Amsterdanr-( ) ost . Roodkopklauwieren
tanku +ena(or werden L;oijen op 5 rurri bij Den f-Iclder
Nh, op 10 en 11 rnei op de 1vla,rsvl .iklc en Cl) .3 juni bij
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Rcrente n7elding e n
het .Zwanenwater Notekrakers Nucifraga c,~ryr~r arartcs
zouden nog gezien zijn op 2 uni bij Stadskanaal C ;r, op
b juni in Amsterdam en op 26 juni híj de Broekpolrler bij
Vlaardingen Zh . Van de Europese Kanarie 5erinus serinus is het vermelden waard dat tussen 13 mei en 1 1 juni
minimaal 12 exemplaren langs Breskens vlogen . Op
verschillende plaatsen in ons land zouden weer Grote
Kruisbekken Loxia pytvopsitacz'us gezien zijn . In c 20
gehaeden werden Roodmussen Carpodacu5 erythrinus
waargenomen ; vooral in meí waren hier nog donrtrekkende exemplaren bij Op cle Waddeneilanden en in

Ffevoland samen zouden minim ;3al 45 paartjes Roodmussen aanwezig zijn geweest . Ook elders waren nog
zingende mannetjes aanwezig . Fen laat mannetje
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis werd waargenomen
op 1111 mei op Terschelling . C)p 16 mei was hij Breskens
voor korte tild ook nog eens een Cirlgors frnbr- rira r irlu%
aanwezi g : de derde voor Nederlancl en de eer.te incls
1901 . Tussen 2 en 22 mei werden c 20 Ortolanen F
hor7ulana gemeld . Een Dwerggors F p usiffa werd < p'.'.
mei gezien in Groningen .

Ruud Al van Dongen, Albertusstraat 4, 5 2 6 1 AD b'ug ht, Nederlatrr!
Hans Geb uis, Boogschutter 30, 3328 KB Dordrec-ht, Nederl,tnc l
Peter 1b' lV de Rouw, iNarande 23, 3705 ZB Zeist, Nederland

België
AALM 110LVER5 TOT VALKEN De gebruikelijke Kuifaalscholvers Phalacrocorax arisrotelis bleven aamtcv ~ hl l
de oostdam van Zeebrugge Wvl, met twee op 2 niei c n
één exernplaar op 7 juni . Verder was er telkens één le
Bredene bti'vI op 3 en lU rttei en te Oostende Wvl op 16
niei . Twee Kwakken Nvctie-orax nvcticorax verbleven
voor lange tijd hij Lokeren OvL Op S juni trok er eén over
Eksaarde Ovl en op 7 juni één over Lier-Duttel A . Een
Raireiger Ardeola ra7lurdcN pleisterde op 6 jtrni sler hts 10
min hij Lier A . De Koereiger &uhulcus ibii die vanai 23
april aanwezíg was bit 1 I,irchies H werd daar voor het
laatst t ;ezien op 1 mei . Op 3 mei zat er één hij het
resiervaat De Blankaert in Wuumen Wvl en op 8 mei één
in de Achierhaven van Z_eebrugge . Op 1 ; en 16 mei
pleisterden er twee in Zeehrugge . Blijkbaar dezeitde
vogels verbleven op 1 5 (twee) en 21 mei (één) en op 1
juni bij Het Zwin te Knokke Wvl . Op 13 juni vErx32; een
exemplaar over Blokkcrsdijk A In het Zwin te Knokke
pleisterden op 14 mei twee Kleine Zilverreigers Fgretta
xarzetta . Op 17 mei trok er één over Lier en over
Blokkersclijk iwaarschijnlijk hetzeltde (-xemplaarl . Op
24 mei verbleven er Iwcc• bij Obourg H en bij Ploegsteert
H werd er één op .11 mei gezien . Op 3 mei werd een
gewonde Grote Zilverreiger E alba opgeraapt hij Warcoing H en op :30 mei trok een exemplaarover Zwijnaarde Ovl . Purperreigers Ardea purpurea werden gezien te
Borgerhout A, te Bredene f.tweel, te Gent Ovl, tc• Harc hies, te Heist Wvl n-ijÍ l, te Knokke idrie), te U itkerke Wvl
Ltweel en le Zeebrugge (twee) . Er trokken meer Zwarte
Ooievaars Ciconia nil;ra over dan gewoonlijk : op H mei
over Starnbruges-Grandglise H, op 14 mei over Bredene
en Stalhille Wvl (hetzelfde exemplaar), op 15 mei over
Holsbeek B, op 16 mei over Oud-Heverlee íi, op 17 mei
over Elsenborn Lk en 3 over Esc :anaffles H, op 18 mei over
Harrhies, op 25 mei over Ekeren A en over Kalmthout A,
op 27 mei over Nieuwmoer A itrveel, of-) 30 mei weer
over Kalmthout en op 1 juni over Glabbeek B . 61
Ooievaars C ciconia werden overvliegend gemeld van
28 plaat~en . Pleisterende exemplaren waren aanwezig te
13rcx-c hem A van 10 tot 11 mei, te Lokeren {vieri op 13

mei en te Konlich-Aartselaar A op 18 mei . Het mannetje
Bkauwvleugettaling Anas discur.s dat reeds in decemher
1991 hij Lokeren werd svaar);enomen bleek op 1 mei nog
steeds aarnvc•zit; te zijn . Het mannetje Ringsnaveleend
Aythya coffaris bleef nog op Blokkersdijk aanvvezip ; tot
20 niei . Vanaf 8 juni werd het waargenomen bij Kallo
Ovl . De hyhride Kuif- x Tafeleend A tirlit;ula x ierin.t bleet
nog te Blnkker>dijk aanwezig tot 18 mei en dook op 26
mei weer op le Lier itot 27 mei} . Bij Ploegsteen wist een
paartje Rosse Stekelstaarten Oxyur.t iamaicensis enkele
joni;en i;rool te brengen . Zwarte Wouwen btiilvus migran , trokken over Brerht ftwee), Brugge, Dendermonde
Ovl, Dudzelc Wvl, Duffef . Gages H Ivierl, Genappe B .
Godinne B, Harchies negen~, Knokke Ivier}, Kontich,
Lier ldriel, Lochristi O f Lukerc•n, Mkec helen A, b5unte
Ovl, SchuEen {twee . Stalhille . I,rndkt rrrtde en Zwijnaarde . Overtrekkende Rode Wouwen Al mflvus werden
gemeld te Brecht, Grimde-Tienen E3, Harchies, Knokke
Itwee), h9alderen-Londerzecl li, (luévy H, Viersel A,
Zandvoorde en Zingem Ovl . Op 23 en 24 mei pleisterce
er net binnen de Belgische grens bij Harchies-Bernissart
H een Slangearend Circaetus t;allicus. Opvallend genoeg zou op 24 mei tevens een exemplaar over de
Belgisch-Nederlandse grens te Knokke zijn ,ketrokken
Waarnemint;en van trekkende Grauwe Kiekendieven
Circus py,garl;us gebeurden te Arendonk A . Blokkersdijk,
Brecht, Estaimpuis H, Frasnes-lez-Huissenal H, Haasrude B . Heisi, Kallo-Doel Ovl Ilweel, Knokke idrie, Nieuwmoer, Sint-Lenaerts en Zandvoorde ItweeÍ . Van 26 mei
tot 3 juni verbleef een onva lwassen mannetje bij Angreau H . Len Schreeuwarend ,1quila pomarina werd op
23 mei gemeld bij Brecht .Op 2 -1 mei trokeen onvolwassen
Steenarend A chrysaetos over Kalmthout . Visarenden
Pandion hahaetus werden gezien te Ath H . Beerse A,
Blokkersdijk fvierl, Gages (twee), Harelbeke 1~41vl, Har
chies tdrie), Knokke (twee), Lokeren Ilweel, Péronncs H,
Pommeroeul H, Schulen, Uitkerke (twee), Warnelon H,
Wenduine Wvl fdrie}, Woumen, 7andvoorde (drie) en
Zeebrugge . De eerste Roodpootvalk F.31co vestmrtinu,
trok op 10 mei over Kallrr . Lr vulf ;rlrn meer en meer
waarnemingen niet exempi,tren !a Antning, Antwerpen
A, op de Barayue Frarture Lk . le Brechl inegenl, Bredene
1101, Heist (drie), Hensies-Harchies Izesi . Herenthout A,
Houtave Wvl, Kallo-Doel Itwee), Kalmthout Izevenl ,
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Recente metdinz,=e n
Knokke (12), Lokeren (tweel, Longchamps N . LuinKne H,
Mouscron H(tweef . Nivelles B, Péruwelz, Quévy-leGrand H, Wenduíne (drie) : Zandvoorde en Zeebrugge .
Slechtvalken F peret;rmus trokken over Bredene, over
Lokeren en over Oostende {tweel .
RALLEN Tc)T til ERtJS Op 8 mei riepeen Klein Waterhoen
Por'rana t )arr,r bij Wachteheke Ovl . De enige trekkende
Kwartelkoning Crex crex liet zich op 2 juni horen hij
Wuustwezel . Late Kraanvogels Grus grus vlogen op 6
mei over Maa,eik I_, op 119 mei over Kersbeek B en op i0
mei over Brecht . Op lt) mei verbleeÍ een Steltkluut
Nimzntopus hirnantopus in de Achterhaven van ZciLbrugge . Op 11 rnei waren er twee te Kallo-Doel en één
te Genappe tlot 12 mei), op 16 en 17 mei vijf bij
Escanaffles, van 18 tot 20 mei twee te Zeebrugge• op 21
mei twee te Hensies, op 25 mei één te Lokeren, op 27 mc•i
één op Blokkersdijk, op 29 mei één te Kallo-Doel en op
1 juni 5 te LonKchamps . De enihe GestreepteSlrandloper
Calidris rnelanoros van het vourlaar zat op 11 niei te
Kallo-Doel . Beter was een Breedbekstrandloper timirola talcinellos te Zwijnaarde op 12 en 1 3 mei . Op 16 rnei
verbleven er lwvendien twee exempfaren hij Escanaffle5 .
Een Poelsnip Ga!lina•r;o media hield zich op 10 mei op te
Kallo-17oel . Op 1 mei werd een Poelruiler Tringa stagnatilis ) ;ezien te Quévy-le-Grand . Verder was er één op
Blokkersdíjk op 7 juni en één te Kallo-Doel op 15 juni .
Op 11 mei werd een tot ieders frustratie koristondig
pleisterende Terekruiter Xenus cinereus gezien te KalloDoel . Van 18 tot 21 mei liet een Grote Franjepoot
Pha7arotrs rriculor zich mooi bekijken in de Achterhaven van Zee#irug>;e . Op 10 mei en op 7 juni pleisterde
daar een Grauwe Franjepoot P lobatus. Over Schulen
vlogen op 9 mei verras,;end 17 Middelste lagers Stercorarius pomarinus {waaronder één donkere vormt . Dil is
de grootste groep clie ooit in het binnenland werd waargenomen . Een langsvliegende adulte Reuzenzwartkopmeeuw Larus ichthyaetus werd op 15 mei I ;emeld bij
Bredene . De hybride Kok- x Zwartkopmeeuw L ridibundtrs x melanocephalus van Zeebrugge werd voor het
laatst gezien op 10 mei, Op 2 mei pleisterde een Grote
Burgemeester L hvperboreus in eerste zcmterkleed te
Oostende . Langs Oostende v loog op 16 rnei een laehstern
Gelochelidon nilotica . Op 23 mei trokken er twee langs
Pommeroeul en op 26 mei volgde een tweede binnenl.tndwaarneming te iier-Duffel . Een gekleurringde Dougalis Stern Sterna dougatlii zat op 27 juni kortstondig in
de Voorhaven van Zeebrugge . De twee Witwangsterns
Chlidonias hvf>ridus van het Moísbroek te Lokeren bleven nog present tot 2 rnei . Op 12 mei waren er twee te
LonKcharnps . op 14 mei drie te Harchies, niet minderdan
negen te Sint-Agatha-Rode B en zeven te Zeebrugge . Op
de 15 mei pleisterden er twee te Pommeroeul . Telkens
één exemplaar zat op Blokkersdijk op 18 mei en op De
Kuifeend te Oorderen op 19 en 20 mei . Op 14 mei
verbleven vier Witvleugelsterns C leucopterus bij Tienen, op 17 mei werden er drie gezien te Sint-Agatha-

Rode . op 18 mei drie te Harchies en één te Pommeroeuf,
op 19 mei zes le Harchies-Hensies en op 2{) mei twee te
Péronnes B . Het groep}e van zes is een nieuw recordaantaf voor België .
DUIVE\ TOTGO12ZEh Vanaf 11 junirongeenPalmtortel
Streptopelia senegalensis bij Urse•I Ovl . Aangezien er
rond dezelfde datum nog hve+^ eKemplaren bij Gen1
verbleven, gaat hel hier svellichl r>nr ontsnapte vogels .
Een overtrekkende Alpengierzwaluw Apus rnelf)a werd
op 28 mei opgemerkt bij Zandvoorde . Op 23 rnei Irok
langs Bredeneeen BijeneterMerops,tpiasier. Draaihalzen
Jvnx lorcquilla werden gezien te Heist, te Kaimthoul en te
Wenduine . Op 1 mei pleisterde kortstondig een
Roodkeelpieper Anthus cervinus te Kallo-Doel . Van 5 tot
10 mei was er één hij Schuien . Op 11 mei werden er twee
gezien te Kallo-Doel en telkens één exemplaar werd
waargenomen te Genappe op 15 mei , te Escanaffles op
T 7 mei, te Longrhamps op 19 mei, te Bredene op 21 mei
en 1e Knokke op 24 mei LanRs de Zoutekreek te Zandvoorde trok op 18 mei een Roodstuitzwaluw Hirundo
dauric~a . De Cett•r's Zanger Cettia cetfi was nog lot ten
minste 3 mei te horen hij Hoeke Wvl . Op 28 en 29 mei
zat een exemplaar hij Berlare Ovl . liet zou hier om een
broedgeval gaan . Het reeds langaanw•ezige exemplaar te
Harchies-Pommeroeul hleef nog de gehele periode
aanwezig hetgeen ook een broeclgeval doet vermoeden .
Een Orpheusspotvogel Hippolais pc.riyr iotta werd op 20
mei ontdekt te Heisl . Van 19 tot 30 rnei verbleef weer een
zingend exemplaar hij Brecht, Er w•,as een totaal van 12
exemplaren in de omgeving van Harchies-HensiesPommeroeul ; deze streek wordt blijkbaar meer en meer
cloordesoort inKepalmd .Op 28 mei werd een Buidelmees
lZern iz pendulinus waargenomen hij Schuien en op 1 i
juni werd een exemplaar gezien bij Ploel ;steert . Net
zoals enkele jaren geleden verbleef een nesthouwend
mannetje in de omgeving van Kallo . Op 6 mei zat een
mannetje Grauwe Klauwier Lanius colturio le Bfokkersdijk, op 9 mei een mannetje bij Harchies en op 24 mei
ii vrouwtje bij Brecht en hij Knokke. De Roodkopklauwier L senatordie op 21 mei bij Antoing werd gezien
liet zich daarna niet meer terugvinden . Op 19 juni zou
een Notekraker Nucilrat;a caryocatactes zijn gezien bij
Kalrnthoul . Van 8 tot 10 juni zong een onvolwastien
mannetje Roodmus Carpodacus ervthrinus bij Kallo ert
op 9 mei werd er één gezien bij Wijnt•l;em A . Ortolanen
Emheriza hortufana bleven het kalm aan doen niet
exemplaren te Heist Itweel• Longc-hamps. Schulen en
Warneton .
DANKZEGGING Dezew•aameminl ;slijst kwamtol stand
metmedew•erkingvan KoenLeysen, PhilíppeSmets . Dirk
Symens IVl-AVICOI, Willy Verschueren (Linkeroeveri en
Frecierik Willemyns iMergusl . De hulp van al diegenen
die (hun) waarnemingen meedeelden op cle Belt ;ische
Dutch Birding-vogellijn Í03-48801941 was hier onontbeerlijk-

Gerald Oriessens, 8osstraat 44 . 250[) f.ier, Belgié
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Aankondigingen & verzoeke n
D,larvoor zai het bestand worden t;chruikt zoals r{,ri in
oktober 1 r)92 aanwezig zal zijn, Aan r!e hand van
verspreidingskaartjes en aantalsverlopen over tl e tijd zal
het v<rorkomen van de soorten beschreven worden . C)m
te zorgen dat het een zo volledig mogelijk overzicht
wor(h . nrepen we alle vogelaars op zo snel mogef ijk alie
waarnemint ;en die nog niet bij het projec t bekend zijn up
formuher in te sturen naar ondersta,md adres zodat
zoveel mot;elijk waarnemingen mee~ in deze rapportat;e . Het is toch heel leuk uw waarnemin}; als een stip
in verspreiclint ;skaartjes te kunnen lerug,vin<Sen ?
Diegenen die nog niet met het BtiP-nh bekend zijn
kunrnen voor inforrnatíe terechl hij : W,ird tl,igr•meijer,
SUV( )N , liijksstraatweg 178, 657 i I)c, Beek-L'hher
gen . Nederland, telefoon 08895-4 .175 i . Formulieren
zijn verkrijgbaar hij de SOVC)N-districtsco[irdrnatoren
en DBA-crrntartpersonen en nattiurlijk oark hij SC)V0N .

BSP-niet-broedvogels In Dut[h Birding 1 3 ; 219-771,
1 rt91 , werd verslag geclaan van de stand van zaken rond
het Bijzonderv Soorlen Project-niet-hroedvol ;els IBSPnbl . f)eciat<rhaseomvattedestijdsc 17 000 waarnemingen .
De waarnerners hebben in tussentijd niet stilgezeten en
dat heeft erin geresulteerd dat er nu c 3t) 000 waarnemingen zijn ingevoerd . Toch lijkt er een teruggang op te
treden in het aantal binnenkomende formulieren . Is
vogelend Nederland waarnemingen aan het opsparen of
is het er cle laatste tijd gewoon bij ingeschoten de leuke
soorlen op BSP-nh formulieren le zetten ?
Zoals mr•degedeelcl in F]utch Birdinf ; 14 ; 109-110,
1992, heeft de CDNA besloten met ing ;ing, van 1992 een
aantal soorten niet meer te beoordelen . Deze soorten,
Roodkeelpieper Anthus cervinus en Roodmus Carpodacw. erythrinus . horen nu bij de soortengroep van he1 BSPnh . Waarnemingen van deze scxrrten gedaan ~anaf 1
januari 1992 kunnen worden ingestuurd . Van v~ór deze
datum houdt de CDNA nog archiet . Hierdoor kunnen nu
vier soorten op de BSP-nb tormulieren worden bijgesc hreven : Dwergt;ans Ansere rythropus, Buidelmees Remiz
penrlufinus, Roodkeelpieper en Roodmus . IHet is overigens nog steeds opvallend hoe weinig, Dwergganzen er
gemeld worden : van de 1 0 01 waarnemingen hebben er slechts 1 D I?I betrekking op Dwergganzen . Dal kan
niet een juiste weergave van zaken zijn . Kijk dat nog eens
na in de notitiehoekjes' 1
De aanhoudende periode van mooi weer en oostenwinden in de afgelopen meimaand hebben zoals velen gemerkt zullen hebben een duidelijke invloed gehad
op het voorkomen van een aantal soorten_ Sinds lange
tijd zijn er niet zoveel Roodpootvalken Falco ves pertinus
waart enc~men . Aanz4enlijke aantaflen (tot snms 10 i 40
op een dag) zijn er gemeld van Breskens, Schiermonnikoog en de Eemshaven . Ook verder in het binnenland zijn
ze gezien . Ook in uw omgeving zijn er hool ;stwaarsc hijnfijk onkewonesoorten of aantallen te zien geweest .
BijvoorbeeEd lieten Ooievaars Cx an m ciconia zich niet
onbetuigd . Meer dan normaal zijn ze de dit voorjaar
langs de hemel komen glijden . Ook wordt er meiding
gemaakt van een hoger aantal Witvleugelsterns Chlidonias leucoLiterus dan normaal .
Het zou mooi zijn als we de inilux onder invloed van
het weer van de laatste tijd zouden kunnen documenteren . Het BSP-nb hieclt daartoe een uitgelezen mogelijkheid . In het komende najaar wordt begonnen meteen
overzic hr van allewaarnemingen van cie BSP-nb soorten .

Sirding on Texel Anvone vvanting intnrmalion ahout
hirclingrrn te\r•I, Noordholland, iheNetherlands, shoul d
unrar t' Arend Wassink, Hootdtiveg id, 1795 ID De
Cocksdorp, Texel, telephone +31-222011494 . In addition, reports un rare and interestin} ; hirds rrn Texel will he
,ratcfui lv .~i knaw%edged .
Information on babblers and logrunners CraigRohson
,3nd (livc Itvcrs are v.•orking on i newhook provisionally
t•nlitlf~d l3~rhlilers ,rr7r! fn, riinnc~rs ul th[• rrorkl: an identilicatir~n~;urde . The hook aims to deal with Ihe identification of all habbler and logrunner spec i es, ,3s wel l as al l the
distinctive subspecies ; all tivill he illusi in colour.
Apart from the more ohvious genera . the iollov, ing will
provisionallv be included in the honk : CJrthnnvk, .M1ndroPhuhus, N+nphodes, Cinclosorna, Prilnrrho,i, rLl e lan7pitta,
ltnr,t, all the African Trich,astoma hahhlers, k .akanreL a,
Ptyrtrcus, C ;,trrirurnis, Pornaiostumus, Neomitis, Chamae,r, Ihe parro(bills Panurinae, LiuLNilu ;, !',rrojzhacma•
Phyllanthus, C:eomalia, Malia, f furizorhinus, (7xylabes
and Mvstmornis . The author~arlist and ,irtist would
welcume any information on babblers and lo) ;runners,
particularlv photographs lín the wild or othen4isei, recordings or Irans[riptions oi vocalizatirms, details of
breeding, hioiogy and hehaviour, habitat requirements,
status and ciiet . All contribuhons Ihat are usecl will be
acknrrwled} tci, Readers are invited tcr send anv inlormatinn to : Craig Rnhson, 63 StafFard Streel, Nonvi( h, Norfolk NR2 161), UK .
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FALKLAND ISLAND S
WILDLIFE TOURS WITH SPECIALIST LEADERS
14 or 17 days from Srize Norton . Fngland
£3 .150 or £3 .49 5

Leliegracht 44 - 1015 DH Amsterdarn -C
Telefoon 020-6 23 61 86 - Hollan d

• The birds of Africa
S Keith, E K Urban & C H Fry (edrtors)
geïllustreerd door M Woodcock f 262,8 0

Five kinds ot Pengum Black-browed AI batross . Striated Caracara and Falklands Fhghtless Steamer Duck
are just a few of the birds you will see . Add to this
Elephant Seals, Sea Lions, Dolphins, the possibility
of Killer Whales and starkly beautiful scenery and
you have one of the most exciting wildlife destinations tn the world .

• owfs of the world (herziene editie )
J A BUrton (edrtorJ
f 68 .0 5

Al] access to the Falkla n d Islands is through the UK
and our holiday prices are from RAF Brize No rt on in
Oxlordshire . Apa rt from gett ing to the UK there are
no hidden costs - aN your travel, transfers internal
ilights, meals and excursions are included - plus the
services of an expe rt guide an d a maximum group
size of eight peopl e
We have live departures in 1992 ;93 and would be
happy to send you a brochur e

• The Pinyon Ja y
J M Marzluff & R P Balda
geïllustreerd door T Angell f 75 .8 0
• Kingfishers . Bee-eaters and Rollers :
a handboo k
C Nrlary Fry, Kathie Fry & Alan Narrrs
f 106 .1 0

lsland Holidays, Ardross . Comrie
Perthshire PH6 2JU Scotland, UK
Tel . International + 764 70107
Fax . Internaiional + 764 70958

When you are planning a birding trip or holiday abroad, ask for recent
reports of fellow birdwatchers
Many items available, in English as well as in Dutch
Reasonably priced (non-profit base )

Al] kinds of bird, nature and travel-reports urgently required
For a free (only p&p costs)
catalogue and other informa-

tion please contact :
DIRK DE MOES
PQSTBUS 9 4
3956 ZS LEERSUM
THE NFTHERLANDS
'2W 03434 - 5750 1
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• Om vogels nog beter te kunnen zien :
Een groot assortiment verrekijkers en
telescopen, die u met deskundig advies in
de praktijk kunt testen in onze Vogeltuin .
• Om vogels beter te kunnen herkennen :
Goede vogelgidsen, maar ook vele boeken
over vogels, voor Nederland en de rest van
de wereld .
• Om vogels te herkennen aan hun zang ;
CD's en cassettes met vogelgeluiden .
. Om vogels onderdak te bieden :
Nestkasten in alle soorten en maten .
• Om nog meer te genieten van vogels ; Oo
voor buitenkleding en cadeau-artikelen kunt ~
bij ons terecht .

-3v44,- -

; .:.

Uiteraard komt de opbrengst +an onze tisinkel ten
goede aan de bescherming van alle in het wild
levende vogels . Vogelwerkgroepen kunnen tegen
korting kopen . Een lid van Vogelbescherming koopt
tegen ledenprijzen .
GRATIS CATALOGUS
De meeste artikelen uit ons assortimen t
vindt u in onze catalogus . Deze kunt u gratis
aanvragen . Bel daarvoor 03404 37777 .
BESTELLEN PER POST
U kunt de meeste artikelen uit ons asso r
timent ook per post bestellen . Meer informatie
daarover vindt u in de catalogus .
OPENINGSTIJDEN
De winkel is geopend op dinsdag ti m
vrijdag (10 .00-17 .00 uur) en op zaterdag
~ 10 .00- 16 .00 uur) . Ons adres is
Driebergseweg 16c, 3708 JB Zeist .
Vanaf station Driebergen-Zeist
ca . 50 0 mcter richting Zeist .
Over 15% van de omzet is Vogelbescherming
Nederland geen belasting verschuldigd
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Kowa TSN-1 45' + 2D-60x zoom, f 1295,Kowa TSN-3 45' + 20-60x zoom, f 1995,Kowa TS 6Q1 45 ' + 20-60x zoom, f 825,Nieuw van Kowa!! !
Lupinus 8x41 BGA Rubber mei tas, f 695,Lupinus I0x42 BGA Rubber met tas,J 795,-
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rts .ruricxic~n r~fvrrcl
hirclcrs, Vorc r,irl rerre'r vv
Birding . rnrr hi-nrrrtlrl r r+rcr, u=irrc' rrhrc h,Lrrt's
urtis c jir141 hir-clers the exprrlisr tlrc~i' c e c^ k . culd
Wingi>agll . rr li rc•N mrrnthl i• nc° w.cletr er n•rtlr 11rc'
httc'.rr Iruppc'nin~s unrl rcrririt's. t11unt ARA
hrrclsr•utc•hc'r's are crnvrluhle trr uchrise rir geerdr
vrsitnrs tn thc'ir local crreus Tlrrsr nrennc~ r .~
are listed rrr our Me'mhershilr 1)irert ora

Optolyt h
Toering 10x40 BGA Rubber n-mel tas, J T 175,Toering 7x42 BGA Rubber met tas, j I 195,PrrJzen incl . BTLt

Annual Dues : USS 37 .(1(I
Visa and MasterCard Acrepte d
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St . Ann's Books ~
Rectory House, 26 Priory Road, Great Malvern .
Worcestershire, WR14 3DR . Englan d
Telephone : +44 684 562818 Fax : +44 684 56649 1

We are international mail-order specialists dealing Exclusively in Bird Books .
- -- w
We have approximately 800 News titles always in stock, plus an ever-changing
stock of up to 2000 Secondhand titles, for the Ornithologist and Collector.
Effient, Friendly Service • Prompt Despatch • Expert Packing
Catalogues are regularly issued, and are Free on request.
4>

We are fully computerised and would be pleased to record your "Wants Lrst' .
We would then quote you (without obligation) when copies become availabie .
vni
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