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IS DIT DE TOEKOMST
VAN ANTARCTICA? /

A ntarctica moet onaangetast blijven en Greenpeace voert
daar aktie voor. Zoals altijd doen we dat zonder geweld .

Maar zonder uw hulp zijn we nergens . Word daarom ook
ti donateur van Greenpeace . Uw gift helpt ons echt enorm .

Ik help Greenpeace en word donateur . Als ik minimaal een t[entje
stort, krijg ik bovendien 4 x per jaar de Greenpeace kwart3al- ~
krant . Deze bon gaat naar : Greenpeace Necier€,ind
nummer 10734, 1000 RA Amsterdam .

2 1 Beilen mag ook : 020 -26 38 77 .

Naam :

Adres :é

Postcode: Plaats:
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Perzische Roodborst
te Maasland in november 1986

Paul de Heer

I n de namiddag van 3 november 1986 deelde Martin Poot mij telefonisch me-
de dat hij die middag te Maasland Zh een voor hem onbekende vogel ha d

gezien. Hij beschreef de vogel kort maar accuraat en overtuigend genoeg om
mij te alarmeren . 's Avonds kon MP bij mij thuis in vogelboeken slechts één vo-
gel aanwijzen die op het door hem waargenomen exemplaar leek : een adult
mannetje Perzische Roodborst Irania gutturalis . Mede omdat een van de Azia-
tische Erithacus-soorten mij niet geheel uitgesloten leek, besloot ik de waarne-
ming met enig voorbehoud door te geven .
De volgende ochtend werd de vogel nog voor 7 :00 op dezelfde plaats aange-
troffen, op de hoek van de Slot de Houvelaan en de Diepenburchstraat . Het

73 Perzische Roodborst lrania gutfura&s, Maasland . Zuidholland, november 1986{Aen é Pop)

IAurch svffing n f05 -107. seprembef 1989] 105



Perzische Roodborst te Maaslanrl in november 1986

bleek inderdaad om een Perzische Roodborst te gaan . De vogel hield zich op
bij de vele bosjes en struiken in de wegberm en in de tuinen van de huizen . Ve-
le belangstellenden hebben die dag de vogel rustig kunnen bekijken . Om-
streeks 17:45, toen het reeds vrijwel donker was, werd hij voor het laatst waar-
genomen . Dit was het eerste geval van de Perzische Roodborst voor
Nederland .

beschrijvin g
GROOTtE & HOUDING Iets groter dan Rood-
borst E rubecuia . Houding als Biauwborst
Luscinia svecica, hoog op poten, soms met
opgerichte staart .
KOP Voorhoofd, kruin, achterhoofd en ach-
terste deel van oorstreek grijs tot grijsblauw .

Wenkbrauwstreep wit, smal voor oog, bre-
der uitlopend achter oog . Teugel, voorste
deel van oorstreek en zijkant van kin en keel
zwart Midden van kin en keel wit, scherp

afgescheiden van zijkant van kin en keel en
van borst .
BOVENDELEN Grijs tot grijsblauw ; schouder
en deel van mantel bij slecht licht met brui-
ne waas .
ONOERDELEN Borst en flank oranje . Buik en
achterste deel van Nank vuilwit . Anaalstreek

en onderstaartdekveren wit.
aovENVLEUGEL Handpennen grijs tot grijs-
blauw, binnenste handpennen mei witte
top. Binnenste armpennen bruin en met
sleet, buitenste armpennen grjs tot grijs-
blauw met witte top . Tertials donker grijs-
blauw. Dekveren grijs tot grijsblauw Duim-
vleugel donkerbruin .
oNDERVLEUGEI Hand- en armpennen don-
ker. Ondervleugeldekveren oranje .
sTnART Zwart .
NAAICTE DELEN Oog en snavel zwafl . Poot
donker, soms donkergrijs, soms met bruine
zweem .
GEDRAG Bijna voortdurend laag bij of op
grond tussen struiken foeragerend . Niet
schuw .

determinatie
De combinatie van het 'zwarte masker', de witte scherp begrensde kin en keel,
de (grijs)blauwe bovendelen en de oranje borst en flanken paste alleen op een
adult mannetje Perzische Roodborst en sloot elke andere Westpalearctische
soort uit . Cramp (1988) wijst op mogelijke verwarring met Afrikaanse `robin-
chats' Cossypha wanneer de stuit en staart onvoldoende zijn gezien . De aan-
wezigheid van de kennelijk nog niet geruide gesleten binnenste armpennen
wees op onderbroken rui (cf Svensson 1984, Cramp 1988) .

voorkomen en verspreidin g
De Perzische Roodborst is een grote zeidzaamheid in westelijk Europa . Tot
1987 is de soort er slechts zes keer eerder vastgesteld : 11 juni-14 juli 1971, Ot-
tenby, 01and, Zweden ; 14 mei 1977, Hoburgen, Gotland, Zweden ; 10 mei 1981,
D~ttern, V~sterg6tland, Zweden ; 15 mei 1981, Odda, Hordaland, Noorwegen ;
22 juni 1983, Calf of Man, Isle of Man, Grool-Brittannië ; 10-19 mei 1986, Stens-
huvud, Skáne, Zweden (V$r Fágelv~rld 32 : 128, 1973; 38 : 44, 1979 ; 41 : 400,
1982; Vár Fuglefauna 8: 51, 1985; Br Birds 80 : 551, 1987 ; Vár Fágelv~rld 46 :
450, 1987) . De waarneming te Maasland op 3 en 4 november 1986 was het ze-
vende geval voor westelijk Europa, alsmede het eerste najaarsgeval . Vermel-
denswaard is dat alle waarnemingen betrekking hadden op een mannetje .
De dichtstbijzijnde broedgebieden van de Perzische Roodborst bev,nden zic h
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Perzische Roodborst te Maasland in november 1986

in het midden en zuiden van Turkije . De soort is vanaf eind april in het broedge-
bied aanwezig en trekt vanaf augustus naar zijn overwinteringsgebieden in
oostelijk Afrika, met name Kenya en Tanzania .

summary
WHITE-THROATED ROBIN AT [V[AASLAND IN NOVEMBER 1986 On 3 and 4 November 1986, an adult

male White-throated Robin lrania gutturalis was present at Maasland, Zuidholland . This was
the first record tor the Netherlands and the seventh for western Europe . Furthermore, it was

the fsrst auturnn record for western Europe . Al! seven records referred to males .

verwijzingen
Cramp. S 1988. The birds of the Western Palearctic 5 . Oxford .
Svensson, L 1984 . Identification guide to European passerines . Derde druk . Stockholm .

Paul de Heer, Schimmelpenninckstraat 1 8b, 3 1 35 NX Ulaardingen,
Nederland

Bonte Tapui t
op Schiermonnikoog
in mei 1988

Tom M van der Have

o p 28 mei 1988 fietste Tom van der Have om 9 :25 over het Cornelis Visser-
pad, vlakbij de Berkenplas op Schiermonnikoog Fr, in een gebied met la-

ge spaarzaam begroeide duinen waar doorgaans lokaal broedende Tapuiten
Oenanthe oenanthe foerageren . Ook deze ochtend was een paartje Tapuiten
aanwezig. In de directe nabijheid bevond zich echter vlak langs het schelpen-
pad een donker uitziend vrouwtje tapuit . Bij nadere beschouwing bleek de kop
vrij egaal met een wenkbrauwstreep achter het oog en donkere keel ; de boven-
delen waren koud aardbruin . Kort daarop vloog de vogel weg waarbij een grote
hoeveelheid wit zichtbaar werd op stuit en staart . Dit deed TvdH vermoeden te
maken te hebben met een Bonte 0 pleschanka of Blonde Tapuit 0 hispanica .
Na enkele minuten zoeken werd de tapuit weer teruggevonden en werden ver-
dere notities gemaakt van het verenkleed .
Aangezien noch van Bonte Tapuit, noch van Blonde Tapuit in Nederland met
foto's gedocumenteerde gevallen bestonden, werd Kees van der Wal telefo-
nisch gevraagd om de vogel te fotograferen . Ook moeilijkheden met de deter-

[ Dutch Birding 1 1 : 107-1 1 1 . seplemóer 1989] 107



Bonte Tapuit op Schiermonnikoog in mei 1988

minatie gaven hiertoe aanleiding . Tevens werden vogelaars van de vaste wal
gewaarschuwd .
Na een half uur arriveerde KvdW en deze kon de vogel zonder merkbare ver-
storing fotograferen . De vogel was zeer beweeglijk maar vloog en foerageerde
in een vrij beperkt gebied hetgeen de observatie vereenvoudigde . Na raadple-
ging van Jonsson (1982) werd geconcludeerd dat de vogel meest waarschijn-
lijk een vrouwtje Bonte Tapuit was-
Tot 13:00 bleef de vogel ter plekke, voornamelijk in een diepe duinpan . Nadat
een groep luid zingende jongelui in slagorde door het duinterrein was gelopen,
verdween de vogel echter uit zicht . Na de landing op de aanlegsteiger om
15:35 waren om 15 :45 de eerste vogelaars van de vaste wal aanwezig en spoe-
dig daarna werd de vogel weer aangetroffen in de favoriete duinpan . De tapuit
werd het laatst gezien om 22 :15 . De volgende dag werd de vogel, onaanks in-
tensief zoeken, niet meer teruggevonden .

beschrijving
Voor de beschrijving werden de aantekeningen van TvdH gebruikt, aangevuld
met foto's van Arnoud van den Berg, Guus Hak en Jaap van 't Hof .

GRnarrE & sTRUCruuA Als donker viouwtje
Tapuit, iets kleiner ; tanggerekter postuur,
vooral in vlucht geaccentueerd door lange-
re staart ; fijner gebouwd dan Tapuit met kor-
tere tarsus ; snavel vrij dun en priemvormig
KpP Voorhoofd en kruin licht grijsbruin .
naar achteren toe iets donkerder wordend
Achterhoofd licht aardbruin, afstekend te-
gen donkere oorstreek Wenkbrauwstreep
voor oog onduidelijk, achter oog gepronon-
ceerd breed en doorlopend in smalle streep
op achterhoofd ; leek in achteraanzicht een
'petje' te hebben Teugel en oorstreek on-
der oog donker aardbruin, grijswit gevlekt .
vooral op mondhoek uitlopend in vage
mondstreep. Warmbruine tint op oorstreek
In vooraanzicht contrasteerde licht voor-
hoofd met donkere keel . In vlucht vielen
licht achterhoofd en voorhoofd op in con-
trast met donkere onder- en bovenvleugel-
dekveren, mantel en keel .
BOVENDELEN Mantel, schouder en voorste
deel rug iets donkerder aardbruin dan ach-
terhoofd Mantel- en schouderveren sterk
gesleten, i n rijen Ilggend, gestreept ( gemar-
merd) effect gevend . Centra schouderveren
donker afstekend als overlangse streep .
Rug, stuit en bovenstaa rt dekveren helder
wit . beginnend ter hoogte van top bovenste
te rt ial .

ONOEROEL etv Kin, keel, borst donker aard-
bruin met grijswitte vlekjes, op middenborst
abrupt overgaand in lichter grijsbruin, door-
lopend tot verlengde van vleugelrand . Op
middenborst donker vlekje . uitlopend in
overlangse indeuksng in borstveren . Vanaf
zijborst, tegen vleugelboeg weinig geel-
bruin in smatle baan langs flank (onder
vleugel) tot helderwitte onderstaartdekve-
ren . Bij begrenzing uitlopend in geelbruine
vlek . Flank met grijsbruine zweem, borst en
buik vuilwit met diffuse grijze seepen . On-
derstaartdekveren zuiver wit .
VLEUGEL Slagpennen met donker aardbrui-
ne buitenvlag en grijsbruine biinenvlag .
Tertials aardbruin met vaag begrensde
(roest)bruine rand . Kleine en middelste
vleugeldekveren en duimvleugel met smal
wit randje . Onder- en bovenvleugeldekve-
ren zwartbruin . In vlucht gehele ondervleu-
gel zeer donkere indruk makend, con-
trastrerend met lichte onderdelen .
Bovenvleugeldekveren donkerder dan slag-
pennen .
STAART Ongelijke verdeting wit op donker
aardbruine staartveren (van binnen naar
buiten genummerd) : 16 mei vrij veel donker-
bruin, op buitenvlag bijna zoveel als zicht-

bare hoeveelheid bruin op 1 1 ; 12-5 met meer
wit, op 13-4 bijna tot u+teinde ; hierdoor lee k
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Bonte Tapuit op Schiermonnikoog in mei 1988

74-75 Bonte Tapuit Oenanfhe plescharrka, Schiermonnikoog, Friesland, mei 1988 (Arnoud B
van den Berg, Guus Hak)

witte staartvlak afgerond (recht bij Tapuii)
Bruin-wit verdeling op i2-6 ongelijk op
binnen- en buitenvlag waardoor rand witte
staartvlak rafelig leek .
NAAKTE DELEN Oog, snavel en poot zwart .
Geoa .a G Actief en beweeglijk ; fouragerend
zowel op grond als vanaf kale takken . Hou-
ding op grond meestal vrij horizontaal,
soms echter sterk opgericht . Regelmatig in
struiktoppen, houding hierbij als vliegen-
vanger Ficedula Vloog eenmaal onder in

struik om geruime tijd te poetsen . Kop werd
hierbij met poot achter vleugel om gekrabd .
Niet schuw en vloog regelmatig tussen
groepen fietsers door over schelpenpad .
Vlucht sierlijk en golvend, bij opvliegen
eerst steil omhoog, anders dan lage vlucht
van Tapuit .
GELUID Zacht raspend tjarr, enkele keer tij-
dens vlucht ; opvallend anders dan hard tek
van Tapuit .

determinatie
Herkenning van onvolwassen of vrouwtjes tapuiten en met name de keuze tus-
sen Bonte of Blonde Tapuit is reeds lang een probleem . Veldherkenning van
tapuiten in het algemeen is overzichtelijker geworden na de publicatie van Cle-
ment (1987) en Cramp (1988) .
De combinatie van aardbruine bovendelen, donkere keel en grote hoeveelheid
wit op de stuit en staartpennen sloot Tapuit uit . Ook de lange staart en korte
tarsus pasten niet op deze soort .
Vrouwtjes van Oosterse Bonte Tapuit 0 picata en Rouwtapuit Olugens kunnen
ook zeer donker gekleurd zijn met een donkere keel maar vertonen nooit zo-
veel wit op de staart . Bovendien zijn de witte staartvlakken bij deze soorten
recht afgesneden, in tegenstelling tot de afgeronde onregelmatige vlakken van
de waargenomen vogel .
Bleef over de keuze tussen Bonte en Blonde Tapuit . De koud aardbruine kleur
van de bovendelen viel het eerst op aan de vogel, en de keuze was derhalve
tussen een vrouwtje Bonte Tapuit of een donkerkelig vrouwtje Blonde Tapui t
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Bonte Tapuit op Schiermonnikoog in mei 1988

van de ondersoort 0 h melanoleuca, daar vrouwtjes 0 h hispanica doorgaans
een warmbruine tint op rug en mantel hebben . Een aantal kenmerken sprak
duidelijk voor een vrouwtje Bonte Tapuit : de donkere centra van de schouder-
veren, de geprononceerde wenkbrauwstreep en vooral de ver naar onder door-
lopende bruine band op de borst waarbij de afscheiding tussen de zeer donke-
re keel en de borstband niet opvallend duidelijk was . Doorgaans vertonen
vrouwtjes van D h melanoleuca een egale rug die soms donkerder kan zijn dan
bij de vogel van Schiermonnikoog (Hans Schekkerman pers med), een minder
geprononceerde wenkbrauwstreep en een scherper afgetekende donkere keel
door het minder ver naar beneden doorlopen van de borstband .
In veel opzichten vertoonde de vogel een treffende gelijkenis met de afbeel-
ding van een vrouwtje Bonte Tapuit in zomerkleed in Jonsson : de warmbruine
tint op de oorstreek, de streping op de mantel, de donkere veercentra van de
schouder en de vage afscheiding tussen de gevlekte keel en borst . De flank
van de vogel van Schiermonnikoog vertoonde iets meer geelbruin, vooral bij
de afscheiding met de helder witte onderstaartdekveren . Dit wees mogelijk op
een eerste zomer vrouwtje, evenals de roestbruine tint op de tertials ;vergelijk
plaat 89 en 90 in Clement 1987 voor een eerste winter mannetje) . Het achter-
hoofd was opvallend licht en de in combinatie met de doorlopende wenk-
brauwstreep ontstane scherpe afscheiding met de donkere kruin wordt ner-
gens in de literatuur genoemd als kenmerk voor Bonte Tapuit . Dit contrast
tussen kruin en achterhoofd is echter goed te zien op plaat 331 ir Clement
(1988) en afwezig in afbeeldingen van vrouwtjes Blonde Tapuit in Clement
(1987, 1988) .

verspreiding en voorkome n
De broedgebieden van de Bonte Tapuit strekken zich uit van de Bulgaarse
Zwarte Zeekust tot voorbij het Baikal Meer in de Sovjetunie . De soort overwin-
tert in Oost- en Noordoost-Afrika vanaf Egypte tot in Kenya (Cramp) . De waar-
neming van de Bonte Tapuit op Schiermonnikoog betekende het eerste geval
van deze soort voor Nederland . Tot en met 1987 zijn in Noordwest-Europa van
de Bonte Tapuit 25 waarnemingen bekend, merendeels uit het najaar BRD (5,
alle uit het voorjaar), Finland (3), Groot-Brittannië (11 waarvan één voorjaarsge-
val op 28 mei (!) 1978), Ierland (2), Noorwegen (2) en Zweden (2) .

dankzegging
Dank aan Arnoud van den Berg, Guus Hak en Jaap van 't Hof voor het beschik-
baar stellen van fotomateriaal .

summary
PiEO WHEATEAR ON SCHIERMONNIKOOG IN MAY 1988 On 28 May 1988 a female Pied Wheatear
Oenanthe pleschanka in summer plumage was present on Schiermonnikoog, Friesland . The
bird frequented vegetated dunes and foraged from bush tops as well as on the g•ound . This
was the first record of the species for the Nelherlands. Up 10 1987 there are 25 (mainly au-
tumn) records from northwestern Europe : Finland (3), FRG (5, all from spring), Great Britain
(11 including one spring record), Ireland (2), Norway (2) and Sweden (2) .
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verwijzinge n
Clement, P 1987. Field i dentification of West Palearctic wheatears . Br Birds 80 : 137-157,

187-238.
Clement, P 1988 . Mystery photographs 1 38 81ack•eared Wheatear. Br Birds 81 : 624-629 .
Cramp, S 1988 The birds of the Western Palearctic 5 . Oxford .
Jonsson, L 1982 . Vogels in hun eigen omgeving : Alpen en Middellandse Zeegebied . Zut-

phen .

Tom M van der Have, Furkabaan 674 . 3524 ZL Utrecht, Nederlan d

Woestijngrasmus
in AW-duinen te Zandvoort
in oktober en november 198 8

Ferdy G S M Hieselaa r

O p zondag 30 oktober 1988 was Ferdy Hieselaar aan het vogelen in de Am-
sterdamse Waterleidingduinen te Zandvoort Nh . Om 13:50 ontdekte hij o p

enkele meters voor zich op het pad langs de noordoever van het Sprenkelka-
naal een bruingrijs vogeltje dat druk aan het foerageren was . Na observatie ge-
durende een halve minuut, waarbij duidelijk werd dat het om een kleine
grasmus Sy lvia met lichtgele poten en gele iris ging, riep FH de toevallig pas-
serende vogelaars Yvo Bergkamp en ivan Soenario erbij en door raadpleging
van een vogelgids bleek vrij snel dat de vogel een Woestijngrasmus S nana
was. Bewust van het feit dat dit de eerste Woestijngrasmus voor Nederland
was, waarschuwde FH zo snel mogelijk enkele vrienden en andere vogelaars .
Bovendien vroeg hij de toevallig passerende Charles Dupon, die een foto-
toestel bij zich had, of hij de vogel op de gevoelige plaat wilde vastleggen . Om
15:15 arriveerde de eerste gewaarschuwde vogelaar, Evert van Huijssteeden,
en maakten FH en EvH een uitgebreide beschrijving . Om 17:00 konden nog
zes andere toegesnelde vogelaars de Woestijngrasmus in het halfdonker be-
wonderen en fotograferen .
De volgende morgen vroeg werd de Woestijngrasmus door c 60 vogelaars te-
ruggevonden en tot en met 3 november werd de vogel in de omgeving van de
plek van ontdekking gezien door enkele 100en vogelaars uit Nederland en Bel-
gië . Op 4 en 5 november werd de Woestijngrasmus, ondanks intensief zoeken
door c 20 vogelaars, niet meer waargenomen .
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beschrijvin g
GROOTTE & BOUW Qua bouw gelijkend op
Grasmus S communrs maar duidelijk klei-
ner dan deze ; ongeveer zo groot als Fitis
Phylloscopus trochilus, Vleugelpunt tot
voorbij einde van onderstaartdekveren rei-
kend . Snavel dun .
KOP á HALS Kruin en achterhoofd licht grijs-
bruin bij goed licht, meer bruingrijs overko-
mend bij bewolkt weer ; voorhoofd en voor-
ste deel van kruin iets donkerder, geleidelijk
overgaand in grijswitte teugel, kin en keel .
Oorstreek leek soms iets lichter dan kruin .
Oogring vuilwit, boven oog duidelijk, onder
oog moeilijker zichtbaar. Geen kopstrepen
aanwezig .
eoVENDELEN Mantel, rug en schouder zelf-
de kleur als kruin, eenkleurig ; deel van
schouderveren met grijze waas. Stuit bij
staartbasis roodbruin, overigens als andere
bovendelen .
ONDERDELEN Borst, buik en anaalstreek
grijswit . Achterste deel van flank (veelal be-

dekt door vleugel) en onderstaartdekveren
licht kastanjebruin, overgaand in bruin van
staart .
VLEUGEL Handpennen duidelijk donkerder
dan rest van vleugel, vrij donkerbruin, met
lichte zoom . Armpennen voornamelijk be-
dekt door tertials, lichter dan handpennen,
iets donkerder dan bovenvleugeldekveren,
met lichte zoom . Tertials warm kastanje-
bruin met lichte zoom ; binrenste tertial
(kortste) met donkerbruin centrum (iets bre-
der dan schacht en bijna net zo donker als
centrum staartpennen) dat onscherp over-
gaat in brede licht zandkleurige tot licht fiets
roodbruine zoom . Zichtbare deel van du+m-
vleugel zwarlachtig met smalle lichte zoom .
In vlucht geen vleugetstreep .
sTAART Licht afgerond . Buitenste staartpen
wit, wit niet tot aan veerbasis doorlopend .
Staartbasis en bovenstaartdekveren rood-
bruin (iets lichter dan bij Nachtegaal Zusc ;-
nia megarhynchos) . Staartpennen met zee r
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donkere schachten en omgeving van
schachten, naar zijden toe roodbruin wor-
dend tot zeer lichte veerrand . Onderstaart
vuilwit met donker centrum van staartuitein•
de tot ongeveer halverwege staart .
NAAKTE DELEN Iris duidelijk geel ; oogrand
roodbruin . Bovensnavel (inclusief culmen
en punt) zwart, alleen tol iets boven sniirand
geel ; ondersnavel geel met zwarte punt .
Poot opvallend lichtgeel ; nagel zwart .
GELuio Niet gehoord .
GEDRAG Hippend over grond en regelmatig
opvliegend of -springend om insecten te
vangen . Ook regelmatig in duindoorns en
andere struiken, gemakkelijk uit zicht ver-

dwijnend . Voo rt durend en zeer druk bewe-
gend, naar insecten pikkend . Veel met
staart bewegend ( echter niet wippend als
Witte Kwikstaa rt Motaci!!a a lba) . Vlucht
moeizaam en hortend als Graspieper An-
thus pratensis . Weinig vliegend . Zeer tam,
vrij gemakkelijk te benaderen tot enkele
(soms één) meters, echter meestal wel eni-
ge meters uit buu rt van mensen blijvend .
B~ Duingebied met open zandige of
bemoste bodem en lage duindoornstruiken
en jacobskruiskruid-resten . Ook in tot c 1 .5
m hoog struweel met helm- en duinriet-
ondergroei . Nauwelijks waargenomen in
aanwezige hogere bomen .

determinatie
De gele iris en lichtgele poten sloten Hippolais- en Phylloscopus-soorten uit .
Het kleine formaat en de korte onderstaartdekveren sloten Acrocephalus- en
Locustella-soorten uit . De combinatie van lichtgele poten, gedeeltelijk gele on-
dersnavel, gele iris, donkere kastanjebruine tertials met lichtere zomen en
roodbruine staart met witte zijden sloten verder alle andere Sylvia-soorten uit .
Op grond van de relatief donkere kleur van het verenkleed kan geconcludeerd
worden dat de Woestijngrasmus behoorde tot de ondersoort S n nana (en niet
tot de meestal in veldgidsen afgebeelde lichtere ondersoort S n deserti ; zie
ook foto van S n nana in Silsby 1980)-
Leeftijd en geslacht van de Woestijngrasmus waren niet vast te stellen .

verspreiding en voorkome n
Het broedgebied van S n nana ligt in Centraal-Azië ten oosten van de Kaspi-
sche Zee . De vogels in het zuidelijk deel van het broedgebied (Turkmenistan)
zijn voor een deel standvogels ; het overige deel van de populatie bestaat uit
trekvogels die overwinteren in de woestijnen van India, Pakistan, Iran en
Saudiarabië en In mindere mate Egypte (vooral de Sinai) en Israël (Dement'ev
& Gladkov 1968, Goodman & Meininger 1989) .
Het biotoop van de Woestijngrasmus bestaat uit open gebieden met zandige
grond en verspreide lage struiken. Binnen zijn verspreidingsgebied is de soort
algemeen (Dement'ev & Gladkov) .
De waarneming van de Woestijngrasmus in de AW-duinen betrof het eerste ge-
val van deze soort voor Nederland . Tot en met 1988 zijn er in Noordwest-
Europa in totaal 21 waarnemingen bekend : BRD (1), Finland (6), Groot-
Brittannië (5) en Zweden (9) . De vijfde Britse waarneming stamt evenals het
Nederlandse geval uit het najaar van 1988 . In alle gevallen betrof het de onder-
soort S n nana en alle waarnemingen, op twee voorjaarsgevallen na, vielen in
de periode van half oktober tot begin november . Dit duidt erop dat de vogels
op de herfsttrek afgedwaald zijn naar het westen . Dement'ev & Gladkov ver-
melden als trektijd de periode van begin september tot eind november-
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dankzegging
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het maken van de beschrijving .

summa ry

DESERT ViJARBLER IN AW-DUINEN AT ZANDVODRT IN C]CTOOBER AND NOVEMBER 1988 From 3fl 0ctOber
to 3 November 1988, a Desert Warbler Sylvia nana was observed in the Amsterdamse Water-
leidingduinen at Zandvoort, Noordholland . This was the first record of this species for the Ne-
therlands Because of its relatively dark plumage, it was concluded that it belonged to the
eastern subspecies S n nana . Other north-west European records are from Finland (6), FRG
(1), Great Britain (5) and Sweden (9) .

verwijzingen
Dement'ev, G P & Gladkov, N A 1968. Birds of the Soviet Union 6. Jeruzalem .
Goodman, S M & Meininger, P L 1989 . Birds of Egypt . Oxford .
SiiIsby, J 1980 . Inland birds of Saudi Arabia . Londen .

Ferdy G S M Hieselaar, Franz Léharlaan 33, 2102 GH Heemstede,
tdederland

notes on asian-pacific birds

Long-bil4ed Plover on Bali in November 1973 In connection with the planned
British Ornithologists' Union's check-list of the birds of Java and Bali, In-
donesia, we consider it appropriate to document a sighting of a Long-billed
Plover Charadrius placidus on Bali, constituting the first documented record of
the species for Indonesia .
On 4 November 1973, we made a birding trip by car along the south-western
coast of Bali . Halfway between Antosari and Negara, in a flooded, still muddy
rice field, we spotted a Charadrius plover which resembled a large Little Ring-
ed Plover C dubius in winter plumage. The bird had a long and slender, dark
bill, long yellowish-pink legs and long tail with a dark subterminal band . Based
on these characters, we identified it as a Long-billed Plover (cf Hayman et al
1986) .
The Long-billed Plover is a breeding bird of Ussuriland, northern China, Korea
and Japan; it winters mainly south of the breeding range (Peters 1934) . The
species is an uncornmon winter visitor to Burma, Laos, Thailand and Viet Na m

114 IDutch Hirding 0 : 11 4-1 t5. septembe, 19891



notes on asian-pacific birds

- ~- ~;

9

w

~

~- -y

77 Long-billed Plover Charadrius ptacidus, Bali . Indonesia, November 1973 (Piet Meeth)

(King & Dickinson 1975) . Furthermore, it is a rare winter visitor to northern
Taiwan (Chang 1980) and there is a doubtful report from Hong Kong (Chalmers
1986) . There is only one record trom the Malay peninsula and it has never been
reported from Sumatra (Medway & Wells 1976, van Mar4e & Voous 1988) .
Recently, single birds were reported from Brunei while a flock of five birds was
seen on Bali (Hayman et al) but we were unable to obtain details of the latter
observation-
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mystery photographs
3 2When noticing the short undertail-coverts and square-ended tail, we
3should have no difficulty in identifying last issue's mystery warblers as
belonging to the genus Hippolais. Confusion with members of the genus
Acrocephalus could arise, but these are characterised by a rounded tail and
long undertail-coverts .
Both mystery birds show a short primary projection, pale brown-grey upper-
parts and a greyish-white edge to the outer rectrices . Among the six species
of Hippolais, only three show this combination of teatures, Olivaceous H
pallida, Booted H caligata and Upcher's Warbler H languida . The mystery
birds' equal tertial-spacing and the short tail rule out Upcher's (see Birding
World 2 : 167-170, 1989), leaving us with Olivaceous and Booted .
One bird's pale supercilium is very short and thin and only distinct in front of
and above the eye . This pattern is typical for Olivaceous since in Booted the
supercilium is more prominent behind the eye. However, exceptions occur :
some Booted seern to lack a pale supercilium behind the eye (eg Dutch Birding
9: plate 29, 1987), while in Olivaceous it may extend behind the eye . Both

78 Ol ivaceous Warblers Hippolais pa1lida, Yumurtalik, Adana, Turkey, May 1987 (Arnoud B
van den Berg)
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mystery birds lack the distinct dark line above the supercilium which is often
visible in Booted, although such a line is indicated in the bird on the left . It
should, however, be pointed out that such dark 'supracilium' in Booted is an
artefact, created by the elongated supercilium-feathers bordering the crown .
Again, some Booted do not show this dark 'supracilium', while it might be visi-
bie in some Olivaceous .
Considering the characters examined above, it seems justified to identify both
birds as Olivaceous Warblers . The birds were trapped (and photographed by
the author) on 2 May 1987 at Yumurtalik, Adana, Turkey . Both had a wing length
of more than 63 mm, this being diagnostic for Olivaceous Warbler . It should be
noted that there is an overlap in wing length of Oiivaceous and Booted Warbler
between 62-63 mm .
The Olivaceous Warblers illustrated here show slight differences in bill length,
head shape and primary projection . It is partly due to this variation that the
identification of Olivaceous is more difficult than generally realised, especially
when, like in this case, the eastern subspecies H p elaeica is involved, which
averages smaller and has a shorter and narrower bill than western H p opaca .

Arnoud 8 van den Berg, Duinlustparkweg 98, 2082 EG Santpoort-Zuid,
Netherlands
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Fluitzwaan in Lauwersmeer in november 1986 Op 23 november 1986 om
15:15 ontdekten Frank Dorèl, Gerard van Gool, R de Graaff en A Sterk in het
noordoostelijk deel van de Lauwersmeer Gr in een groep van ruim 500 Kleine
Zwanen Cygnus columb>'anus bewickii een exemplaar met een zwarte snavel
die alleen vlak voor het oog zeer weinig geel vertoonde . De vogel verschilde
verder niet van de omringende zwanen . Hij kon goed worden bekeken en een
veldschets werd gemaakt . Door de uitzonderlijk kleine hoeveelheid geel op de
snavel kon de vogel als Fluitzwaan C c columbianus worden gedetermineerd .
Evans & Sladen (1980) stelden een significant verschil vast tussen het percen-
tage geel op de snavel van Fluitzwaan (0-15.8%) en Kleine Zwaan (22 .9-42%) .
Het percentage geel op de snavel van onze vogel bedroeg naar schatting 6-
9% .

/i
/ . . . .

Ficuua 1 Fluitzwaan Cygnus columbíanus columbianus, Lauwersmeer, Groningen, novem-
ber 1986 ( Ton Eggenhuizen)

Dit was het derde geval van deze Noordamerikaanse ondersoort voor Neder-
land . Het eerste geval betrof een vogel die op 15 februari 1976 te Zonnemaire,
Schouwen-Duiveland Z, werd gefotografeerd (Mullié 1980) . De tweede werd op
7 en 15 februari 1980 waargenomen bij Nijkerk Gld (Slagboom 1987) . In beide
gevallen werd overigens door de auteurs niet geheel uitgesloten geacht dat de
geringe hoeveelheid geel op de snavel geweten kon worden aan meianisme .
Sinds 1978 zijn er zeven gevallen van de Fluitzwaan in Ierland, alle van
december-maart . De laatste drie waren van de drie opeenvolgende winters van
1985187 in South Slob, Wexford . Vermoedelijk hadden deze gevallen betrek-
king op dezelfde vogel, met een andere snaveltekening dan die van de Lau-
wersmeer (Killian Mullarney in litt ; Br Birds 79 : 532, 1986) . De eerste drie Fluit-
zwanen in Groot-Brittannië werden waargenomen in Somerset en Hampshire,
eveneens in de winters van 1985/87 ; ook hier betrof het mogelijk steeds hetzelf-
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de exemplaar (Br Birds 81 : 545, 1988) . Buiten Nederland en de Britse Eilanden
is in Europa alleen een exemplaar vastgesteld op 3 april 1979 in Véxjd,
Smáland, Zweden . (Br Birds 75 : 22, 1982) .
Wij bedanken Ton Eggenhuizen voor het uitwerken van de veldschets .

summary
TUNURA SWAN IN LAUWERSMEER IN NOVEMBER 1986 On 23 November 1986, a Tundra Swan Gyg-
nus columbianus columbianus was seen in the Lauwersmeer, Groningen . The bird was pre-
sent in a flock of more than 500 Bewick's Swans C c bewickii . The amount of yellow at the
base of the black bill was only 6-9% . This fits the range of Tundra (0-15 .811f0) rather than that
of Bewick's (22 .9-42 %) .
This was ihe third record of this North American subspecies for the Netherlands . The prevíous
ones ware in February 1976 at Zonnemaire, Zeeiand, and in February 1980 at Nijkerk, Gelder-
land . In Europe, it has been recorded for Great Britain (3), Ireland (7) and Sweden (1) .
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Slender-billed Curlews in Morocco in February 1979 In recent times, it has
become clear that the wetlands on the Atlantic coasts of Morocco are the main
wintering grounds of Slender-billed Curlew Nurnenius tenuirosfris . The
population has declined to the point where this is now probably the rarest
migratory bird species in the Western Palearctic (Cramp & Simmons 1983, Ur-
ban et al 1986, van den Berg 1988a,b) .
In this note, 1 present the details of my observation of three Slender-billed
Curlews at Oued Massa, southern Morocco, on 4 February 1979 . The species
does not appear to have been previously recorded at this site, and there is only
one more recent record known from the entire region south of the Atlas range
(Thévenot 1989) ; this record of seven birds on 7 April 1986 at Oued Massa re-
mains, however, without published documentation . No Slender-billed Curlews
were found in the five other Moroccan coastal wetlands (ie, Lac de Sidi-
Bourhaba, Merja Zerga, Oued Loukkos, Oued Sebou and Oued Sous) which
1 surveyed between 24 January and 21 February 1979 (Ewins unpubl data) .
At Sidi Rbat, c 40 km south of Agadir, the mouth of Oued Massa has become
cut-off from the Atlantic by c 100 m of low dune, resulting in a brackish lake c
6 km long . At the seaward end, the lake is usually shallow and a number of low
and muddy islands have formed which are used as roosting and, to a lesser ex-
tent, feeding sites by waders, gulls and terns . From 4 to 10 February 1979, there
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was a high daily turnover of birds here as small parties of various species mov-
ed along the coast . In the early evening of 4 February, three Slender-billed
Curlews arrived from the south and joined a multi-species roost on the small
sandbars. They were watched for 1 h at distances down to 80 m with 10 x 40
binoculars and a 30 x 75 telescope . By first light the following day, the Slender-
billed Curlews, along with some other waders, had departed and were not seen
again .
The three Slender-billed Curlews were all calling as they flew into the roost and
it was these distinctive calls which first alerted me, being softer, higher-pitched
and of shorter duration than any corresponding vocalizations given by Curlews
N arquata in similar conditions . On landing, the lower belly, thighs, vent,
undertail-coverts and, to a lesser extent, the basal regions of the underwing ap-
peared as an area of brilliant white contrasting with the general brown-grey hue
of the rest of the plumage . The three birds were of equal size, similar to that of
Whimbrel N phaeopus, but the bill appeared more slender along the entire
length and no pale crown-stripe was detected . The broad flank-spots were
distinctive but not always visible and became difficult to distinguish in failing
light . The birds remained together in roughly the same position until the light
failed, towards the middle of the roosting waders but away from the main con-
centration of gulls . Most of the time, they stood still or preened the body-
feathers ; some body-feathers were preened out, indicating that these birds
were in active body moult . No intra- or interspecific aggression was observed,
no calls were given on the ground and the birds did not feed .
It is unlikeiy that Oued Massa offers much in the way of suitable feeding condi-
tions for waders . Rather, it probably serves as a staging area for them when
moving along the coast between foraging sites . Clearly, such resting sites are
also important for migratory species . The short stopover time at localities Hke
Oued Massa might explain why previous observers (often visiting for only 1-2
days) have possibly failed to record any Slender-billed Curlew there .
Nowadays, Oued Massa is a nature reserve, probably the best protected in
Morocco (Arnoud van den Berg pers comm) .
1 thank Adam Gretton for useful discussions and the Station Biologique de la
Tour du Valat, Bouches-du-Rhóne, France, for supporting the wetland-survey
work in Morocco in January and February 1979.
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Spotted Sandpiper in Turkey in August 1988 On 2 August 1988 !we de Bruin
and 1 were birding in the Gáksu delta, south of Silifke, Turkey . At 07 :30 we stop-
ped at a pool near Paradeniz Gblu . One of the first birds 1 noticed was an Actitis
sandpiper which was identified, at seeing blackish spots on the white under-
parts, as a Spotted Sandpiper A macularia . 1 warned IdB but the bird disap-
peared by moving to a more secluded part of the pool . A few minutes later ldB
relocated the sandpiper and confirmed rny identification . We observed the bird
for 2 h through a 20-60 x 77 telescope and 8 x 30 binoculars and compared it
with nearby Common Sandpipers A hypaleucos. When returning to the pool
later in the day in the company of Pia de Bruin, the Spotted Sandpiper was still
present and was observed for another 2 h . The following description is based
on field notes and photographs taken on both occasions.

sizE & STRUCTURE Tail projection distinctky
less than in Common Sandpiper, short
length of tail also apparent in flight . Tibia
appeared shorter as well .
HEAD & NEC( Distinct supercilium, white,
equal in length in front of and behind eye,
merging above eye with white eye-ring . Lore
dark . Upperhead and ear-coverts coloured
as upperparis .

UaaFRPAaTS Greyish-brown, faintly tinged
greenish ; blackish markings on most of up-
perparts, widely spaced and showing no
particular pattern . Upperparts paler than in
Common Sandpiper.
UruDERaAars White, lacking breast-patches
typical of Common Sandpiper ; blackish
spots on side of breast - where most
numerous and conspicuous -, flank, ven t

79 Spotted Sandpiper Actitis macutaria . Paradeniz Gdlu . Gdksu delta, Turkey, August 1988
(Sybrand de Bruin)
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and undertail-coverts ; at greater distance,
spots appeared inconspicuous .
WING Pale wing-stripe stiorter and, par-
licularly on inner wing, narrower than in
Common Sandpiper ; present on inner six to
eight primaries and outer three or four
secondaries, not meeting pale traíling edge
to secondaries at base of innerwing .
TAIL When bird lifted wings, tail pattern
briefly observed : at least two outermost rec-

trices showed black-and-white .
aaRE Pnm~s Biil distinctly two-toned, reddish
at base, grading into black tip. Leg creamy-
yellow, distinctiy brighter than in Common
Sandpiper.
eEr+AViouR Stayed closer to cover than
Common Sandpiper, preferring grassy area
near edge of pool . Returned to pool shortly
aNer being flushed .

On account of the size and blackness of the spots on the underparts, i1 is possi-
bie that the bird was a first-year female or an aduit male (cf Hayman et al 1986) .
This was the first documented record of Spotted Sandpiper for Turkey (and pro-
bably for the Middle East) . There seem to be three previous records from
Turkey ; however, these concern museum skins without further details (Orn
Beob 21 : 21-24, 1923 ; Max Kasparek in litt) . This Nearctic species is an ac-
cidental visitor to the Western Palearctic, with records in the Azores, Belgium,
Britain, FRG, GDR, Iceland, Ireland, Madeira, Netherlands, Spain,
Spitsbergen and Switzerland (Cramp & Simmons 1982) .
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Audouin's Gulls in Senegal in Janua ry 1989 In a paper on Audouin's Gull
Larus audouinii in the southwestern Palearctic, Hoogendoorn & Mackrill (1987)
referred to records along the west African coast and suggested that a large part
of the wintering population occurs off the western Sahara . Maximum counts
are from southern Morocco, with few records further south to Senegal .
On 10 January 1989, 1 visited the Parc National du Delta du Saloum in Senegal,
just to the north of the Gambia river. A small boat was taken from the southern
tip of the Palmarin peninsula (Sangomar Point) to visit two small shell islands
on which numerous gulis, terns and waders could be observed from a
distance . During the trip to the islands, a group of 21 adult Audouin's Gulls was
encountered at sea which, when flushed, flew to the north . A subsequent lan-
ding at the southern tip of a long and narrow shell island allowed detailed
observations to be made of the various birds present . Most notable amongst
these were a further 47 Audouin's Gulls, comprising 17 first-winter, 6 second
winter and 24 adult birds . These birds were all standing in a loose group and,
when disturbed, flew a few metres to alight on the sea . Other gulls present, bu t
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standing apart, were 141 Grey-headed L cirrocephalus, 211 Slender-billed L
genei and 87 Lesser Black-backed Gulls L fuscus .
In view of the uncertainty surrounding the whereabouts of many Audouin's
Gults during winter, the presence of 68 birds in the Parc National du Delta du
Saloum is of considerable interest and implies that the regular wintering
grounds of this species may extend considerably further south than previously
thought .
It would be interesting to make observations further to the south in The Gambia
and it is hoped that birders visiting that country will look carefully at all gulls .

reference
Hoogendoorn, W & Mackrill, E J 1987. Audouln's Gull in southwestern Palearctic . Dutch Bir-

ding 9 : 99-107.

Ed J Mackrill, Candleshoe Cottage, Welton-le-Marsh, Spilsby,
Lincolnshrre PE23 5SY, UK

Juvenile Arctic Tern with aberrantly coloured bare parts and abnormally
patterned primaries From 1 to 6 November 1988, a juvenile Arctic Tern Ster-
na paradisaea with aberrantly coloured bare parts was present at Grená har-
bour, 0stjylland, Denmark . These parts were still showing the colour
characteristics of those of a downy chick . The bill was completely orange-red
and the legs were reddish-orange; at this time of year, these should have been
all-black and dark brown-red or blackish, respectively (cf Cramp & Simmons
1985, Mullarney 1988) . Furthermore, its primaries were unusually patterned,
only showing a dark tip to the outer f ive primaries and, apart from the dark tip,
an all-pale outermost primary . One may wonder whether these two
phenomena were linked .

references
Cramp, S & Simmons, K E L 1985. The birds of the western Palearetic 4 . Oxford
Mullarney, K 1988 . Identifícation of Roseate Tern in juvenile plumage . Dutch Birding 10 :
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Klaus Ma!lrng Olsen, Mellegade 21, st t th, 2200 Kobenhavn N, Denmark
Rolf Danielsen, Kantorvaenget 182, 8240 Risskov, Denmark

Kleine Spotvogel te Bloemendaal in september 1988 Op 21 september
1988 was ik met Joost van der Eist, Cor Ploeger en Ted Swaalf aan het ringen
op de vinkenbaan `Cornelis van Lennep' in De Kennemerduinen te Bloemen-
daal Nh. Het was grotendeels bewolkt en er stond een zwakke zuidoosten
wind . Er werden 's ochtends meer dan 100 vogels van 16 soorten geringd . Om
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12:30 trof ik een kleine zanger aan in de bovenste baan van een mistnet tussen
2-6 m hoge wilgen en duindoorns . Vanwege het Fitis Phylloscopus trochilus-
achtige voorkomen, het bleke uiterlijk, de achter het oog brede lichte wenk-
brauwstreep, de witachtige staartzijde en de gladde licht rozeachtige poten
kon de vogel onmiddellijk als Kleine Spotvogel Hippolais caligata worden her-
kend . De vogel werd geringd (Arnhem J04521), beschreven en gefotografeerd .
Voordat de vogel om 14 :00 bij het strandpaviljoen 'Parnassia' werd losgelaten,
kon hij ook door de gewaarschuwde en tijdig gearriveerde Hans Schouten, Jan
van Tussenbroek en Kees van Tussenbroek worden bekeken . De vogel vloog
naar dicht struikgewas en liet zich urenlang niet meer zien . Om 17 :30 waren
er 12 vogelaars getuige van dat de vogel zich begon te verplaatsen waarbij hij
even bovenin een struik, op de kale grond en op prikkeldraad ging zitten en en-
kele keren van struik naar struik vloog, om tenslotte na c 20 min over de duinen
oostwaarts uit het zicht te verdwijnen . In zit vielen klein formaat en witte onder-
delen op . In vlucht waren de bleke bruingrijze bovendelen, iets donkerdere lan-
ge staart en witachtige staartzijde opvallend . De onderstaande beschrijving
werd van de vogel in de hand gemaakt .

GROOTTE & souw Fitis-achtig maar met kor-
tere vleugel en iets bredere snavelbasis .
Handpenprojectie kort, ongeveer helft van

lengte van tertials en armpennen . Staart
iang, recht afgesneden, wanneer gespreid
iets gevorki . Aan snavelbasis ongeveer vij f
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snorharen . Poot stevig met gladde tarsus ;
teen ruw en dik, nagel kort .
KoP Bovenkop licht bruingrijs . Wenk-
brauwstreep witachtig met onduidelijke ge-
le zweem, breed achter oog . Wenk-
brauwstreep op korte afstand (in hand)
opvallend ; recht van boven gezien donkere
schaduwlijn boven wenkbrauw . Teugel en
oogring witachtig . Oogstreep vaag, smal en
alleen achter oog . Oorstreek licht bruingrijs
(iets lichter dan bovenkop) . Kin en keel wit-
achtig .
eOVENDELEN Licht bruingrijs ('zand'- of
'thee met melk'-kleur) . Stuit en bo-
venstaartdekveren iets lichter dan mantel,
rug, bovenvleugel en staart .
ONDERDELEN Witachtig .
VLEUGEL Bovenvleugel licht bruingrijs .
Duimvleugel en hand- en armpennen iets
donkerder met smalle lichte zomen . Geen
gelige vleugelboeg . Tertials en dekveren
met brede, vaag begrensde, lichte zomen .
Onderdekveren en oksel witachtig .
sTAART Licht bruingrijs met witachtige
staartzijde. Alle pennen met smalle lichte
rand en zoom ; buitenste pen met witachtige

buitenrand (buitenhelft buitenvlag) om
veerpunt heen .
NAAKTE DELEN Iris donkerbruin . Bovensna-
vei grijs met roze grondkleur, aan basis en
punt donkergrijs, uiterste punt en snijrand
geelachtig ; ondersnavel licht vleeskleurig
met vaag begrensde grijsachtige vlek aan
punt, uiterste punt geelachtig ; binnensna-
vel geel met twee zwarte stippen op basis
van gele tong . Poot 'doorzichtig' licht roze-
achtig met lichtgrijs waas . Teen rozeachtig
grijs (donkerder dan tarsus) . Nagel grijs .
BIOMETRIE Vleugeliengte 61 mm . Snavel-
lengte tot bevedering 9 .2 mm, tot schedel
13.7 mm . Vleugelformule (handpennen van
buiten naar binnen genummerd) : p3=p4
top, p2 -5.8 mm, p5 -0 .3 mm, p6 -4 .1 mm, p7
-7.2 mm, p8 -8.7 mm, p9 -10.5 mm . p10 -13.4
mm; top p2 tussen p6 en p7 ; pt 3 .7 mm lan-
ger dan langste grote handdekveer ; buiten-
vlag van p3-5 versmald . Langste on-
derstaartdekveer 17.6 mm korter dan punt
langste staartpen . Gewicht 8.4 g .
sLEET Slagpennen geen sleet ; tertials,
dekveren en staartpennen lichte sieet .

Bij de deterrt► inatie van deze zanger waren de korte onderstaartdekveren, de
opvallend lichte staartzijde en de recht afgesneden staart kenmerken die soor-
ten van het geslacht Acrocephalus en tocustella uitsloten . Vanwege de opval-
lende lichte wenkbrauwstreep kon de vogel niet tot het geslacht Sylvia beho-
ren . Alleen de Woestijngrasmus S nana zou soms een lichte wenkbrauwstreep
vertonen, maar deze bezit tevens een lichte geelachtige iris . Door de witachti-
ge staartzijde en de vrij brede snavelbasis kwamen de soorten van het ge-
slacht Phylloscopus evenmin in aanmerking . Bovendien ontbraken de voor de
meeste Phytloscopus-soo rten karakteristieke gele en groene kleur en vleu-
gelstreep. Door het ontbreken van de versmalling op p6 werden Raddes Bos-
zanger P schwarzi, Bruine Boszanger P fuscatus en Tjiftjaf P collybita direct
uitgesloten, de korte handpenprojectie paste niet op Bergfluiter Pbonelli en Fi-
tis, en de poten waren te dik en te licht voor de vier laatstgenoemde soorten .
Vleugel- en snavellengte waren te kort voor alle soorten van het geslacht Hip-
polais behalve Kleine Spotvogel (cf Svensson 1984) . De witachtige staartzijde
en het ontbreken van geel in het verenkleed sloten Spotvogel H icterina en
Orpheusspotvogel H polyglotta uit . Grote Vale H languida en Griekse Spotvo-
gel H olivetorum hebben geen versmalling van p5. De veel op Kleine Spotvogel
gelijkende Vale Spotvogel H pa1lida van de oostelijke ondersoort H p elaeica
heeft een plattere kop, minder wit in de staart, een langere vleugel, een langere
snavel, mist een duidelijke wenkbrauwstreep achter het oog en de donkere
schaduwlijn boven wenkbrauw .
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Alle maten kwamen overeen met Kleine Spotvogel . Vanwege de geringe sleet
van de slagpennen en de aanwezigheid van tongvlekken kon worden aange-
nomen dat het een eerstejaars vogel betrof, vermoedelijk van de ondersoort
H c caligata (cf Williamson 1976) .
Dit was het derde geval van de Kleine Spotvogel voor Nederland . Het eerste
geval was op 2 en 3 oktober 1982 te Oosterend op Terschelling Fr (Wassink
1983) . Het tweede geval was op 11 oktober 198 6 te Almere-Haven FI (Breek
1987) .
Het dichtstbijzijnde broedgebied is de omgeving van Moskou . Voor het eerst in
1981 en jaarlijks sinds 19 86 worden ook in zuidelijk Finland gedurende het
voorjaar zingende exemplaren vastgesteld; het eerste Finse najaarsgeval was
in september 1988 (Lasse Laine pers med). Tot en met 1986 werd in Europa
(buiten Finland en de USSR) de soort vastgesteld in BRD 1, Frankrijk 3, Groot-
Brittannië 22, Noorwegen 2 en Zweden 1 . De najaarsgevallen zijn afkomstig uit
de periode 20 augustus tot 1 november .

summa ry

BpOTED WARBLER AT BLOEMENDAAL IN SEPTEMBER 1988 On 21 September 1988, at Bloemen-
daal, Noordholland, a Booted Warbler Hippolais caligata was ringed . It was a first calendar-
year bird because of the only stightly worn remiges and two dark spots on the yellow tongue .
This was the third record of this species for the Netherlands . The first was on 2 and 3 October
1982 on Terschelling, Friesland, and the second on 11 October 1986 at Almere-Haven, Flevo-
land

verwijzingen
Breek, K 1987 . Vangst van een Kleine Spotvogel in het Kromstootpark in oktober 1986. Grau-

we Gans 3 : 8-13.
Svensson, L 1984 . Identification guide to European passerines . Derde druk . Stockholm .
Wassink, A 1983. Kleine Spotvogel op Terschelfing in oktober 1982. Dutch Birding 5 : 1-5 .
Williamson, K 1976 . Identification for ringers 1 . Derde druk . Tring .

Arnotld B van den Berg, Durnlustparkweg 98, 2082 EG Santpoon-Zuid,
Neoerland

brieven
Head pattern of B rown Noddy After having studied Brown Noddies Anous
stolidus in a breeding colony at Michaelmas Key, Queensland, Australia, in
September 1988, 1 would like to comment on the note by Oreel (1981) in which
he discussed differences in head pattern between Brown Noddy and VVhite-
capped Noddy A minutus . Firstly, Oreel stated that the sharp division between
the pale forehead and the dark lores is curved in Brown Noddy (and straight
in White-capped) . This character is, however, not always evident and, especial-
ly in juvenikes, variable . A photograph of a White-capped Noddy with a curved
'B ►own Noddy-like' division was published in Harrison (1987) . Secondly, Oree l
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indicated that a narrow dark band on the forehead over the base of bill is pre-
sent in Brown Noddy (and absent in White-capped) . Although this character
holds for most adults, it is missing in some . Moreover, it is absent in many
juveniles .
In my opinion, the bill is a more useful character. On average, Brown Noddy
has a shorter and Iess siender-looking bill than White-capped Noddy . In a stan-
ding Brown Noddy, the bill has about the same length as the head, while it ap-
pears distinctly longer in White-capped Noddy .

references
Harrison, P 1987. Seabirds of the world : a photographic guide. London .
Oreel, G J 1981 . On field-identificalion of White-capped Noddy . Dutch Birding 2 : 140 .

Klaus Malling Olsen, Mallegade 2 1 , st t h, 2200 Kobenhavn N, Denmark

81-82 Brown Noddy Anous stolidus, Queensland, Australia, September 1988 (Klaus Ma11Ing
Olsen)
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Bald Ibis Nowadays, the Bald Ibis Geronticus eremita breeds only in a few
small colonies in Morocco and one tiny colony along the river Euphrates at
Birecik in Turkey. In recent years, numbers have been rapidly decreasing in
both countries and, in 1989, the wild population of Turkey became reduced to
one single bird .
Three centuries ago, colonies of - presumably - the eastern population were
thriving in a number of European countries, as lar north as eastern France,
southern FRG and southern Poland . It is not known why the species became
extinct in Europe but for the decline of the Turkish colony at Birecik the reasons
are well documented . In 1953, 530 breeding pairs were counted on the cliffs in
the centre of town . During 1956-59, more than 600 birds were reportedly found
dead after having been poisoned by a combination of pesticides used against
locusts (Bald Ibis's favourite food) and malaria . The long-term effects were
such that the colony was not able to produce young until 1972, and numbers
dwindled to 65 pairs in 1964, 45 in 1969 and 23 in 1973.
In 1977, in an attempt to save the eastern population, a captive colony was
created in a small valley 2 km north of Birecik . It became a completely fenced
small protected area with a guard's building and large aviaries . One of the aims
was to attract the wild population which was considered to suffer from ex-
cessive disturbance in the town . In 1982, all wild birds left the breeding site in
the town where they had been present since their discovery nearly a century
ago and started breeding on the cliffs above the breeding station . Between
1977 and 1983, only 24 immatures were released from the breeding station to
reinforce the wild population, whilst 34 wild birds had been caught for breeding
purposes . Moreover, most of the released birds did not integrate with the wild
population, did not migrate and died in the vicinity of Birecik during winter . Nor-
mally, wild birds would leave the breeding grounds in late June-early July for
the African or Arabian winter haunts . On the wintering grounds, juveniles re-
mained dependent on the parents . When the adults migrated back to return at
Birecik in mid February - early March, the juveniles remained behind not to
return to the colony until 5-6 yr later.
So, the overall effect of the breeding programme on the wild population was a
further decrease in the number of wild individuals, and numbers continued to
dwindle to 10 wild breeding pairs in 1984, seven in 1987 and five in 1988 . In
1989, only three wild birds returned to Birecik of which two accidentally died .
In several zoological gardens in Europe and elsewhere, Bald Ibises - of Moroc-
can or of disputed origin - breed quite successfully. Since the two populations
differ in appearance and behaviour (Turkish birds have slighter shorter bills
and are much more migratory than Moroccan birds), the offspring of such cap-
tive colonies are not considered suitable for future reintroduction programmes
in Turkey.
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83-84 Bald Ibis Geronticus eremita, Birecik, Turkey, May 1987 (Arnoud B van den Berg)
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85-86 Bald Ibis Geronticus eremita, Tamri, Morocca, January 1989 (Jan Mulder)
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The western population also shows a history of decline . Until 1972, Bald Ibises
were breeding in Algeria and, in 1975, less than 250 breeding pairs occupied
20 colonies scattered all over Morocco. In early 1987, Udo Hirsch and
Mohammed Rib visited nearly all these colonies, most of which appeared to
be deserted and, occasionally, birds were found shot at the nest . Some co-
lonies were, however, still used for roosting at night . In 1988, only 54 pairs were
breeding in Morocco (Vogels 8 : 264, 1988) . Presumably, the colony along the
sea-shore south of Oued Massa is now the only one where a substantial
number of birds is regularly breeding, but even here numbers are decreasing :
from 35 breeding pairs in 1 985, to 29 in 1986 and 25 in 1987. However, c 140
non-breeding birds were still present at this colony in 1987 (MR pers comm) .
The cliffs near Tamri, north of Cap Rhir, form an accessible place to see Bald
Ibis ; in January 1989, 36 birds were counted here (Jan Mulder in litt) and, on
14-19 June 1989, 17 were foraging and roosting, though not breeding (Arnold
Meijer pers comm) .
Much of the information presented here was taken from Sancar Baris's ac-
count in a booklet prepared on the occasion of the 17th ICBP European Con-
tinental Section Conference at Adana . Turkey, in May 1989. ARNOUD B VAN
DEN BER G

recensies
H HovEL 1987 Checklist of the birds of tsrael, with 5inai, an annotated checktist. Society for
the Protection of Nature in Israel, 4 Hasfela Street, Tel Aviv 66183, Israel . 196 pp. ISBN 965-
349-000-1 . GBP 15 .00.
De reeds door Uzi Paz in zijn 'The Birds of Israel' (1987) aangekondigde avifauna van Israël
is nu inderdaad verschenen . De checklist is zeer besllsl een avifauna, dwz geen afbeeldingen
en geen beschrijvingen van uiterlijk, gedrag of geluiden van soorten, maar wel status en do-
cumentatie (balg, foto, waarneming) daarvan . Grondig, overzichtelijk en goed leesbaar, al
komt het regelmatig terugkerende 'specimen in Hovel collection' wat gedateerd over .
Zowel Paz als Hovel noemen eind 1984 als peildalum en je zou derhalve mogen verwachten
dat dezelfde soorten aan bod komen . Dit stemt niet met de werkelijkheid overeen : de bezítter
van beide boeken blij ft met de vraag zitten waarom sommige vogelsoorten wel in het ene en
niet in het andere boek zijn opgenomen . Beide auteurs noemen als criterium voor opname
'reliably recorded' hetgeen blijkbaar niet echt eenduidig is . Immers, waarom acht Hovel
Gestreepte Pijlstormvogel Catonectris leucomeias (1981), Afrikaanse Steppearend Aquila ra-
pax (weinig algemene doortrekker!), Afrikaans Purperhoen Porphyrio alteni (40er jaren) .
Zwartkopkievit Noplopterus tectus (1869), Roodkeelstrandloper Caridris rutrcopis (1977 en
1984), Stekelstaartsnip GalNrrago stenura (1984), Afrikaanse Witte Kwikstaart MatacilJa
aguimp (1884), Cyprische Tapuit Oenanthecypriaca (zeldzame doorlrekker), Oostelijke Bonte
Tapuit 0 picafa (1982), Siberische Lijster Zoothera sibirica (1967), Struikrietzanger Acroce-
phalus dumetorum (1984) en Grauwe Fitis Phylloscopus trochiloides (1982 en 1983), in tegen-
stellmg tot Paz, wel voldoende gedocumenteerd? En waarom vindt Paz Mongoolse Plevier
Charadrius mongotus (1976 . 1979 en 1983), Bonte Tapuit 0 pleschanka (zeldzame doortrek-
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ker) en Bergtjiftjaf P sindianus (1983) weer wel aannemelijk genoeg in tegenstelling tot Hovet?
Duidelijk doet zich hier het gemis aan een (inter)nationaal bekende en gezaghebbende
dwaalgastencommissie gevoelen .
Overigens verdient de checklist lof voor de verzorgde aanpak met zeer nauwkeu•ige plaats-
aanduidingen, consequente vermelding van waarnemersvan dwaalgasten en drietalige soor-
tenaanduiding . Het eveneens opnemen van Sinai-vogels had achterwege kunnen blijven, ze-
ker nu 'The Birds of Egypt' door Steve M Goodman & Peter L Meininger (1989) verschenen
is . Voorts valt niet aan de indruk te ontkomen dat de schrijver van een aantal soorten de status
te optimistisch inschat : Groene Bijeneter Merops persicus 200-500 paar? Gestreepte Gors
Emberrza srriolata 500-2500 paar?
De echte Midden Oosten-liefhebber zal vanzelfsprekend ook dit boekje niet wiilen missen,
een wat kritischer beleid voor wat betreft het opnemen van dwaalgasten ware echter te wen-
sen geweest . DICK F ME IJE R

J-f Sie 1 Et 1988- Les oiseaux du massifde Fontainebleau ef des environs. R Chabaud, 17 Ci-
té Joly, 75011 Parijs, Frankrijk & Lechevalier, 120 Boulevard Saint Germain, 75006 Parijs,
Frankrijk . 286 pp . ISBN (R Chabaud) 2-87749-005-x ; ISBN (Lechevalier) 2-7205-0525-0 .
In Frankrijk is een regionale avifauna verschenen over het gebied rond Fontainebleau . Gele-
gen op slechts 50 km ten zuidoosten van Parijs, biedt dit gebied een verrassende diversiteit
aan biotopen en dus ook aan vogels . 268 soorten die ooit in het gebied zijn vastgesteld wor-
den behandeld . Het voorkomen gedurende het jaar wordt in een klein diagrammetje aange-
geven en nadertoegelicht in een korte begeleidende tekst . De meeste soortteksten zijn verder
voorzien van aantrekkelijke tekeningen in kleur van Jean Chevallier . Interessant is het voorko-
men van een regelmatige broedpopulatie Bijeneters Merops apiaster en van de meest noor-
delijke populatie op het Europese vasteland van de ProvenQaalse Grasmus Syivia undata.
Hoofdstukken over de gevolgdewerkwijze, de aanwezige biotopen (geillustreerd met kleuren-
foto's) en hun bescherming, en de broedvogels, worden gecompleteerd met een index en een
uitgebreide literatuurlijst . Onvolkomenheden in de tekst en index, en een omgekeerde toto
zijn slechts kleine minpuntjes, die we waarschijnlijk aan de Franse slag kunnen toeschrijven .
Een aardig boek, aanbevolen voor liefhebbers, en een leuk gebied voor doortrekkende voge-
laars op weg naar Camargue of Pyreneeën . ANORÉ J vAr1 Loolv

dba-nieuws

25% korting op British Birds Ook in 1990 komen Dutch Birding-abonnees in aanmerking
voor een korting van niet minder dan 250/e op de abonnementsprijs van British Birds . Hierdoor
kost een abonnement op British Birds voor Dutch Birding-abonnees slechts GBP 21 .30 . Ver-
zeker u van toezending van beide toonaangevende vogeltijdschriften door gebruik te maken
van deze voordelige aanbieding . British Birds verschijnt maandelijks en voor een proefnum-
mer kunt u zich wenden tot Mrs Erika Sharrock, Fountains, Park Lane, Blunhan, Bedford
MK44 3NJ, UK .

Dutch Birding-vogellijn : 06-nummer De Dutch Birding-vogellijn blijkt grote aantrekkings-
kracht uit te oefenen op vogelend Nederland . Dit op zichzelf verheugende feit maakte ons
antwoordapparaat soms moeilijk bereikbaar. Hier hebben we iets aan gedaan : met ingang

van 3 augustus 1989 is er een 06-nummer met voorlopig vijf lijnen (bij succes uir te breiden
tot maximaal 10) zodat men veel sneller op de hoogte kan zijn van de actualiteit .
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Belangstellenden wijzen we erop dat het bellen van een 06-nummer 50 cent per minuut kost .
Indien het 06-nummer een succes blijkt, zal de DBA er financiëel voordeel van hebben . Dit
geld zal nodig zijn om de extra kosten voor dit 06-nummer en de verwerving van de benodigde
apparatuur te dekken .
Navraag bij de PTT wees tot onze verbazing uit dat 06-nummers vanuit België (en elders in
het buitenland) onbereikbaar zijn . We zullen op korte termijn naar een oplossing zoeken waar-
door de - ook door ons zeer gewaardeerde - snelle informatie-uitwisseling met vogelend Bel-
gië kan blijven plaatsvinden .
Het 06-nummer - waarop de vertrouwde stem van Eugène van der Burg te horen zal zijn - dient
alleen om nieuws te horen. Het oude antwoordapparaat dient om waarnemingen in te spre-
ken. Dus : vogelnieuws horen op op 06-320 321 28 ; vogelnieuws inspreken op 01720-38100.

aankondigingen

Foreign Birdwatching Repo rts and Information Se rv ice The Foreign Birdwatching
Reports and Information Service FBRtS is a databank where birders' trip reports and amateur
site guides are stored, catalogued and made available to other interested birders . FBRIS is
pleased to announce that authors of future contributions to the databank may receive
copyright-retainer fees for their work . FBRIS is keen to acknowledge the good work put in by
many non-professional writers and also wants to encourage a higher standard of input so that
birders who follow on other's footsteps can be assured that the information they are using is
both recent and accurate . So now birders who do make a good job of putting pen to paper for
FBRIS, will receive some financial reward . FBRIS is atways looking for new original material
or well-written updated reports to popular foreign birding venues ; those contributors who wish
to be credited in the form of exchanges can, of course, still do so .
Since 1987, FBRIS has expanded and now hoids over 550 original trip reports covering over
128 countries and geographical regions worldwide . The present catatogue (including (he
June 1989 update) can be obtained by sending postage stamps to the value of GBP 0 .70 (UK)
or bank notes for USD 2 .00 (outside UK) to : Steve Whitehouse, 5 Stanway Close, Blackpole,
Worcester WR4 9XL, UK . Cheques are not accepted .

ICBP/FFPS Conservation Expedition Competition The International Council for Bird
Preservation/Fauna and Flora Preservation Society ICBPIFFPS Conservation Expedition
Campetition is open to young people planning an expedition that will take place outside
Europe and North America . There are separate categories for expeditions focusing on birds
and lor those with a more general proposal . First and second prizes in each category are GBP
1000 and 800, respectively . The closing date for the 1990 competition is 31 January 1990 . For
further information, please contact : Amanda Hillier, FFPS, 79-83 North Street, Brighton BN1
1ZA, UK, telephone 0273-820445 ; or Richard Grimmett or Angela Dunn, ICBP332 Cambridge
Road, Girton, Cambridge CB3 OPJ, UK, telephone 0223-277318 .

ICBP Monographs Series In 1988, the International Council for Bird Preservation ICBP has
started an occasional series of specialist publications providing detailed information on
biological diversity and conservation issues on a regional basis, with particular refevance to
birds . So far the following five volumes have been publíshed : Biodiversity and conservation
in the Caribbean : profiles of selected islands by T H Johnson (Monograph 1, GBP 8 .00), Resi-
dent forestbirds in Thailand: theirstatusand conservation by P D Round (Monograph 2, GB P
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8.00), Key forests for threatened birds in Africa by N J Cotlar & S N Stuart ( Monograph 3, GBP
7.00), Nepal's forest birds : their status and conse rvation by C Inskipp ( Monograph 4 . GBP
9 .00) and Livre rouge des oiseaux des Régions Fran~aises d'Qutre-Mer by J-C Thibault & J
Guyot (Monograph 5 . GBP 25 .00) . These ( highly recommended) publicalions can be ordered
from : ICBP, 32 Cambridge Road, Gi rt on, Cambridge CB3 OPJ, UK . Please enclose payment
with your order ( prices inctude post and packing) .

Spring Migration Conference at Elat in March 1990 From 201o 30 March 1990, the Spring
Migration Conference will take place at Elat, Israel . The conference's events include :
1 leclures by leading ornithologists trom lsrael and abroad ; 2 bird-photography exhibitions ;
3 a festival of bird films ; and 4 birding tours around Elat, Sinai, Negev and northern Israel . For
further information and a detaited programme, please write to : Internationai Birdwatching
Centre Elat, PO Box 774 . 88106 Ela1, Israel .

verzoeken

The birds of Cyprus 'The birds of Cyprus' (BOU Check-list 6) by Peter R Flint & Peter F
Stewart (1983) is now out of print and the authors are currently working on a new revised edi-
tion . Any unpublished notes for Cyprus would be greatfully received . Please send them to
Peter F Stewart, 10 Digby Road, Evesham, Worcestershire WR11 6BW, UK .

recent wp reports
This review of recent reports of rare and intereshng birds in 1he Western Palearctic refers
mainty to April, May and June 1989. The records are largely unchecked, not authenticate d

With only very (ew records in the Baltíc Sea,
a Sooty Shearwater Puffinus griseus at
Landsort, Sddermanland, Sweden, on 3
June was interesting . A Cormorant
Phalacrocorax carbo showing characters of
P c lucidus al Le Teich, Gironde, trom 15 to
23 May constituted the fírst French and pro-
bably first European record of this
Afrotropical subspecies. The Double-
crested Cormorant P auritus al Bil-
lingham, Cleveland, Britain, continued its
visits to Charlton's Pond until at least 29
April . The Irish Lesser Scaup Aythya affinis
was last seen at Hillsborough Lake, County
Down, on 3 May. Al IJmuiden, Noordhol-

land . the third King Eider Somateria spec-
tabilis (a female) for the Nethertands was
photographed on 8 April . A Long-legged
Buzzard 8uteo rufinus stayed from 27 June
to3Julyon Gotland, Sweden . Finland's firsi
Lesser Kestrel Fatco naumannr (a oeautiful
male) was recorded at Siunto on 7 and 8
May. In Spain, several Andalusian
Hemipodes Turnix sylvatica were display-
ing at Coto del Rey in April while others
were recorded in the Coto Dodana reserve.
From 17 to 20 May, an absurdly confiding
Baillon's Crake Porzana pusilta lured many
birders to the centre of Sunderland, Tyne
and Wear (Birding World 2 : 171-172, 1989) .
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87 Baíllon's Crake Porzana pusilla, Sunderland, Tyne and Wear, Britain, May 1989 (David Tip-
lrng) 88 Desert Wheatear Oenanthe deserti, Barn Elms Reservoir, Greater London, Brstain,

April 1989 (David M Cottridge)
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This was oniy the sixth British record since
1958 . Two Sociable Plovers Chettusia
gregaria were at,4hus, Skáne. from 28 May
to at least 7 July (only one bird after mid-
June), constituting the first Swedish record
of this nice steppe bird . In the FRG, a
White-tailed Plover C teucura was
reported from the Bodensee area on 25
May. This spring, no less than four
Semipalmated Sandpipers Calydris pusilla
were recorded : 8-10 May, Salthome and
Dorman's Pools, Teesside, Cleveland ; 14-17
May, Cley, Norfolk, Britain ; 16 May, Elat .
lsrael ; and 12-13 June, Oostvaardersplas-
sen, Flevoland, Netherlands . The Israeli
and Netherlands records were tirsts (if ac-
cepted) . Surprisingly, this spring's second
(first-summer) Grey-headed Gull Larus cir-
rocephalus was at Elat from 28 April to 15
May (for details of the first, see Dutch Bir-
ding 11 : 99, 1989) . At Olonne marshes .
Vendée, an adult Audouin's Gulf L
audouinii was discovered on 19 April, being
the second record for the French Atlantic
coast . On 28 May, a Ross's Gull
Rhodostethia rosea was present on
Gotland . Totally unexpected was ihe record
of a White-cheeked Tern Sterna repressa
on 13 May at Dungeness . Kent, and off St
Margaret's Bay, near Dover, Kent, Britain
(Birding World 2 : 173-174, 1989) . This would
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be the first anywhere in Europe . The White-
cheeked Tern is a summer breeder along
the Red Sea, the Persian Gulf and 1he Gulf
of Oman, arriving from late March to the end
of April . Intriguingly, a Brunnich's
Guillemot Uria lomvia held a terrilory on a
nesting ledge at Sumburgh Head,
Shetland, Britain, from 16 June 1o 9 July. A
Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus
al Great Cowden, North Humberside, from
c 25 June to 10 Jufy was a great surprise,
being only the fourth in British birding
history . From 7 to 10 May, at ralsterbo,
Skáne, a Middle Spotted Woodpecker
Dendrocopos medius caused a major
twitch after 1he species' presumed extínc-
tion in Sweden in 1982 The third Danish
record of Olive-backed Pipii Anthus
hodgsoni was on 29 and 30 April on Chris-
tiansá . Bornholm . At Utl~ngan, B ekinge . a
second calendar-year male White-
th ro ated Robin lrania gulfuraJis resided
trom 16 to 20 May, providing the `ifth record
for Sweden . On 13 and 14 April, a beautiful
male Desert Wheatear Denanfhe deserti
was present at Barn Elms Reservoir,
Greater London (Birding World 2 : 130-131,
1989) Only 10 days later, on 24 April, a
female turned up al Oud-Alblas,
Zuidholland, and stayed there until 26 April,
This was only the second record of Desert

89 Middle Spotted Woodpecker Dendroco-
pos medius, Falsterbo, Skáne, Sweden,

May 1989 (Mikael Nord)

90 While-throated Robin Irania gutfuralis,
second calendar-year male, Utléngan, Ble-

kinge. Sweden, May 1989 (Mikael Nord)
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Wheatear for the Netherlands (the first one
was in November 1970) . A pair of Red-
rumped Wheatears 0 moesta bred at Beer
Sheva, the first breeding in Israel for rnany
years . From 5 to 7 May, a male Eye-browed
Thrush Turdus obscurus stayed at Roer-
mond, Limburg, After the records in Oc-
tober 1847, April 1977 and September-
October 1988 (Dutch Birding 11 : 66-68,
1989), the fourth for the Netherlands. A
female Sardinian Warbler Sylvia
melanocephala (with an incubalion patch)
was ringed at Ottenby, ~land, on 6 June .
There was only one previous Swedish
record of this Mediterranean bird . Notewor-
thy were a singing Yellow-b rowed Warbler
Phylioscopus inornatus al Falsterbo on 1
May and a singing Siberian Chiffchaff P
coilybrta tristis near De Cocksdorp on Texel,
Noordholland, Netherlands, from 24 to 30
May . In Yugoslavia, a large passage of
Rose-coloured Starlings Sturnus roseus
took place during 20-26 May, with several

1000s passing through Buljarica marsh,
Petrovac. The Tayside Arctic Redpoll Car-
duelis hornemanni showing characterístics
of the Greenland subspecies Ch home-
manni made an unexpected reappearance
at Carnoustie trom 14 to 17 April . Finland
produced the first WP Long-tailed
Rosefinch Uragus sibiricus, with an im-
mature male from 25 to 27 April at Kustavi,
Seeing this spectacu!ar bird must have
been a thrilling experience! A Song Spar-
row Zonofrichia melodia on Fair Isle,
Shetland, from 11 to 26 April was only the
seventh British record (although the third
for Fair Isle) . The fourth White-th roated
Sparrow Z albicollis for the Netherlands
was on Griend . Friesland, on 10 June. After
the presence of an Indigo Bunting
Passerina cyanea in the Netherlands in
March (Dutch Birding 11 : 99, 1969), others
were found in Finland (two in May) and
Sweden (one in April-May) .

Erik Hirschfeld, Sddra F~rstadsgatan 62, 21143 Ma1mQ, Sweden
Gerald J Oreel, Postbus 51273, 1007 EG Amsterdam, Netlrerlands

recente meldingen

Dit overzicht van recente meldingen van zeldzame en interessanle vogels beslaat voorname-
lijk de maanden april, mei en juni 1989. De vermelde gevallen zijn merendeels niet geveri-
fieerd en het overzicht is niet volledig . Alle vogelaars die de moeite namen om hun waarne-
mingen aan ons door te geven worden hartelijk bedankt .
Waarnemers van soorten die worden beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Neder-
landse Avifauna CDNA wordt verzocht hun waarnemingen zo spoedig mogelijk toe le zenden
aan Arnoud van den Berg, Duinlustparkweg 98, 2082 EG Santpoort-Zuid . Hiertoe gelieve men
gebruik te maken van CDNA-waarnemingsformulieren . Deze zijn verkrijgbaar bij Han Blan-
kert . Staalwijkstraat 17, 2313 XP Leiden .

DUIKERS TOT VALKEN Een Parelduiker Gavia
arctica in zomerkleed zat op 21 mei op de
Maarsseveense Plassen U . Tijdens storm
op 28 juni werden bij Camperduin Nh 73
Noordse Pijlstormvogels Puffinus puffi-
nus geteld . Op 13 mei was hier een Vaal
Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa

gezien . Een Kuifaalscholver Phalacroco-
rax aristotelrs verbleef nog op 26 april bij
Oostende Wvl . Een ander exemplaar werd
op 26 mei waargenomen bij Ritthem Z . De
eerste Woudaap lxobrychus minutus werd
op 1 mei bij Woerden U waargenomen : an-
dere volgden vanaf 10 mei bij Alphen aa n
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den Rijn Zh (1o1 ver in juni twee exempla-
ren), op 18 mei bij Wolvega Fr en bij Har-
chies Hg (tot 8juni een paartje), op 3juni bij
Nieuwkoop Zh en op 12 juni twee roepende
exemplaren op de Tienhovense Plassen U .
Er waren opmerkelijk veel Kwakken Nycti-
corax nycticorax ; van 10 tot 20 april bij
Nieuwegein U, op 6 mei bij Hoeke Wvl (ge-
hoord) en langs de Oostvaardersdijk FI, van
7 tot 22 mei bij Vinkeveen U, op 8 mei bij
Harchies, op 23 mei bij Den Oever Nh
(adult), op 27 mei langs de Knardijk FI
(adult), op 28 mei bij Noordlaren Gr (adult),
op 3juni bij Heist Wvl, op 11 juni bij Ramme-
kenshoek Z(adup) en op 28 juni bij Hasselt
0. Eind juni waren een subadult (al sinds
december 1988) en een adult bij Stavoren
Fr aanwezig, Koereigers Bubulcus ibs wa-
ren er op 7 mei bij Lier A, op 13 mei bij Geel
A . op 7 juni bij Utrecht en op 26 juni drie in
de Ruigenhoekse Polder bij Utrecht . Op 11
mei verscheen een Kleine Zilverreiger
Egretta garzetta bij Oudenaarde Ovl welke
op de 14e nog bij Eine Ovl werd gezien . An-
dere exemplaren waren er op 5 en 6 mei bij
Hensies Hg, 15 mei in de Eemshaven Gr en
18 mei op Texel Nh . Trekkende Kleine Zilver-
reigers waren er over de HW-duinen Zh op
22 mei (drie !) en bij Camperduin op 24 mei
Vanaf 27 mei werden herhaaldelijk waarne-
mingen gedaan van tenminste twee exem-
plaren in het Oostvaardersplassengebied
FI . Behalve vele waarnemingen van G rote
Zilverreigers Egretta alba in de Flevopol-
ders, waaronder een hybride Grote Zilver-
reiger x Blauwe Reiger Ardea cinerea, wa-
ren er exemplaren bij Lauwersoog Gr op 15
mei en op het Rammekensgors op het ei-
land Tholen Z van begin mei tot 8 juni .
Zwarte Ooievaars Ciconia ciconia waren er
op 23 april bij Postel A . op 27 april bij Dor-
drecht Zh, op 1 mei langs de Flediteweg FI,
op 8 mei bij Dordrecht (twee), op 14 mei bij
Werchter B, op 15 mei bij Hensies, op 21 mei
bij Bakkeveen Fr, op 13juni bij Koudekerke
Z, begin juni bij Harchies (twee) en op 18 ju-
ni bij Utrecht en bij Angre Hg . Er werden c
75 Ooievaars C ciconia gemeld vooral in
mei . Waarnemingen in de provincie Antwer-
pen hadden ten dele betrekking op de
broedvogels van Planckendael A . Een A1ri-
kaanse Nimmercat Mycteria ibis zat in mei
bij Alphen aan den Rijn . Bij Zeebrugge Wvl

werd op 22 april een Zwa rte Ibis Plegadis
(alcrneNus waargenomen . Een Heilige Ibis
ThreskiornisaethioFicus zat op 4nnei in een
reigerkolonie te Gouderak Zh . Een ander
exemplaar van deze soort zat op 19 juni aan
de Praamweg FI . Een Afrikaanse Lepelaar
Platalea alba zat op 14 april bij Biervliet Zh
en op 8 mei in de Braakman Z . Flamingo's
Phoenicopterus ruberroseus wara n aanwe-
zig op 4 en 5 mei bij Dudzele Wvl, op 13 rnei
aan de Philipsdam Z, vanaf 29 mei in de
Oostvaardersplassen (twee) en van 10 tot
13juni bij Beilen D. Merkwaardig is de waar-
neming van een Ross' Gans Anser rossii
op 8 juni in de Ooypolder Gld . Waarnemin-
gen van Amerikaanse Smienten Anas
americana waren er op 16 april ta j Maaseik
BI en op 6 juni in de Workumerwaard Fr
(man) . Een mannetje Amerikaanse Win-
te rtaling A crecca carofinensis zat van 15
tot 18 april bij Douvrain Hg, een ander werd
op 9 juni opgemerkt op het Valkenburgse
Meer Zh en een derde verbleef op 9 april op
de Putten bij Camperduin . Een mannetje
Blauwvleugeltaling A discors verbleef van
2 tot zeker 7 mei bij Borgworm I_k . Bij Castri-
cum Nh vloog mogelijk een exemplaar over
op 5 mei . Witoogeenden Aythya nyroca
waren er bij Blokkersdijk A en Schulen A in
april, op de Strabrechtse Hei Nb tot in mei
(max drie} . in juni op het Buiten Spaarne bij
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91 Amerikaanse Wintertaling Anas crecca
caroNnensis . Putten bij Camperduin,
Noordholland, april 1989 {Nans Roersma)
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Haarlem Nh en op 25 juni bij Beerta Gr. Een
vrouwtje Koningseider Somateria specta-
bilis werd op 8 april gefotografeerd bij IJmui-
den Nh . Op 15 april waren nog zo'n 30 IJs-
eenden Clangula hyematis aanwezig langs
de Oostvaardersdijk . Op 29 april zou een
Grijze Wouw Elanus caeruleus zijn waar-
genomen bij Bakkeveen . 31 Rode Wouwen
ilrfilvus milvus (vooral in mei) en 69 Zwarte
Wouwen M migrans (vooral de tweede helft
van mei) werden gemeld . Een mogelijke
Zeearend Haliaeetus arbicíNa werd op 10
juni gezien tussen Bunschoten U en Nijkerk
G4d . Op 26 juni werd een lichte vorm
Slangearend Circaetus gadicus gemeld
tussen Nederhorst den Berg Nh en Vree-
land U . Claims van deze soort waren er op
de Strabrechtse Hei op 19 mei, bij Druten
GEd op 22 mei en over de Cartierheide Nb
op 27 mei . Totaal 18 Grauwe Kiekendieven
Circus pygargus werden doortrekkend ge-
meld in de periode 24 april-25 mei . Daar-
naast waren er vanaf 7 mei broedvogels
aanwezig in hel Lauwersmeer Gr (naar ver-
luidt vier paar) en in de Flevo (tenminste
een paar) . Steppebuizerds 8uteo buteo
vulpinuswerden gemeld bij de Harderbroek
FI op 16 mei en bij de Knardijk op 27 mei . In
het gebied tussen Breskens Z en Het Zwin
Wvl werd tussen 21 en eind mei herhaalde-
lijk een Schreeuwarend Aquila pomarina
gezien . 43 Visarenden Pandion haliaetus
verschenen . voornamelijk in de tweede
helft van mei . Ook di1 voorjaar waren er re-
delijk veel fioodpootvalken Fa1co vesperti-
nus ; het eerste exemplaar werd op 15 april
bij Lier gezien . Vanaf begin mei tot in juni
werden tenminste 40 doortrekkers gemeld
(vooral tussen 19 mei en 2 juni) . Daarnaast
waren er nog pleisteraars op de volgende
locaties : Drostenveen D (vier), Robbe-
noordbos Nh, Strabrechtse Hei (twee), Lau-
wersmeer, HW-duinen (vier), Dwingelose
Hei D (vier à vijf), Budel-Dorplein Nb (vier),
Brecht A (max 10/tot 23 juni), Kalmthout A
(max vijf), en de Kampina Nb (drie) . Zomer-
waarnemingen van Slechtvalken Fa1co pe-
regrinus werden verricht bij Oostvoorne Zh
op 11 juni en bij Leuven Nm op 26 juni .

KRAANVOGELSroTAiKEN Zeven Kraanvogels
Grus grus, waaronder vijf adullen die af en
toe baltsten, waren van 27 maart tot 15 april

92 Dougalis Stern Sterna douga!lii, IJmui-
den, Noordholland, juni 1989 (Lammert van

der Veen)

aanwezig bij Dinteloord Nb. Op 16 mei werd
een Kleine Trap Tetrax tetrax geclaimd bij
Vlissegem Wvl . Twee Steltkluten 1-limanto-
pus himantopus die op 11 en 12 april langs
de Oostvaardersdijk zaten waren de voor-
boden van een influx . Van begin mei tot ver
in juni werden de Oostvaardersplassen be-
volkt door maximaal 21 Steltkluten, waar-
van er op 9 juni 13 bij elkaar op de
Keersluisplas stonden . Anderen waren er
van 29 april tot 15 mei bij de Eemshaven
(max vier), op 3 mei bij Maaseik, op 5 mei
op het Jaap Deensgat (twee op 14 mei), bij
Dudzele (max drie tot 15 mei) en Harchies
(zes tot 14 mei), op 6 en 7 mei bij Kallo-Doel
Ovl (twee) en Borgworm (twee), op 8 mei bij
Genappes B(Iwee) . van 9 mei tot 4 juni bij
de Philipsdam (max acht), van 10 tot 14 mei
bij Deventer O(twee), op 12 mei bij Ouden-
aarde (twee), op 13 mei bij Ploegsteert Ovl
(twee) en Borgworm (drie) . op 15 mei op het
Amstelmeer Nh en op de Strabrechtse Hei
(max drie tot 25 juni), op 19 mei langs de Af-
53uitdijk (twee), op 25 mei bij GarrelsweerGr
en op 27 mei bij Piaam Fr. Een Griel Burhi-
nus oedicnemus was op 18 mei korte tijd
aanwezig op Texel . Op 18 juni werd een
Renvogel Cursonus cursor gemeld op de
Ginkelse Hei bi} Ede Gld . Morinelplevieren
Charadrius morineRus waren er in me+ in de
Flevo (max 19), bij Vlissegem (zeven), bij
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93-94 Koningseider Somateria spectabilis, IJmuiden, Noordholland, april 1989 (Erwin van
Lokven)

Adegem Ovl (twee) en in de Lauwersmeer
(zes) . Een Grijze Strandloper Calydris pu-
sitla was van 11 tot 13 juni aanwezig langs
de Oostvaardersdijk. Dit was het eerste ge-
val voor Nederland maar wacht nog op aan-
vaarding door het CDNA . Een Gest reepte
Strandloper C melanotos zat op 23 mei bij
Dudzele. B re edbekstrandlopers Limicola
lalcinetlus waren er van 4 tot 8 mei bij Maas-
eik (twee), op 7 mei bij Zeizate Ovl, op 15
mei (één) en van 25 tot 27 mei (twee) bij het
Jaap Deensgat, op 16 mei bij de Eemsha-
ven, op 18 mei op de Westplaat Zh en op
twee plaatsen langs de Grevelingen Zh en
op 23 mei langs de Oostvaardersdijk . Op 6
mei werd bij Heist een Poelsnip Gallinaga
media ontdekt, maar niet meer teruggevon-
den ; een ander exemplaar bevond zich van
16 tot 17 juni sn de Workumerwaard . Een
adult Grote Grijze Snip Limnodromus sco-
lopaceus werd, zoals voorgaande jaren, ge-
zien op het plasje tegenover het Jaap
Deensgat, De voget verbleef hier van 11 tot
16 mei . IJslandse Grutto's Limosa limosa
islandica werden opgemerkt bij Beusichem
Gid op 1 en 4 april en langs de Oostvaar-
dersdijk op 15 april . Poeiruiters Tringa stag-
natitis waren er van 8 tot 15 april én op 4 mei
in de Eemshaven, op 22 april bij Harchies,
op 4 mei bij Dinteloord Nb en op 4 en 5 mei
bij Lier, op 5 mei bij Goudriaan Zh en op 5

en 10 mei langs de Philipsdam, op 7 mei bij
Stuivekenskerke Wvl, op 10 mei bij Blok-
kersdijk, op 17 en 18 mei op Texel, op 3 juni
vliegend over Castricum, op 22 juni op de
Strabrechtse Hei, en vanaf 24 juni bij Kallo .
Bij de Oesterdam ten zuiden van Tholen be-
vond zich op 24 mei een Terekruiler Xenus
cinereus . Bij Katwijk aan Zee Zh werd op 16
april een Kleinste Jager Stercorarius longi-
caudus waargenomen . Op 2 iTiei werd er
een eerste zomer Kleine Kokmeeuw Larus
philadetphia geclaimd achter de boot van
Texel naar Den Helder Nh . Een Ringsna-
velmeeuw L delawarensis in eerste zomer-
kleed werd op 16 april gemeld bij Witp 0
maar kon niet teruggevonden worden . De
Kleine Burgemeester L glaucoides van
Oostende Wvl werd nog zeer onrege#matig
gezien tussen 16 april en 5 mei . Een mel-
ding van deze soort kwam op 19 april van
Louvaine la Neuve B. G ro te Burgemees-
ters L hyperboreus waren er nog op 17 april
bij IJmuiden, op 1 mei bij Ooste-ide en op 11
mei bij Katwijk . Doortrekkende Lachsterns
Gelochelidon nilotica waren er bij Zeebrug-
ge op B mei, bij Breskens Z (twee) op 9 mei,
op Texel op 13 en 21 mei, bij Halfweg Nh op
24 rnei, bij Alphen aan den Rijn (Iwee) op 31
mei, bij Vlissingen Z op 14 juni en bij Bergen
aan Zee Nh op 20 juni In mei en juni werd
een tiental Reuzensterns Sterna caspia
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gemeld Op 5 en 6 juni kon een adult zomer-
kleed Dougalls Stern S dougallii uitvoerig
bekeken en bewonderd worden bij IJmui-
den . Een mogelijke Forsters Stern S forste-
ri in adult zornerkteed werd op 17 juni ge-
meld bij de Middetplaten in het Veerse Meer
Z . Moerassterns Chtidonias gaven dit voor-
jaar een goede vertoning : Witwangsterns
C hybrrdus in groepjes waren er op 6 en 7
mei bij Blokkersdijk (acht), van 20 tot 24 mei
bij de Philipsdam (max víer), op 21 en 22
mei op de Strabrechtse Hei (drie), van 25 tot
27 mei bij Harchies (vier) en op 14 juni bij
Hensies (zes) ; daarnaast werden nog tien
exemplaren gemeld tussen 6 en 27 mei, en
een late langs de Knardijk op 18 juni . De
voorlaarspiek van de Witvleugelstern C
leucopterus viel met die van de vorige soort
samen : groepjes bij Veurne op 5 mei (vier)
en bij de Philipsdam op 22 en 23 mei (max
zes) en verder nog c 12 exemplaren tussen
5 en 23 mei . Op 30 juni vloog er één boven
het Uitdammerdie Nh . Twee Papegaaidui-
kers Fratercula arctica doorkruisten op 15
april het Marsdiep tussen Den Helder en
Texel .

BuENETEnS ror GonzEN Een groep van 14
Bijeneters Merops apiaster vlogen op 17
mei in noordelijke richting over Huizen Nh .
Solitaire exemplaren waren er bij Hoens-

broek Lop 10}unienindeAW-duínen Nhop

25 juni Een Scharre laar Coracias garrulus
werd op 28 mei gezien bij Bourcy Lux . De

enige Hop Upupa epops die gemeld werd
zat op 5 mei bij Hoofdplaat Z . Een goede
vondst was de Rotszwaluw Ptyonoprogne
rupestns die van 19 tot 23 april bij Remou-
champs Lk over de mensenhoofden
scheerde . Dit was een nieuwe soort voor

België en misschien wel de eerste 'twitch-
bare' van West-Europa Een Roodstuit-
zwaluw Hirundo daurica was op 1 mei aan-
wezig bij 's Gravenzande Zh ; bij Rhenen U
werd op 7 en 8 juni een vermoedelijk exem-
pkaar gezien . De Grote Pieper Anthus ri-
chardi die vanaf 7 februari bij Breskens zat
werd op 2 mei voor het laatst gezien . Rood-
keelpiepers A cervinus werden waargeno-
men bij Knokke op 29 april, bij Zeebrugge
Wvl op 30 april, bij Breskens op 9 en op 20
mei (twee), op Texel op 11 en 22 mei {twee),

in de Eemshaven op 14 en 15 mei, bij het
Jaap Deensgat op 15, 16 mei en 20 mei en

op de Slikken van de Heen Nb op 15 juni .

Een Roodbuikwaterspreeuw Cinclus c
cincius werd op 28 juni dood gevonden in
het Gulpdat L . Een Alpenheggemus Pru-
nelta collaris werd op 2 mei ontdekt bij
Schulen . Roodgesterde Slauwborsten
Luscinia s svecica waren er langs de Knar-
dijk op 5 mei, op de Maasvlakte Zh op 1 0

95-96 Rotszwaluw Ptyonoprognerupestris, Remouchamps, Luik, april 1989 (PeterBoesman)
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97 Poelruiter Trrnga stagnatilis, Philipsdam, Zeeland, mei 1989 (Nans Gebuis) 98 Woestqnta-
puit Oenanfhe deserP, Oud-Alblas, Zuidholland, april 1989 (René van Rossum)
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mei en bij Goudriaan op 20 mei . Een
Groenlandse Tapuit Oenanthe oenanthe
leucorhoa werd op 27 april gemeld nabij de
Cocksdorp op Texel . Van geheel ander kali-
ber was de Woestijntapuit 0 deserti die
van 24 tot 26 april te bewonderen was in de
polder bij Oud-Alblas Zh . Dit exemplaar was
de tweede voor Nederland . Van 5 tot 7 mei
zat er een mannetje Vale Lijster Turdus ob-
scurus te Roermond L . Dit was het vierde
geval voor Nederland . Een Cetti's Zanger
Cettia cetti die van 2 tot 13 mei in de Dordlse
Biesbosch zat kon, doordat twee excursies
georganiseerd werden, door tientallen
mensen gehoord worden . Op 16 juni was er
één aanwezig in de AW-duinen . Op 14 juni
werd een Veldrietzanger Acrocephalus
agricola gevangen bij Veurne Wvi . Or-
pheusspotvogefs Nippolais polygloita zon-
gen . buiten het normale verspreidingsge-
bied, bij Roisin Hg op 13 juni en bij Beloeil
Hg op 25 juni . Op de Maasvlakle werd er op
21 mei één gevangen . De P roven g aalse
Grasmus Syvia undata die zich op 1 mei in
de'Zwinbosjes' bij Knokke Wvl bevond was
alweer de derde voor België . Bij Epen L
werden tussen 28 en 31 mei één tot twee
Bergfluiters Phylloscopus bonelli geobser-
veerd . Er zat van 24 tot 30 mei een Siberi-
sche Tjittjaf P collybita trrstis te zingen bi j

99 Alpenheggemus Prunella collaris, Schu-
len, Antwerpen, mei 1989 (Ward Uer-

cruysse)
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De Cocksdorp op Texel . Kleine Vliegen-
vangers Ficedula parva werden gezien op
14 mei bij Woerden, op 19 mei bij Veenen-
daal U, op 22 mei in de Dordtse Biesbosch,
op 23 mei op Schiermonnikoog Fr, op 26
mei bij Lier en op 10 juni bij Enschede O .
Een vermoedelijke Chinese Babax Babax

101 Dwerggors Emberiza pusiNa . Heist .
Westvlaanderen . april 1989 (Patrrck

8errens)
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100 Proven raalse Grasmus Sylvia undata .
Knokke, Westvkaanderen, mei 1989 (Peter

Boesman)
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lanceolaius bij Wageningen Gld op 10 en 11
mei werd korte tijd voor een Rosse Spot-
lijster Toxostoma rufum gehouden . Een
Buidelmees Remiz pendufinus die op 30
april bij Schulen werd gecontroleerd bleek
het vorig najaar als eerstejaars geringd te
zijn bij Lier. Roodkopklauwieren Lanius se-
nator waren er op 1 mei bij Blokkersdijk, op
10 mei bij Goudriaan, op 14 juni in het NP
De Hoge Veluwe Gld en op 18 juni op Vlie-
land Fr. Een mogelijke Pallas' Roodmus
Carpodacus roseus werd kort gezien bij
Groningen . Van 18 mei tot in juni konden op
enkele plaatsen in de Flevopolder weef
Roodmussen C erythrinus waargenomen
worden . Waarnemingen elders betreffen
die van Texel op 21 en 27 mei, Den Helder

op 6 juni, Castricum op 11 juni en Ameland
en Dordtse Biesbosch op 12 juni . Op 10 juni
werd een WitkeelgorsZonotrichra albicotlis
gefotografeerd op Griend Fr. [)e waarne•
ming van een eerstezomer Lazuligors Pas-
serina arnoena tussen Domburg Z en Oost-
kapelle Z is al even intrigerend . Een late
IJsgors Catcarius lapponrcus was op 4 jun i
aanwezig in de Putten bij Camperduin . Een
Witkopgors Ernberiza leucocephalos zat
op 20 april bij Oud Appelscha Fr. Op de
Eemshaven werd op 25 mei een mannetje
Bosgors E rustica gemeld . Verrassend en
bijzonder leerzaam was het zingend en
baltsend mannetje Dwerggors E pusilla dat
op 30 april in de haag van Heist zal .

Eugérte van der Burg, Vliestroorn 147 2401 VD Alphen a/d Rijn, Nederland
Ruud M van Dongen, Leeuwerikstraat 5bis, 3514 CP Utrecht, Nederland

Gerald Driessens, Bosstraat 44, 2500 Lier, België
Peter W W de Rouw, Warande 23, 3705 ZB Zeist, Nederlan d
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102 Cetti's Zanger Cettia cetti . Dordtse
Biesbosch, Zuidholland, mei 1989 (Hans

Gebuis)

103 IJsgors Calcarius Iapponicus, Putten
bij Camperduin, Noordholland, juni 1989

(Hans Roersma)
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