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Wij zijn uw agent voor alle vogels van deze aarde :

NATUUR & BOEK
Als abonnee van DUTCH B€RDI .VG ontving u enige tijd geleden een prachtig
vouwblac€ over een veelbelovende reeks die niemand mag missen :
HANDBOOK of the BIRDS of the WORLD
te verschijnen in tien dele n
eerste deel sep tem b er 199 2
In Spanje voorbereid, onder ausp"sciën van de ICBP en aanvankelijk alleen door de
ICPB geannonceerd .

Overleg met de uitgever heeft er toe ge€eic€ 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
NATUUR en BOEK
telefoon 070 - 350 56 48 Bankastraat 1 0
NL 2585 EN - Den Haa g

VOGELEN IN ZOMPIGE WEIDEN
of waar ook ter wereld
` Speciale steungevende rubberlaarze n
' Waterdichte en toch venti€erende jacks en broeken
" Behaaglijke, sterke f€eecetruie n
* Rugzakken voor zware tochten of dagtourrugzakjes
* Lichtgewicht tente n
* Boeken, landicaarten, reisgidse n

* Slaapzakken, bergschoenen, tototassen, iietstassen, etc, etc .

Meer informatie or dejubaeumcatabqus bel dan even 070 - 3 88 3700

PRIBILOF ISLANDS
AND SOUTH EAST ALASK A
July 199 3

Red-legged Kittiwakes, Least and
Rhinoceros Auklets, Horned and Tufted
f uffins are just some of the specialities
of the Pribilof lslands, along with Blue
Arctic Foxes and over a million Northern
Fur Seals .
South East Alaska is home to the rnagniFicent Bald Eagle and we will hope to see
huge rafts of Red-necked Phalarope an d
Surf Scoters . Grizzly Bears feed on salmon
and we also include whaie-watching .
Please write or telephone for Full Information
to
Island Holidays, Ardross, Comrle,
Perthshlre PH6 ZJU, Scotlan d
Tel Internatlonal + 44 764 70107
Fax Internatlonal + 44 764 7095 8

SUPERPRIJZE N
Door eigen importmet volledige garantie
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,OPTOLYT H
TBS 80 f 1365,TBS 80 FLUORII" f 2065,Okulair 20-60 x f 505,20 ww f 369 .- 30 ww f 418 .50

~
Tweemaandelrjks
tijdschrift voor elk e
fervente vogelaa r

speciaalzaak sinds 183 6

HES VAN ZWEDEN BV

Schrijf v oor informatie naar :
Dutch Birding, Postbus 7561 1

Broerenstraat 1 7
6811 EA Arnhem, tel . 085 - 42 65 96

1070 AP Amsterdam
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Sierlijke Stern te Zeebrugge
in juni-juli 198 8
Peter Boesrrtan

1

n de namiddag van 12 juni 1988 bezocht ik
de Voorhaven van Zeebru gge, Westvlaanderen, België . Tijdens het bestuderen van enkele
Visdieven Sterna hrrundo in eerste en tweede
zomer~ trok ook een groep Grote Sterns
S sandvicensis rustend op het s€jkstrand de aandacht.. Omdat hun talrijkheid voor deze periode
vrij ongewoon was, besloot ik het groepje, clat c
500 m van mij was verwijderd, aan een nader
onderzoek te onderwerpen . Tweemaal slikken
was nodig toen ik tussen cie 5 2 Grote Sterns een
`oranjesnavelstern' ontdekte . Mij onmiddellijk
bewust van het Ïeit dat het hier om een eerste
waarneming voor België ging, bestudeerde ik de
vogel uitvoerig, hierbij steeds wal dichterbij sluipend . Genaderd tot op c 100 m nam ik enkele
foto's en verzekerde mij ervan dat ik elk detail
van het verenkleed door de telescoop had
gezien . Om de waarneming bevestigd te krijgen,
en ook om snel determinatieliteratuur ter
beschikking te hebhen, verwittigde ik telefonisch
enkele vogelaars, evenwel met de boodschap
dat voorzichtigheid geboden was gezien de
nabijheid van een kolonie Dwergsterns S afiiifro n s . Patrick Beirens was snel ter plaatse en a1#;auw hadden we de vogel, clie ondertussen was
opgevlogen, terug in beeld . De volgende dag
was de stern verdwenen maar groot was de verbazing toen precies 1 maand later, op 12 juli
1988, c€e vos;el opnieuw opdook en door een
groot aantal vogelaars kon worden bekeken . Een
derde en laatste keer liet hij zich zien op 1 5 juli
1988 .
Beschrijving
Onderstaande besc-Wijving is gebaseerd op eigen
notities en foto's gemaakt op 12 juni en 12 juli
1988 (ci figuren 1-2) .
GROnTTE t BoUw In zit groter lijkend dan Grole Stern
maar grootteverschil niet alhjd duidelijk . Tijdens balts
{cf GEDRAG) Krootteverschil opvallend . Indruk van
grootte mogelijk beïnvloed door iets lan~ere poten (zie
onder) . Iets zwaarder gebouwd dan Grote 5tem . met
zwaardere kop en bredere schouders . Vleugels iets
voorbij staart stekend . In vlucht duidelijk groter dan

[Uu1ch Hirdin.q 13: íhr-169, okt ,k, r 1902 1

Grote Stern Idirecte vergelijking rnogelijk)_ Vleu}eispanwi}dte meer dan hij Grnte Stern . Buitenste
staartpennen lang, staart dieper gevorkt dan hij Grote
Stern . Slructuur van snivel als bij Grote Stern maar c 5
mm IinP,er en iets hoger . Lengte : hoogte ratio c 5 .5
iherekend aan hand van fotdsi . Op toto's iichtbaar
duidelijk meer gekromd culmmr en iets naar beneden
gebogen snavelpunt . In vergelijking met Grote Stern
groter deel van libia zichtbaar en tarsus c langer ;
tarsuslengte 28-30 mm {berekend aan hand van roto's,
cí tabel 11 .
KOP & ONDERDELEN Op 12 juni kopkap geheel zwart
m i,ir op 12 juli vooni wit niet zwarte strepen . Verlenpde kruinveren duidelijke kuit vormencJ, ongeveer
cven lanp als bij Grote Stern . Onderste deel van teugel,
over P,e de[en van kop en alle onderdelen wil . Op 12
juni keel en k~ovenborst niet lichte tiaarmroze gloed
(niet vastgesteld op 12 juli3 .
BpVE`.DELEN h STAART Mantel, schouders en ruP, lichtgrijs . Wellicht grijs iets lichter dan hij (=irote Ster n

rald Driessens en Cunter de Smet i wa,irn op 1 2
juni) en hruiner (Gerald Driessens pers waarn op 12
juni} . Stuit en sttart wit, contrasteencl met hrhtt ;rijze
rug Ivoorai opvallend in vlurhtl .
BCIVENIVLELGEL Lichtgrijs I+rL+ op hovendeienl . P9-1t)
en corresponderende grote handdekveren grijs (p10 =
huitenste handpen) . P6-8 en corresponderende grote
handdekveren donker bruingrijs, duidelijke donkere
wig op handpennen vormend (p6-8 donkerst aan punt
zoals op toto's te zient . i- en corresponderende
grole handdekveren lichtt;rijs . P1 ontiirekend lioals op
foto's te zienl . Armpennen en niiddelste dekveen iets
lichter dan rest van hovenvleugel, twee diffuse witachtige banden over bovenvleugel vormend {moeílijk
waarneembaar), Armpennen en tertials n,et brede wille
toppen .
C)NDERVLEUCEL tih'it, met contrasterende donkere achterrand aan p5/6-10 .
NAAKTE DELEN Qog donker . Snavel wortelar hliP, oranje, naar punt toe iets lichter wordend . Poot donker clot
roodbruin, op achterzijde van tarsus sporen van oranjerood .

RC)EF' Als van Grote 5tern maar zwaarder klinkend
(Patrick Buys en Joachim Tafioreau pers waarn op 12
juni) .
VLUCI IT Vleugelslag soms Iangzamer lijkend dan hij
Grote Stern . SomS zwevend, vlucht iwaarschijnlijk
ba€tsvluchtl dan herinnerend aan clie van sc :haarbek
Rynchops IGerald Dríessens pers waarn op 12 julii .
GEDRAG Op 12 juli hiltsenrl tegen Grote Sterns. 'I lit;h
erect-posture' diverse malen waarKenomen .
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TARfL 1 Tarsuslengte van Grote Stern Sterna sandvicensis sandvic'ensis, Vist#ie1 S hirundo en Sierlijke Stern S e!eqans le ZeebrugL;e, bVestvlaancieren, Beigic . op 12 juni (-n 12 juli 1988 . Van aantal door mij };eniaakte dia's werden onder niicroscooN tmet behulp van oculair-micronteterl tarsiislengtes van verschillende, even ver staande
sterns gemeten en cmtgerekend in millimeter (i 3 .5 eenheden = 20 mm, dwz gemiddelde tarsuslenKte van Grote
Stern i
Eenheden Meetfout Omrekening (mmí
Grote Stern 13-i4 0 .5 24-2 8
Visdief 9-11 0 .5
1 6 .5-22
Sierlijke Stern 15 0 .5 28-3{)

1ABLL 2 Kenmerken van Konin};sstern Sterna rnTxirna albidiclorsalis, t3engaalse Stern 5 fxn galensis torresii, Sierlijke Stern S elcs;ans en Cayennestern S sandvicensis eurvt;nath.a in vergelijking niet Grote Stern S sandvic' ensis sandvit ensi.c ; n2aten imm) volgens Gantlell h Harris (1987
.19881,
, overige kenmerken gebaseerd op Farrand 11983l,
Cramp i 1985 ~ en Gantletl t larris : 1987, 1988 1
Kunin ) ;sstern

f3ent;aalse Stern Sierlijke Stern Cayenneslern Gr ote Stern

Grootte c 2 5 "- groter dan Even groot of iets Even grcrot of iets Iets kleinier dan Grole Ste rn groter dan Grule Stern );roter dan Grote Stern Grote Ster n
Vleugellen) ;te 346-3 66 305-325 300-33{) 2 7 8-303 294-320
SnavelfenL;te Fit-69
1) 1-b1 56- 6 9 47-61 49-58
Snavelhoogte 1-3 . 8 -15 .7 i 1 .4-12 .9 10 .1-12 .4 9 .8-11 .8 9 .5-12 .0
Tarsuslenhte 3 1 -35 2tY-27
2) 7-31 24-29 ?4-2 8

Konin) ;cstern

Senl;aalse Sle m

Sierlijke Stern Cayennester n

Volledit; zwarte kopkap
voor r.eer korte periode
Verlengde stijv e
kruinveren
Luht);rijs, sorns iets
lir hter d .,n bij
Grote Ster n
Wit, soms met zeer
lictitgrij s

Volledig zwarte kopkap
voor lant;ere periode
Verlengde stijve
kruinveren
Bliuwgrijs, iets
dc nkerder dan bij
Grote Stern
331auwgrij s

C)nderdelen

wi l

Wi t

Snave l

Lang, dolkvormiq, bijna
even Ianf, als kot},
Iwt-ensnavei lich t
F,ekn rnr d

Dolkvormig, minder
lang en hoog clan hij
Konin);sstern, hovens nave 1 1 i c ht gekromri

Volledig zwarte kopkap
voor langere periode
Verlengde losse
kruinvere n
Lichtgrijs . nausvelijks
donkerder dan hij
Grole Ster n
WII, soms met zeer
lichtgrij s
Wil, in zomerkleed
snet licht roze gloed
op keel en hovenborst
Lang, fíjn, duideiijk
naar beneden gebogen
hovensnavel, soms
crndersnlve l

1'i il

Zw,irt vanat eerste
znmerkleed

Zwart na c 1 jaar ponkerhruin tol zwart
soms roodachti g

Kop

Bovendelen

Stuit en staart

Determinatie
Voor cle cleterminatie komen niet nanie de
Kctningsstern S rnaxirn~, Bengaalse Stern S beng .llensis, Cayennestern S s a ndvicensis euryMnatha en Síer{ijke Stern S e legans in aanmerkint; . De Reuzenstern S caspia kan uitgesloten
worden op grond van snavelkleur, grootte,
vleut;eltekening en l;eluid- De Kuifstern S herg ii
verschilt in snavelklecrr, koptekenint; en mantel-

1I1 !

Voilcdit; zwarte
kopka p

t3lauwgrijs, steeds
clonkerder dan bij
Grote Stern
lhrit, soms met
zeer lichil;rijs
tiNi l

lets langer en
bovensnavel
iets sterker
gekromd dan bij
Grote Stern
Z w a rt , soms dof) ;eel tut tel gee l

kleur . De soorten worden besproken aan de
hand van cie gegevens in tabei 2 . Tevens worden
vergelijkingen gemaakt met foto's van de Sierlijke Stern, oncler andere in Farrstncl (1983), Burton
(1985), Gantlett & Harris 0 98 7 , 19881 en Harrison (1987) .
Aanvankelijk werd de vogel als Koningsstern
#;edetermineerd (Birdin8 Worlc{ 1 : 2 99, 1988 :
Dutch Birding 10 : 148, 1988 ; Oriolus 54 : 1 31-

Sierli1ke 51ern te Zeebrul;g e in jtfni-juli 798 8
132, 1988 ; cf Wille 1989J maar uiteindelijk
bfeek dit onmogelijk v<inwehe grootte, snavelhoohte en -vorm en pootkleur . De eerste drie critena werden in eerste instantie als minder
belangrijk beschouwd omdat men ervan uitging
dat ze bij deze soort, met name in NoorcK~;estafrika, varieerden . De grote snavefhooKt(, hij rie
Konint;sstern is echter een constant kenrnerk f,n
de snavel maakt altijd een zware en massieve inclruk {snavellengte : sn,ivelhooKte ratio steecls
kleiner clan 5 ; volgens metingen aan balgen in
c[e collec :tie van hel Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen, Brussel, Brahant,
Bell ;ië ; c1 tabel 21 . De totale lichaamsgroutte is
wel's,~waar variabel maar in een groep C-,rote
Sterns maakt een Koningsstern altijd een dtaidelijk grote indruk, zelfs bij vergelijking tussen de
kieinere S m albirfidorsalis en de groterv S s
sancivicensis, door de tomhinatie van IinE,e t,rrsus, groot lichaam en m .issieve kop . Bovenrlivn
verliest de Koningsstern vroeg in het voorjaar de
volledig zwarte kopkap : de rui begint vanai eind
mei en het volledige winterkleed svordt bereikt
vanaf eind juni tot begin juG tCramp 198 .~ i . ( )uk
passen de roze gloed op de keel en bovenhorst
en de pootkleur niet op een Koningsstr,rn die
gewoonlijk een roze gloed mist en zwarte IxoWn
heeft . Tenslotte is het w~3<art ;enomen ballsl;edra,r;
heel anders : de 'hit;h erect-posture' is onbekend
voor de Koningsstern (Cramp 1985} .
De Bengaalse Stesn kan uitgesloten svorden op
grond van de duideiijk met de grijze rug contrasterende witte stuit en staart {onder alle líchtomsiandil;heden zic hlhaarj . Tevens pleiten mantel- en pootkleur, tarsuslengte en snavelvorm
tegen de Bengaalse Stern . Ook heeft deze soort
geen roze gloed oti d e keel en bovenborst . De
kenmerken in tabel 2 hebben t ;edeelteiijk hetrekking op de ondersoort S b bengalensis die in
India en Oostafrika broedt . De Bengaalse Siernti
in het Middellandse Zeegebied behoren tot cle
ondersoort 5 b torresii (Cramp 1985 ) en zijn ot>
de bovendelen iets lichter grijs en hehben gvmiddeld iets grotere, afmetingen dan S 1> 1u ,Qr; 3 lensis . De stuit- en staartkleur zijn echter ook hij
S b torresii duidelijk grijs izíe plaat 149! .
De CaVennestern, die hroedt aan de ~ro~tktrst
van Zuidamerika, kan uitgesloten stiorden op
grond van de kleur van mantel en poten, grootte,
vleugellengte en tarsuslenkte . Bovenclien varieert
de snavelkleur bij deze ondersoort van geel {met
variabele hoeveelheid zwart) tot oranje . Vogels
die op het Zuidelijk Halfrond broeden zijn in
juni-juli echter in veinterkleed . Een Cavennestern
in zomerkleed zou dan afkomstig moeten zijn uit

het Zuídcaraffi3sche of N'oordorssl-Zuidamerikaanse };ehieci ; in deze populaties is het percentage vogels met een oranje snavel e ( hter zeer
laag . De roze gloed op de keel en hovc°nborst is
ook hier een bijkomend negatief punt .
Hoewel de kans op het voorkomen van cle
Sierlijke Stern in Westeuropa hijzonder gering
lijkt, blijken de witte stuit en sta,~rt, cle roze
gloed op d e keel en hovenhorst, de pootkleur,
de snavellenhte en -hoogte en de Iarsuslenhte ot)
deze soort 1e wijzen . De pootkleur is overigens
een kenmerk dat verdere studie verdient . Gantlett & Harris ( 1{)87, 19881 vermelclden voor de
pootkieur zwart en gebruikten dit claarom niet
als onderscheid ten opzichte van anclere sterns .
Harrison A985) en National Geot ;r,rphic Society
(1985) vermelden eveneens zwarte poten . Kimhall Garrett (in Farrand 19831 nara nit als p(x)tkleur donkerhruin {'duskv-c.olnwcl'} tot zwart,
soms roodachlig . Een foto in F<lrr,rnd i1983, p
89i en vers(hillerxle andere roto'ti illustreren
eveneens dit belangrijke verschil in pootkleur
dat hlijkl)aar tot op heden over het hooíd is
Kezien
1 wr, llicht omdat cle pootkleur bij
museunnhalgen niet meer P)ruikhaar isi . De uit de
foto's van de vogel van Zeebrugge berekende
tarsusient;te past goed op de Sierlijke Stern ;
indere Íntu's tonen ook de lange tibia waardoor
de vogel duidelijk hoog op de poten staat .
Kenmerken die niet geheel rnet de Sierlijke
Stern overc•en lijken te komen zijn grootte, snavelvorm, koptekening en vleuge Ilengte . Wat
grootte en vleugellengte hetrett, zou de vogel
v .~n Zeehrugt;e - op basis van c{e s< haarse literatuurt;egevens - een tamelijk, ma<ir niet abnormaal, };rotc' Sierlijke Stern zijn . Bovendien past
geen enkele andere oranjesnavelstern beter qua
grootte . De snavel van een typische Sierlijke
Stern maakt een naar beneden t ;elwgen indruk .
Dit viel in het veld niet op maar bepaalde toto's
vertonen duidelijk een iets naar heneden gebogen snavelpunt (cf plaat 142) . Uit andere foto's
blijkt dat Sierlijke Sterns vaak een snavel hebben
niet een sterk gekromd culmen mi .ir zonder een
naar beneden gebogen inrlruk, hetgeen goed
overeenkomt met de vogel van Zeebrugge . De
koptekening wijkt af van die van een typische
Sierlijke Stern in zomerkleed clie een lange
afhangende kuit heett maar het I)ercentage vot;els met een minder lange kuii is groot .
De rui van slf-rns is complex en de ruiscore
van de hanclpennen wordt niel als een betrouwbaar kenmerk beschouwd . De vogel van
Zeebrugge vertoonde niettemin een vernieldenswaardig patroon van de handpenrui . D e
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handpenrui vindt plaats van binnen naar buiten
en cle handpennen worden na verloop van tijd
donkerder als hevolE, van sleet . De twee buitenste handpennen (p9-10) waren grijs, de drie volgende (p6-8) donker bruingrijs en de binnenste
(p2-5) lichtgrijs {pl ontbraki . Dit patroon is kenmerkend voor onderbroken rui . In dit geval werden I ) 1-8 tijdens het vorige najaar geruid waarna
de rui voor de najaarstrek werd onderbroken .
Vervolgens werd de rui voltooid met p9-10,
waarschijnlijk na aankomst in het winterkwartier . Tijdens de rui naar het zomerk€eecl
íUanuari tot april) werden pl-5 geruicl ; p6-8, op
ciat moment al c 5 maanden ouder dan p 1-5,
zijn als gevolg van sleet donkerder van kleur .
Over de rui bij Sierlijke Stern konden in de literatuur geen gegevens gevonden worden . Bij het
bestuderen van foto's bleek echter dat van t H
foto's van adulte vogels in zomerk€eecl waarop
de handpennen (in zit ot in vlucht) voldoende
zichtbaar waren er zeven een dergelijk handpenpatroon vertoonden (eK, Farrand 1983, p 89) .
Bij de Koningsstern kon geen overheersend ruipatroon gevonden worc.fen . Slechts in het vroege
voorjaar vertonen sommige vogels een overeenkomstig patroon .
Alle kenmerken komen dus overeen met wat
bekend is van de Sierlijke Stern en de determinatie van de vogel van Zeebru( ;ge als Sierlijke
Stern is derhalve gerechtvaardigd .
Volledigheidshalve dienen ook hybriden in
overweging te worden genomen . De enige in
aanmerking komende hybride in Europa lijkt die
tussen de Grote en Bengaalse S€ern . Er zijn toevallige broedgevallen van de Bengaalse Stern in
kolonies Grote Sterns in Brittannië, Italië en
Spanje maar tot op heden zijn echter nog geen
adulte hybriclen beschreven .
Leeftijdsbepaling
C)p het eerste gezicht wijzen de geheel zwarte
kopkap en de lichte armpennen op een adulte
vogel . Zoals bij veel sterns is de variatie in snave€kleur en koptekening van veel onvolwassen
vogels zo groot dat deze op basis daarvan niet
van adulte exemplaren zijn te onderscheiden .
De staat van het verenkleed en de rui vormen
echter belangrijke aanvullingen .
Eerstejaars Sierlijke Sterns hebben een gelere
snavel en donkerdere arnipennen, handpennen
en handdekveren dan adulte vogels . Deze kenmerken zijn in het eerste zomerkleed nog gedeeltelijk aanwezig . De vogel van Zeebrugge
was dus niet in het eerste zomerkleed . De donkere niet p6-8 corresponderende grote handdek-
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veren (plaat 142, 144) zouden restanten van het
onvolwassen kleed kunnen doen vermoeden . De
buitenste met p9-10 corresponderende grote
handdekveren waren echter weer grijs . Dit kan
alleen verklaard worden doordat de grote handdekveren hetzelfde onderbroken ruipatroon als
de handpennen vertonen waarbij de met p 6 -8
corresponderende grote handclekveren als gevolg
van sleet donkerder zijn dan de andere . Op
grond hiervan was de Sierlijke Stern van Zeebrugge een adulte vogel .
Verspreiding en voorkome n
De Sierlijke Stern broedt in Zuid-Californië en
West-Mexico . Na de broedtijd zwerven cle vogels, zowel in zuidelijke als in noordelijke richting {tot Centraal-Calitornië} . De overwinteringsgebieden liggen aan de westkust van
Zuidamerika, van Ecuador tot Chili . Er zijn waarnemingen in het Caraibische gebied : één in
Costa Rica en drie in de VS (Texas tot Florida) .
Tot nu toe is cle Sierlijke Stem één keer vastgesteld aan de Atlantische kust van de VS : op 20
juni 1985 werd een adulte vogel waargenomen
(en gefotografeerd) in het ChincoteaKue NWR,
Virginia (Armistead 1985} .
Tot op heden zijn voor het Westpalearctische
gebied twee gevallen aanvaard . Vanaf 1974
overzomert elk jaar een Sierlijke Stern op de
Banc d'Ar);uin!Arcachon, Gironde, Frankrijk
(Dubois & Comité d'Homologation National
1989, Philippe Duhois in litt aan redactie van
Dutch Birdingl . In 1984 was er zelfs een tweede
exemplaar aanwezig . De vogel werd op 1 0 juni
1987 gevangen, geringd en uitvoerig beschreven
en gefotografeerd (plaat 148, zie ook foto in
Dubois & Duquet 1991 i . Vermeldenswaard is
dat de vogel op 22 aut;ustus 1991 te SaintNazaire, Loire-Atlantique, Frankrijk, werd waargenomen, c 300 km ten noorden van zijn
overzomeringsgebied {Anonvnlus 19921 .
In 1982 verbleef een Sier€ijke Stern van 22
juni tot 3 juli te Greencastle Point, Carlingford
Lough, Down, Noord-Ierland, en op 1 augustus
te Ballymacoda, Cork, Ierland (O'Sullivan &
Smiddv 19881 . De beschrijving van de lerse
vogel stemt in grote mate overeen niet die van
de vogel van Zeebrugge . De lerse vogel verschilde van de Belgische doordat p7 iets lichter was
clan p6 en p8, p1-2 (in plaats van alleen pt) ontbraken en cle armpennen enige donkere plekjes
vertoonden . De tarsuslengte kon hij de lerse
vogel niet worden vastgesteld .
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142-143 Sierlijke Stern SfernaeIel ;ans, ZE•ciirul;t!,e. We5h-lainrieren, Br•f} ;ië, 12 juni 1988 flctEr HrxsmanJ 144 Sic•rlijke
5tern Sterna elegdns, Zeebrugt ;e, Wesh-laanrleren . Bclt ;ië . 12 juni 19F1A (P,itrick 8e+rensl 14.ï Sierlijke Stern titrrn,r e!r•Mans, Zeebrugge . Wests,•laanderen, België. 12 juli 1988 lArnoud 13 van den 8ergl 146 Sir•rlijke Slern Sternm e!rl .rrrc en
Grote Sterns S .andvlcensis. Zer•hrugge . Westvlaandere•n, t3c°Ic;ië, 12 juni i')BR [Ye•fer Snesmanl
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f Ic 11 l iK 1 Sir rlijkc Sle rn ti rdcs;<rns imrfits} en Grote Stern Ste rn a sandvii'ensis, Zeehrut ;l;e, Wcsivlaanderen, Bcfl;ie
1' juni 1988 fPeter 8oesman l
1 47 Sierlijke Slern St erna elet;ans i•n Gru1v Sterns S sandvicensis, Zeeb ru gg e, Westvla .rnclerc•n, België . 1 2 juni 1 988
tPcter BoesmanJ
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FIGUUR 2 Sieriijke Stern Srerna elegans, Zeebrut ;};e, VVestvlaanderen, 13el,r ;ië, 12 juni Ihovenste twee afheeidingenl
en 12 jutr 19 9 8 (onderste ifbeeidink), gebaseerd op veidsc : hetsen en foto's (Gerald Driessens)
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Summary
ELtGArvT Trr{r. r.T ZEFaRUCGE IN JuNE-JuLV 19t18 On 12
lune 1988, an Elegant Tern Sterna elegans in idult
sunimer piumaKe was present at ZeebrugKe, Westvlaanderen, Belgium . Surprisingly, ii reappeared on 12
and 15 July 1988 It was seen by a large numher nt
observers . The foilowing description is hased on the
author's field-notes and photographs taken on 12 June
and 12 July 1988 (cf figures 1-2) .
SIZE & BUlLD At rest, appearing larger than Sandvaich
Tern S sandvicensis hui size difterence not always ap-

parent from clistance . When displ,tyinl; Ici BEI {AVIOUR1 . size difference ob~ious . Size impres,ion possibly inÍluenced hv siiR,htiv longer legs 4see helowl .
Somcwhat heavier huiid than Sandwich Tcrn, with
heivier head and hroadershouiders . Wing-tips projecting siightiy bevond tail . In fiitiht, distinctly larger than
Sandwich Tern íest3t cially ohvious in direct cornparison7 . V1r{ng-span 1 0 -Imore than in Sanclwich
Tern . Outer rectrices long, tail deeper-torked than in
Sandwich Tern . Bill shipe simiiar to that of Sandwich
Tern hut c 5 mm longer and somewhit deeper . Length :
deplh ratio c 5 .5 {caiculated from phologriphsl . On
ljholot;riphs, culmen cieariy more decuvved than in
Sandwich Tern and bill-tip siíghtiy droopin8 . Cornparcd wiiih Sendwich Tern, larf;er part or tibia visible and
tarsus c 1 U' ;•L longer ; tarsus length 28-311 mm long Icalculated trom photographs, c .-f table i J .
FIEA[7 & UNLJEKPARTS On 1 2 June, cap entirely black
but, on 12 Jufy, torchead white with hlack stripes .
ElongaIed cr(>wn-feaihers formetf clistinct crest, approximateiy similar in Iength to that of Sandwich Tern .
Lowest part of lore• remaining parts of head and ail
crnclerpirts white . On 12 lune, throat and upperhreast
with siight warm pink hue not estahlished on 12 July) .
UPPFRPARTS & TAIL Mantle . shoulders and h .rck pale
grey . Perhaps grey sli8htiy praler than in Sandtivich Tern
(Geraid Driessens and Gunter de Smet pers ohs on 12
lune~ and ntore hrow,n tinged fGerald Driessens pers
ohs un 12 june} . Rump and tail white• ( ontrasting wilh
paie f ;rev back lespecially obvious in tii8hti .

UPPEi2b4rI`G Paie t;reV isame as upperparts) . P9-10 and
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148 Sierlijke Stern Sterna efeganc en Grote Stern S sandvrcensls, Banc d'Arguin/Arcachon, Gironde, Frankrijk, 10
juni 1987 (Philippe j Uuboist 149 Bengaalse Sterns Sterna bengaiensis torresii, Karan, Arabisc.he Golf, Saudsarabië,
4 juni 1991 (Arnoud 8 van den Serg )
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Correspondinl ; grealer primary-cuverls I ;reti (p10=
outermost primary} . Pb-8 and corresponclinl; greater
primary-coverts dark hrown-l;rev, Íorming distinct dark
sYedge on primaries rl~t,-F3 rlarkest al lip as s•isible on
photoy,raphs). P 21 - i and c:nrrespundinl; greater primarvcovert5 pale ,r;rey . P1 missing lai vicihle on photographs)- Second.3ries and median tiving-cove+ts ;ometivhat paler than resl crt uppenvin~ forming isti•o ditfuse
tivhitish hands Idiffi( ull lo see) . Secondaries and tertials
tivith braad white tip5
UNDEkyvlwc . White, with contrasting dark Irailíng
edge to p 5/( )- I tl .

vious lautumn : mnult cycle . An e~amination of pholographs revealecl lhal rno51 FleKant Terns in adult Summer plunoage mav hzve a similar primary pattern, raising the pns>ibility jhat aulurnn primary moult is
suspended in most aclull> .
Up to present . twn recorcls oÍ Fle) ;ant Turn have
been acceptecl tor Ihe WP : in Gironde, France, from
1974 onwards 4with a seconcl hi«7 in Iy641 ; and in
Down, Northern Ireland, and Cork, Ireland, during
lune-Aut;ust 198Z .

BAR[ PARTS Eye dark . Bill carrut-like oranl;e . hecominl ;
sli,ghtly paler trrwarci, tilt . Le) ; dark rlull recl-hrnwn, on
rear side of tarsus tr,jc e~ ot or,inP,e-red .

Verwijzin g en
Ancmv~nu, 19'12 [urnpc',-in nc'ws, Br Birds 85 : 443ar,S .
Arrrmiclead, 11 I 1 r1£S5 . The c h.n ) in) easons : middle
Atlanlic c(>,t~l re};iarn, Am Birds Sv : £irI i-tS9fS .
Burlnn, R 19f15 . tiir<I hch minur, t .ondcn .
Cramp, S 19t55 . The hlyds oÍ thc bWswrn Palearctic 4,
( ixÍorcl .
Duboís. P 1 h- le C<nilé rl'Hum<rl<r);alion .Valional
11)89 . Les nh ertarion~ d'espéces soumises :3 honiologalinn nationafc en Fr,rnce e n ] 488 . Alaud a

CALL I .ike Ihat of Sanrlw-irh Tern hul soun<iin); dccper
IPatrick Buys ,mcl loac hím taiÍoreau pers obs on 12
lunei .
FLIGHI' Al linies, tivin} -he .ils seeminF;ly slower than in
Sanclwich Tern . Somr•lirne5 soaring, when ffi},ht-aclion
recallínR, that of skinamer Rvnclwps rGerald Dricsens
pers oh~ on 1 2 lulyl .
BEHAVICJLR ()n 12 lirly, ~een ciícpl,yinR to Sand>nich
Terns . 'Ffigh erecl-Ixrslurc>' uhcerved several times .

At tirsl, idenliiication roncenlrated on Royal 5 rnaxirna
and Lesser Cresled 1(-rns S!x°n~afensis, The latter
could be quíckly ruled nut by the hird"s white rump
and lail ~Lesser Crestud Tern sh~nvs a pale grev rump
and tail, hardly contr .ititinc3, with the rest of the uppersidei Thereiore, it w;is originallv iclentiíiecl as a Royal
Tern . However, aller ,a lhorough examination, it was
re-identitiecl a5 in Ele>;,+nt Tern S e'1e}ans ,
The followirFg points are Ihoirl;ht to be diagnostic of
Elegant Tern : hill fenRth : delath ratio of c 5 .5 iin Royal
Tern c 4-4 .51, tarsus h•n(;th of 2 8 - 30 mm Irangc ior Eleganl Tern 2 7 - 31 mm .rnd tur Roy,rl Tr•rn 3(1-16 mm},
leg colour rcd hn~wn r.r7om~ally hlack in aduli Royal
Ternl ind sliL;ht warm pink hur• lu Ihnoat ancl upperhreast (normaifv lackinl; in Roy,il Fern) . Size arxl winl;
length seem also in Í,rvnur oi FIeL ;<ant Tern but Ihe diahnostic value rt# Ihew rhar, :clers is unclear_ Bill s[ru[lure and rreSl lenhth eeni Icss supporlive hut Ihey are
still rcithin the spr>cies' range . The conspicuous dark
wedge on the prim,rrics is t>retiurnahly Ihe result oÍ Ihe
moult havin}, heen su ;icn<led after ls8 duriny, the pre-

Duhoic, f' 1& Duquel, M 1111l1 . Fleg,tnl Tern in France .
Birdinq 11.'orld 4 : 1 ? 5-1 ?b .
Farrancl . Ir, 1 148 .3 . The Auriul><m Socieiy masler guide
to hirdin); 2 . New York .
Gantlelt . S 1 Ni & Harris . A I{l87, I988 . IdentiÍicaticsn
ot l a r e terns . Br Birds80 : 257-275 ; SI :? 1
Harrisnn . P 14£S> . Seak}irds : rn identiÍication guide .
Tweede clruk . L ondr•n .
Harrison . P 1<1N7 . Sealrird, ol the 4%orld : a photoF;rapluc huicle . Londen .
Natirrnal (;eo} ;raphic Snc ietv 1 r!B 5 . Fiel<I Kuide 1o the
hirds o( North Ameri< a . VV,nhinglrrn .
van S, nden . f' . van clen titcen, 11, BAl1C 1941 . Zelrlzame vngels in Vla,mrleren in 1988 . Oriolu , 57 : 9097
f)'Suilivan, O & tinri<ldy, I' 14£18 . Thirty-fiilh lrish hird
rc>port, 71J87 . Ir Birdti i : hl)'i-h48 .
Verroken . L 141t11 . }'rr,cnned hyhrid ti .rndwirh x Les-,er
Creslecl Tern . 13irding bb'orEd 3 : 41 t3--1 l r) .
Wille, H 19Rd, De Klr-ine KcrninF;sstem ( Sfern7 elegans)
te Zeehru);};e, juní-juli 1988 . Mer};uS S : 5 1-59 .

Pef v r Boetn m n, 1r1CSON SfA, Apartado Post, tl 7 i S, l4ilencra- L"enezue'la

Het Belt;isc h .Avifaunistisch Humnlor;ahec.omilé BAHC heeft het );eval van de Sierlijke Stcvn te Zeehrugge in junijuli 198 8 niet ,tanva .rrd lvan Sanden el al 1491 . ai Verroken 199 0 1 . Alhoewel we de beslissing van het BAHC
respecteren, vinden cti , e het arlikel zo helangrijk dat we loch hesloten hehhen het te publiceren . Dil fijkt des te
meer van helang a<trigezieri van de Franse en lerse gevallen Icrt op heden geen gedetailleerde lieschrijvingen zijn
gepuhlict-erd . R[tM( r r.
The Belgian rarines (ornnrillee hm s nol acceptrrcl the record oi Eleganl Tc'rn at Zeclirut ;t;e irt lune-kily 1468 ;van
Sanden el il 1')91, ri Verr<rken I9401 . AllhcruFh 4ve respect the commilice's rlecision, we finci the article so important ihal we havr, <#ec ided tn I.iuhlish il, This seem~ ihe more imhortant as no deraiic>cl desrriptíuns of the French
ancl Irish re< ords h,tve heen published to date . [DITt)RS
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Mededelinge n
Search for Ivory-billed Woodpecker
in Cuba
Ivory-bilfed Woodpecker Campephilus principaGs is one of the rarest hirds in the world . The
North Arnerican subspecies C p principalis is
considered extinct since the 1950s and, until
1986, for many years nothing was heard of the
Cuban subspecies C p bairdii. In 1986, an international team of ornithologists rediscovered at
least two Ivory-billed Woodpeckers in Qjito de
Agua, a hilly pine forest in eastern Cuba fShort &

Home 1986) . As a result, a plan was presented
to stop logging activities in this area, to appoint a
warden for monitoring the woodpeckers, to establish a field-station for studying the birds and, for
an incrc~ase of the birds' food supplies, to kill
some pines by bark-ringing .
In an attempt to assess the status of ivory-billed
Woodpecker 5 years after its rediscovery, 1 stayed in the area during January-May 1991 . Interviews with Cuban ornithologists who had studied the ivorv-bilfed Woodpecker revealed that,
apart from the stopping of all logging activities,
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none ot the protective measures suggested in the
plan had been initiated . Moreover, in each of the
3 vears following 1986, there were expeditions
(mainly by Cubans) to Ojito de Agua hut no
positive sightings were made after March 1 987 .
At present, vet another threat on the area has
been revealed by a Cuban-American expedition
in 199 2 led hy John W McNeely . A prospectors
camp was found just a few~ hundred metres from
the site of the 1986 sightings . By order of the
Cuhan Academv of Sciences, the miners' activities were stopped immediately bui their prospectint; for chromium had already caused
extensive disturbance .
C)jito de Agua
Guided by a local wild-boar hunter, 1 spent a total of 44 clays right in the precise area where the
Ivorv-billed Wcxxlpc:ckers were seen in 1986 .
fJnfortunatelv, we never saw or heard anv lvorybilled Woodpeckers and, moreover, we did not
dis(.:over anv evidence of recent€y foraging hirds
ithe birds' presence should be easily given awav
bv their b ark strippings) . Besides, it appears that
the forest o! Ojito de Agua is not at all optimal
hahital for lvory-billed Woodpeckers since the
area is covered mainl,v by thin secondary-Krowth
Ifie trees and poor shruh forest .

tie5 should have stopped immediately in Nuevo
tilundo instead .
JaKuanr and Cup e,va! Keserv e s
The laguani Reserve, located 26 km east of C)jito
de Agua, was believed to hold tour or five pairs
of Ivorv-billed Woodpeckers in 1987 (Reynard
1987) . The reserve has recent€v been visited b,v
ttvo Cuban teams and by myself . No evidence of
the birds' presence was found . Older inhabitants
of la Melba, a small village just outside ihe reserve, rememhered the hird hut were convinced
that it did not live there any more .

The Cupeyal Reserve west oi Ojito de Agua
was not visited . This area was logged in the late
1950s . Accorcling to Cuban scientists, the present secondary-t;rowth vegetalion could serve
Ivorv-billed Woodpeckers only as an extensive
foraging area, not having sufficient potential !or
hreedinh .

Ttvo possible refug e s

C)jito cle Agua, which thev considered a ver,v
likely and favourable place tor Ivory-billed
Woodpecker, When enterint; Nuevo Mundo, 1
found out that, until recent€y, it must indeed
have been a perfect place for the species . The
forest consisted of a mix of hard w ood and pine
trees with numerous verv large trees . Unfortunatelv, the forest was logged cluring the 1980s .
Wat remains are sma31 trees and a tight network
of logging roads made by bulldozers .

On our last hike into the mountains, we penetrated the hardly accessible area between Cupeyal and Ojito de Agua . It is the only place 1 have
seen where many Ihardwood) trees still stand
that are big enough for Ivorv-billed Woodpeckers
to excavate roost- or nest-holes .
East of Ojito de Agua, another area generally
believed to be polential lvory-billed Woodpecker
habitat is the southern side of the Cuchillas de
+ti1oa mountain range . Although most of this side
ot the mountain range appeared to be covered
w-ith stunted shrub forest, a pre€iminary survey of
the upper reaches oi the laguani river revealed
that some good habitat for tvory-bi€led Woodpecker mif;ht be found here . In 1992, JWM and
his team found some patches ol pine and hardwrxOd old growth at this site Moreover, two
long-dead pines heavily hacked at were found
here . They helieve this to be the work of an
Ivor,v-bil led Woodpecker .

In my opinion, it is most likely that Nuevo
Mundo was the place where, for the past few
decades, the last healthy population of lvorybilled Woodpeckers survived . When logging
reached its peak in the mic.l-1980s, the birds may
have f€ed froni here to Ojito de Agua where they
were seen in 1986 . Although the woodpeckers
may have heen able to survive in these surrounclint;s for some vears, the poor pine forest of
Ojilo de Agua may not have been suitable for
se tt€ement or reprocluction . It is quite possible
that in 1 986 Ojito de Agua was not the right area
for a full protection plan, and that log g ing actívi-

f'rospects
For 1993, a simultaneous searc :h in the Jaguani
area by IWM and between Cupeyal and Ojito de
Agua by myself is being planned . An important
indicator of the presence of lvory-billed Woodpeckers in Ojito de Agua and its wide surroundings will be a part of the lorest that burned
down in the summer of 1990 . The fire ki€lecl
some clozens of pine trees w•hich 4vithin 1-2
years wiil be infested hy wood-borinf ; insects
and thus might attract Ivorv-billN>d Woodpeckers .
If this happens, measures should be taken t o

Nuevo Mundn
Cuhan ornithologists drew my attention to an
arej called ' Nuevo Mundo', 8 km north-east of
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guarantee and increase the birds' food supplies .
Furthermore, it mjf;ht he ti-„orth while lookin g
for these birds in remote parts of other mountain
ranges in eastern Cuha .
Conc ludint;, there is no reason €or optimism
about the fate of Ivory-hilled Woodpecker . Aithough Ujito de Ag ua is now protected irom further forest destruction, none of the manv other
plans to protect and study the bird were implemented . The few - ií any - surviving individuals
live in an area with . in p ;eneral• poor habitat .
Therefore, the ch .rnces for saving this magnificent specic•s sc-ent Irleaker than ever .
Samenvatting
lc } k k i t l c i r r 1: :~ ~K IV( l r ,raSNAVt i SPt ( t-IT c rF - Cu An De Ivoorn ttiE Isl~ec ht rrntxyrhilus principalrs is een van de
zeidzaamste wrheitinEtrten ter wereld . De Voorrlanierikaanse ondersonrt ( p txinc ipali s wordt sinds de
5oer jaren ais uitp;estorven i>esc houwd en tot 1 9S6 was
jareniant; niets vernomen van de Cubaanse {mdersoort
C p bairdii, De soort werd cchter in 1986 fierontdekt in
Ojito de AL;ua• een n,t .3lrlbos in de bergen van OostCuba, w•aarna een pl,tn werd opgesteld om dit bos te
beschermen . In januarr-mei € r141 bezcx ht de auteur dit
gebied maar gedurende 44 in het veid drxrrgelbrachte
dagen kon geen enkele aarn.ijzint', worden gevonden
dat de spechten er nog voorkwamen . Bovendien bleek
de secunciaire vet;etatie van ()jito cle Agua beslist geen
optimazi h .ahilat vunr lvoorsnavelspechten te zijn . Het

is goed mogelijk clat clv tip e chren in voorgaande jaren
nestelden in het nabijgeic•4en Nuevo Mundo, Hier was
het bos wel geschikt maar liet werd in de 80er jaren
gekapt ; C)jito de At;ua werd in deze periode door de
spechten mogelijk siechrs als tijdeiijk 4oera} ;eergebied
gebruikt . In dat geval iou in 1 Ii8 G het serkeerde bos
hescherming tegen h47 utwinning hebben gekregen .
Ook het merendeel van de overige gebieden ronc!
Ojito de Agua bleek on};etichikt vcx:rr Ivoorsnavelsperhlen en de auieur vond ilecht~ twee plekken met
geschikte bomen voor siaap- of nesthoien . Deze piekken worden in 1 9 93 verder canderiorlil door lohn bt+
Mctieeiv en de auteur . JWhi heeÍl in 1992 mogelijk
vertie 1oerageerylwren van een ivotrrsnaveftil3echt
gevonden hij de boveniuop van de Jat ;uaní rivier . [en
groep clcxfe dennen in een in 199(} aÍqehr,tnd rleel van
Ojito de AL;ua zal hínnrn 1-1 jaar vol zitten mt :1 in het
hout horencle insecten en {l,i .rrcioor L;rote aantrekkintskrach€ op de Ivoorsn,rveispcr hlen uit<.tefenen zodal ze
een heiant;rsjke indíc,ttcx zal zijn vnur de aanwezigheid van de srorl rn alit i;ehied Cn de wijde omtrek
ervan . tiet onthreken van grute stukken goed biotoop
voor de h•oor,navekpechr stemt echter niet optimístisch en de kans dat de soort zal hiijven vcxxtbestaan
lijkt [hans kleiner cfan ooit •
References
Repn,trd . ( .i B I98 7 . The lv cr rv -billecl 4Voodpecker i n
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Zeldzame vogels op de Azoren
in oktober 199 1
Van 7 tot 2 7 oktoher I 11 1 11 hezocht ik de Azoren .
Deze eilandent;roett, 1 SiIU krn voor de Portugese
kust Kelet;en• wcrrrlt nog steeds nauvvelijks door
vogelaars bezochl . Toc,h zijn de eilanden eenvoucliK per vliegtuig te bereiken en alleszins cle
moejte waard voor hen die Iandschappeljjke
pracht willen koppelen aan een rustit;e, vriendelijke sfeer èn onverwachte vogelsoorten . Een uitKebreicie soortenlijst moet men njet verr+,achten :
3 weken behoorlijk intensief vot elen leverde mij
46 soorten op . Maar een aantal daarvan was
zonder twijfel aardig genoeg .
In de middag van 24 oktober 1 9 91 zag ik bij
Mosteiros, Sao Mit;riel, met tet;enlicht een mogelijke AaJschoh,er Phal .rc rc> ( orax carf.)o vrij ver op
een rots in zee sta .tn, Aan!?,ezien deze soort een
dwaalgast is op cle Azoren en er hovendien een
zeldzame Lepelaar Phtt,the,r leucorodia stond,

f;ing ik de vcrl}tende ochtend terug . De aalscholver vloog toen van de kust op en streek neer op
dezelfde rots . [)pv.tllend - nu mel perfect licht waren de fel or,lnja rodt° naakte huid op de kop
en het geheel onthreken van wit op lichaam en
kop . f7oor de tclescoop f!0x601 viel de tekening
van de naakte huid op : deze liep vanaf het oog
schuin naar achteren we g , om vervolgens scherp
argegrensd van cle rest van de bruine kop in
enigszins voorwaartte richting naar de keel te
lopen . Er liep geen bevedering onder de naakte
huid door tcf Lewington et al 1991 I . Ik determineerde de vogel als Geoorde Aalscholver P auritus . De Grote Aalscholver P c carbo sloot ik uit
op grond van de tekening en de kleur van de
naakte huid op de kop en liet ontbreken van eik
spoortje wit in het kleed . (7p grond van de voornanieiijk bruine kleur was het een eerste- of
tweedejaars vogel . De Kuilaalscholver P arr.stcrtelis kon ik bovendjc>n trilslujten op grond van het
kopprofieL de snavel liep vloeiend, zonde r
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scherpe hoek, in de kop over . Op enkele van de
van grote afstand gemaakte dia's is nog duidelijk
rle oranjerode kleur van de naakte huid op de
kop te zien . Op 2 6 oktober was de vogel nog op
(€e rots aanwezig . Indien aanvaard, zou dit de
derde waarneming van de Geoorde Aalscholver
voor de WP zijn . Eerdere waarnemingen waren
in Groot-Brittannië van zeker 11 januari tot 29
april 1989 in Cleve€and ; en van 1 tot 4 novemher 1990 op de Isles of Scilly ILewington et al
1991) .
Op 18 en 20 oktober zag ik bij Lajes do Pi(o,
Pico, twee juveniele Kwakken Nycficorax nycticorrr\ . Deze soort is op de Azoren een zeldzame
doortrekker Ile Grand 1983, cf Dennis 199 0 ) .
Nieuw voor c€e Azoren (cf le Grand 19 83)
waren de 10 Krakeenden Anas strepera clie op 2 6
oktober in westelijke richting over Riheira Grande, S3o Miguel, vlogen . In de groep vlogen zeker
drie aclulte mannetjes mee .
Eveneens op 18 en 20 oktober bij Lajes do
Pico, Pico, zag ik een Blauttiwleuge€taling A cliscors . Waarschijnlijk ging het om een eerstejaars
mannetje . De typische grondeleend had een
lange, zeer donkergrijze snavel . Bij het poetsen
waren de groene armpennen, hel-lichth€auwe
clekveren en witte plekken op de grote dekveren
te zien . C)pvallend waren het langgerekte
lichaam (in directe vergelijking met een duidelijk
kleinere Wintertaling A crecc a) en de donkere
oogstreep . Aan de snavelbasis bevond zich een
lichte, vrijwel ronde vlek . De eend was geheel
bruincrème gevlekt ; de grondkleur van de borst
vertoonde enig roestbruin . Zomertaling A querquedula en Kaneeltaling A cyanoptera konden
worden uitgesloten op grond van het postuur en
de kop- en vleul;eltekening . De Blautti-v€euKeltalinP is op de Azoren een zeldzame wintergast
(le Grand 1983, cf Dennis 19 9 0) .
Altijd aardig voor Westeuropeanen is de schok
die door je heengaat als je een vogel ziet die
'thuis' vrijwel geen aandacht krijgt en die opeens
zeldzaam is of zelfs een dwaalgast . Dat gebeurde
mij met een Scholekster Naemm topus osfraleF;irs
lop 22 en 23 oktober één bij Praia da Vitária,
TerceiraY en een Kievit Vanellus vanellus iop 14
oktober één bij Santa Cruz das Flores, Flores}. De
Scholekster is op cle Azoren een zeldzame winterL;ast en de Kievit een zeldzame doortrekker t€e
Grand 1983) .
Ook interessant was de waarneming van een
Amerikaanse Bontbekplevier Charadrir is sernipa1m .itz~s . Aarclif; detail is dat ik de vogel op 15
oktober ontdekte op het meest westelijke stukje
strand van de WP bij Fajá Grande, Flores .
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Belangrijke kenmerken (na 1 da g observeren en
vooral fotograferen) waren de vliesjes tussen de
buitenste en middelste teen en tussen de middelste en binnenste teen . Verder waren ter onderscheiding van de Bontbekple4ier C hraticula
doorslaggevend de roep (een zarht Zwarte Ruiter
Trrnl ;a erythropus-arhtig t5jeiaier en een snel
tdlit, beide slechts geuit indien de vogel werd
opgepest) en vooral de koptekening . Mullarney
(19911 heeft erop gewezen dat cle inplant van de
donkere tekenin[?, van de teugel hij de Bontbekplevier zich bij de onderkant van de basis van de
ondersnavel bevindt . Bij de Amerikaanse Bontbekplevier grijpt die tekening nog bqven de snijlijn van onder- en bovensnavel aan . De waargenomen plevier vertoonde dit laatste kenmerk . Op
grond van cie geheel donkere snavel was de
vogel in zijn eerste kalenderjaar . Het betreft hier
de vierde waarneming van de Amerikaanse Bontbekplevier voor de WP . Eerdere waarnemingen
waren op de Azoren op 25 september 1972 en 8
oktober 1988, en in Groot-Brittannië van 9 oktober tot 9 november 1978 {Lewington et al 19 9 1,
c1 Dennis et al 199 0 ? .
De Bonapartes Strandloper Calidris tuscrcollis
konit waarschijniijk regelmatig voor op de Azoren (ct le Grand 1983), soms zelfs met lt)-tallen
(Moure 1991) . Ik zag een vogel op 25 en 26
oktober hij Riheira Grande, Sáo Miguel, eenvoudit; te determineren op grond van de witte
bovenstaart en de geringe grootte in vergelijking
niet Bonte Strandloper C alpina en Drieteenstrandloper C alba .
Tenslotte zag ik op 18 en 19 oktober bij Lajes
do Pico, Pico, een Amerikaanse Oeverloper Actitrs rrmacularia . De eerstejaars vogel was vrij eenvoudig te herkennen door de gele poten, de
tsveekleurige snavel {donker met een lichte vleeskleurige basis van de ondersnavel), de roep (een
zacht ti di, het tweede deel lager dan het eerste;
geheel afwijkend van de roep van (ie Oeverloper
A hypnleucos) en door het effen licht-geelbruine
uiterlijk, niet uitzondering van de gestreepte dekveerpartij . De staart stak slechts c 1 cm buiten de
vieuge€s uit ; bij een Oeverloper is dat aanzienlijk
meer . De Amerikaanse Oeverloper is op de Azoren een (zeer) zeldzanie gast (le Grand 1983) .
Alle waarnemingen zijn ter beoordeling opgestuurd naar de Iberische dwa alr,astenc:ommissie .
De gevallen van de Geoorde Aalscholver, Kwak,
Blauwvleugelta€ing, Scholekster, Amerikaanse
Bontbekplevier, Bonapartes Strandloper en Arnerikaanse Oeverloper iijn fotografisch # ;edocumenti^urci .

h9ecledelinhen
Summary
R,%kr isiKOS iv AzciHrs IN Or roerK 1991 From 7 to 27
Oclc>ber 1991, the fullowin8 rare hirds were reported
Írom the Azores : a first- ar second-vear Douhie-crested
Cormorant Phalacrncorax Juritu~ it 1vlosteiros, Sáo
Miguel, from 24 to 2h October {photographecl ; the (irsl
re[ord Yor the Azores and the thirci for the hti'Pi ; two
juvenile Nighl Herons Nycticorax nvcticorax at Lajes
do Pico, Píco, on 18 and 20 October Iphotographedl ;
10 Gadvvalls Anas strepera (ínclcidinK three adult
males) at Ribcira Grande, Sïo Miguel, on 20 Octoher
{the Íirst record for the AzoresJ ; a fírst-vear male Bluewinl;ed Teal A riiticors at Lajes do Pico, Pico, un 18
and 20 October {}}ht tographedl ; an Ovstercatcher
!!<tematnf~us ostrale,e;us at Praia da Vitória . Terceira, on
2-1 and 2 3 October iphotoFraphedl ; a Lapwing Vane!!us vanellus at Santa Cruz das Flores, Hores, an 14
October ; a first-year Semipalmatec{ Plover Ctm ra rlrius
semipalrnafus at Faj3 Grande . Flores, c7n 15 October
(photographecl ; ihe third record for the Azores and thc
fourth (or the WPi ; a 1Nhite-ruml}ed Sanclpiper Calidris
tuscico!!k al Ribeira Grande, S3o Miguel, on 25 and
?fi October tphotographed} ; and a first-vear Spotted
Sandpiper Actitrs maí ul,tria at Lajes df) Picn, Pico, on
18 and 19 October (photographedi . All records have
been submitted to thEr Iberian rarities cnmmitlee

150 Ifhéu de Monchicaue, meest westefijke rots (12 ml van WP . Flores, Azores (Guus v„trz Durn) 151 Amerikaanse
ónnlhekplevier Charadrius semrpalm~~fus, eerste winter, Faj5 Grande, Ffores, Azoren, 15 oktober 1991 ( Guu~, van
Duin) 152 Amerikaanse Oeverloper Acfifis m,uolaria, Lajes do Pico, Pico, Azoren, oklober 1991 1Guus van Duin)
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Booted Warbler in Egypt in September 199 1
While checkinf; the day's catch of passerines on
23 September 1991 at the Rosetta bird market,
northern Nile delta, Egypt, we discovered a Booted Warbler Hippolais caligala amongst a group
of c 5 00 Willow Warblers Phylloscopus trochilus
offered for sale . We were told that the bird was
caught earlier that day, just east of Rosetta on the
eastern side of the Rosetta hranch of the Nile,
north of Lake Burullus .
The bird was barelv alive when we found it
and died soon after . All primaries fexcept the
small outermostl and most of the secondaries
were missing in the right wing ; in the left wing,
only the first four primaries and most of the secondaries were left . Oniy the right tour outermost
rectrices were present . The right tarsus was broken . The bird was purchased, skinned and is
retaíned by the authors . The following description was takc,n soon after the bird had died .
SIZE & STRLICTURE Phylloscopus-like with roundecl
head ; slightlv smaller than Willnw 4Varbler .

HEAD Forehead, crown and hindneck pale grey-huff .
Pale huft supescilium, moderately marked, endint ; rather abruptly just behind eye .
UPPE€ZPARTS Pale grey-buff with paler uppertail-coverts,
contrastinL; with tail .
l1NnERPARTS C)ít-white with buff wash on lower throat
and breast .
wINC, Dark brown, secondaries and tertials edged rather diffusely buffish-white .
tA1L Dark brown-grey, tipped whitish . Outermost reclrix also distinctiy ed);ed buffish-white .
B .ARE PARTS Bfll dark brown, basal half of lower mandible yellow-horn . Leg bicoloured : tarsus greyish-pink,
foot brown ; this difference only visihle on live hird,
gradually disappearinf; after bird died .
BIC)nnETRY Total body length (bill to taíl) 112 mm, wing
hl mm, tail (not fully growni 41 mm, bill (exposed cul-

1 7fi

men} 11 mm, ?arsus 21 mm . V4`inl;-tip p3 {numbered
from outer inwards}, p4 only slip;htly shorier . P3-4
ernarginated on outer web ; note that remainder of primaries missin8 . 1Neiy,ht 6 .5 g .

The bird, with its grey-buff colours l'milkv tea' as
Harrap 1990 described itl, stood out distinctively
amongst the mass of green and yellow of the
Willow Warhlers . We initially thought ii was a
Phylloscopus . However, c3oser inspection proved it to be a HippolaisThe combination of srnall size, general colora(ion and bicoloured legs fcf Hollom et al 1988)
distinguishes the hird from other Hippolais species . The tail was not fully {more than 3/4) grown
which explains its shortness (cf range of 43-52
mm given by Williamson 1968i . There is some
overlap in size with Olivaceous Warbler H pallida paliida which is a common breeding hird in
Egypt : this, however, is a much c ;reyer hird .
This is the first record ot Booted Warbler for
Egypt ; both Meinertzhagen (1930) and Goodman
& Meininger (1989) reject previous reporis and
claims of the species from the country . The species has been recorded at Eilat, Israel, on 3 May
1983 (Paz 1987) .
Our ohservations were made during a study
conducted for and supported by the Royal Societ,v for the Protection of Birds, nvestit;atinK the
autumn bird-catching activities along the northern coasts of Egypt, tocusing in particular on the
impact of these activities on Corncrake Crex
crex .
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Meinertzhagen, R 1930 . Niroll's hirds of E g ypt 1 . Lundon .
Paz, U 1987 . The birds of Israel . London .

Williamson, K 19 68 . Identification for rint ;ers I . The
genera Cettia, tocuste!!a, Afrocephalus and Hippolais . Third edition . Tring .

Sherif Baha el l7in, F.xecutive Business Services, Marriott Hotel, PQ Box 33, Za m alek, Cairo, Egvp t
Ahnned 1;'iad, 2 Granada Streef, Roxy, l-!eliopolis, Cairo, frg,vp t

Brieven Steppe Buzzard morphs
at migratio n
The paper by Hadoram Shirihai and Dick Forsman on Steppe Buzzard Buteo buteo vulpinus
morphs at migration and their separation from
Long-legged Buzzard B rufinus {Shirihai & Forsman 1991) contained much interesting information though it was a pity that the striking
similarity between parts of it and paragraphs 1
wrote for another paper on Steppe Buzzard plumages (Shirihai cl Doherty 1990) was not
acknowledged .
UUch 8irding !d : 17T-7A0 . nkfu7xr 149'I

Also, the treatment of adult Steppe Buzzards
with uniform rufous underparts is soniewhat confusing . A heading on p 197 indicates that the
typical adult of the rufous morph is uniformly rufous whilst the caption to plate 1 84 says the typical adult has barred body-feathers (and the text
on p 197 states that many rufous-morph birds
have barred plumagel . In my experience, hirds
with uniform rufous underparts are not typical
and form a minority of the rufous morph . 1 have
photographs of c 43 ru€ous-morph birds in the
field and six of them I1have uniformly rufo€rs underparts . However, there is probabl y
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some bias to these figures as 1 find the uniformly
rulous birds very eye-catching and make a special effort to hhotogr,Zph them . The true figure is
prohablv less than 16`k< and the percentage will
no doubt vary with the timing and geographical
location of the observalions tmy comments refer
to Eilat, Israel, in late March and early Aprill .
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Dark-morph Montagu's Harrie r
Van den Berg & de Roever (1983) suggested that
the melanism of a second calendar-year Montagu's Harrier Circus pygarg us became apparent
(luring the acyuisition of the post-juvenile plumage . If they were suggesting that there is no
juvenile dark-morph plumage, then 1 think that
idea is incorrect . 1 observed a flying dark-morph
juvenile Montat ;u's Harrier 100 km west of
Madrid, Spain, on 30 May 1989 and looked at

manv specimens in this plumage . The bird illustrated in Porter et al (1981 : figure 39D) is a typical juvenile male (not adu€t female as labelled}An adult fema€e would have stranf ; harring on
the primaries and a pale hand through the dark
seconclaries like the normal-morph adult female .
Plate 154 shows a typical juvenile male darkmorph specimen showing pale unhanded undersides of the outer primaries . In my experience, dark-morph individuals ot most raptor
species have remiKes similar to those of pale-

154 tilunla gu's Harrier Circus p y~g <rrg us, juvenile male, dark mort )h, Cuerve do Pancos, pretium .thfy Valladolia,
ti p ,iin, clate unkno w n (Colo Donana Museum, Sevilla, Spain) ( 11~i11i<3rn S Ciark) 155 49ontagu's Harrier Circus p y}.,irs;u „ se[cmd calendar-year male, dark morph, Crau, Bouches-du-Rhóne, Frana .e, 18 Julv 198 2 (Arnoud I3 van den
8erg )
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morph inc#ividuals . ( In this retipect, the darkmorph adult male Montagu's Harrier in plate 1 59 in Cramp & Simmons ( 1980 ) is L v rongly clepicted . The prirnaríes should be similar to those
of the pale-rnorph adult male . The s econdar i es,
however, are most oÍten dark . A dark-morph
adult male f ro m Senegal showed onlv two small
white wedges on the inner p rimaries of the underwing .)
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Spotlijster op Schiermonnikoog
in oktober 1988

clitie van d e waargenomen vogel geen positieve
argumenten voor een 'wifde.' herkomst (cf England 1974) .

De aanvaarding van de Spotlijster ;b1rrnus polyglottos als nieuwe soort voor Nederland door cie
CDNA (cf Ebels 19 9 1) vind ik voorbarig omdat ik
ontsnapping uit een volière ti~„aarschijnlijk acht .
De soort wordt al meer dan 100 jaar in gevangenschap gehouden, onder andere in Engeland,
waar het eerste geslaagde hroedgeval plaatsgreep
in 1873 in de London Zoo fEondon Zoo Annu
Rep 187 3, p 24 ; Keciteerd door Coles 1986} .
Het is mogelijk dat 5potlijsters in Nederland
weinig algeniene kooivogels zijn, moeilijk te
houclen en te kweken . Die situatie ligt anders in
België en Duitsland . Volgens Witters (1982) werden Spotlijsters al in 1856 t;ekweekt in Duitsland . In zijn bijdrage heeft Witters het uitvoerig
over het houden en cie verzorging van deze soort
en schrijft hij vvoordelijk : 'De kweek ermee is
reeds dikwijls Keslaagd' . Deze vaststelling \~.,ordt
nog versterkt door liet feit dat cie Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie de rins maat
(4 .4 mm) voor }ont;e Spotlijsters in het nest en de
afmetingen van de standaardkooi voor tentoonstellingen (model D : 5 0 x-f5 x 40 cm) in haar
tijdschrift aanduidt (Deplae 1988) . De kans op
ontsnapping in Westeuropa is naar mijn gevoel
groter dan algemeen vermoed wordl .
Bovendien zijn liet schuwe gedrag en de con-

Wat hetrett de verwijzíng in Eheis (1991 ) naar
David el al (1 ( 4t)), dient vermel(l dat deze auteur
in een andere publicatie {David 1 9 9 0 ) heeft aan~etoond dat de vermeerdering van het aantal
Spcatlijtiters in Québer . Canada, voor de periode
1 c)73-84 grotendeels te wijten is aan een groter
aantal vogelaars en dat cle toename van hroerivot ;els in de periocie 1960-84 zeer langzaam gebeu rde .
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Pau/ Herroelen, Leuvensesieefrvve g 3 4 7, 33 70 8outersc-vn, België

De reactie van Arnoud B van den Berg, voorzitter van
de CDNA, is als volgt : 'De C.ornmissie Dwaalgasten
Nederlandse Avitauna CDNA probeert op een verantwoorde wijze met het probleem van 'esi .apes' orn te
gaan, ervan uitgaande da1 reddre soort in Kevangenschap kan worden aangetroffen . Een geval worclt niet
door de CDNA aanvaard wanneer een meerclerheid

van de commissie van oordeel is dat de vot ;e! uit
gevangenschap arkon7stig is, Er zijn b ij de vormin6 van
dit oordeel ver<chillende stappen te onderscheiden .
Allereerst wordt uiteraard bekeken oï de betrerrende
vogel tekenen vertoont die op een verblijt in gevangenschap wijzen . Dit kunnen directe aanwijzingen iiin
zoals bijvoorbeeld verdachte ringen, riempjes, overma-
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lig };esleten naakte clelen, onl ;ewone rui ot een voor tle
soort cmgewocrn kedrag, Ook tamelijk tiultjectieÍ beoordeelde tactoren ils pltils en tijd worden door veel
connmissieleclen bij hun ovenve} ;int; hetrokken . Wat
beirert plaats z~rl (J uirlc~lijk zijn dat een tiv~r .tmemint; van
een mukelijke dwaalgast nat)ij een intenatiunaal vliet ;v el[I o t in een buurt rttet veel volières tiveinil kans zal
niaken, vcioraf als de soorl veel wordt verhandeld . En
ilt cie tivaarnemint; pl,tatsvoncl gedurende een voor een
dergelijke soort ont;etia-oon seizoen zaf de kans op aanv<ta«lint; eveneens verrnincleren . De commic5ieleclen
laler) in het algemeen bij soorten clie veelvuldig in
g cwartt;ensch,lp wvorden gehouden clert ;elijke aanwijsint;en iWaarder we g en clan bij andere soorlen . Vcsor

de Spotlijster I;elclt dat iowel op de pliats iSthiermonnikuogl als op de tijd Iokloberl aveimt ; was aan te merken . Bovendien konden er geen ne,atieve argumenten
worden gevonden in gedr~rt ; en cc~nrlilie van de vutel_
De discussie ~pilste zich dan ook lue op de ullierne
vra .tt ; oÍ de hetreiiende socxt in r,rirrc'rpc 'c)p eigen
krac hl' Nederland kan bereiken . C trn cleie vraag ie
I)eantwoorclen, ciienen lastlg te evalueren íictoren in
a, enschouw te worden t;enomen zn,tls klimaat en trekgedrag . Uiteindelijk vond na lang beraad een nieerderheid van de commissieleden dal nic-l geheel k,tn 14Urden uitgesloten dil de suort oti eigen kri(ht de
oversteek kan maken .' REt)ACTi E

Mystery photograph s
Q List issue's niystery hird can be reco~;V nizecl as a t;ull or tern due to pale grey
upperparts, whitish underparts and dusky w-ingtip . Colour anrl shape of bill, important identification features in gulls and terns, can not be
seen . 1-arge appe,irance and rather long ieJ ;s may
suggest agull : the tail is spread which makes it
diffic:ult to see whether it is forked or not . ThereÍore, it is perhaps not surprising that 39'Y„ of the
participants aÍ the Dutch Birding mvsterv-bircl
c :ompetitictn in October 1989 on Texel, Noordholland, identified this birrl as a>! arus gull (with
no less than 11 species being mentioned) .
However, the bird has narrower pointed wings
.ind slit;htly shorter tail than a t ;ull . The underwing shows extensive dusky tips to rive outer primaries which appears a clue to idc:ntification
since, apart from Caspian Tern Sterna ca5pia, ail
large pale tern species should show less contrast
in underwing with more whitish at base of outer
primaries . The photograph shows dark tips on
recirices and c :overts which identifv it as a firstyear bird . This Caspian Tern was photographerl
on 26 February 1982 in Texas, USA .

4

Mystery photograph 49 appears on p 190

156 Caspian Tern Sterna c~tsl~i~, Texas, USA, 2E,
Fehruary 1982 fArnocrrf & van den 8er,41

An)oud B van den Berg . Duinlus11-mrkweg 98, 2082 EG SantF)oort-Zuid, ,Netherlai)ds
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Recensie s
L LArrcrv 1991 . Sont;bircls in Singapore . Oxford University Press, Singapore . 89 pp . 24 colour and 24
hlack-and-%vhite i l lt+slrations . ISt3N 0-19-588999-1 .
Gt3P 8 .95 .
SubtilCec4 'The s ;rowth of a pastime', this attractive liltle
volume in the series 'Ima,r;es or Asia' ohjec'.tivelv portravs an imrienseiy popufar hobby in :1sia : the keeping
of sonnhirds Isensu latol . Any bírcier visiting Asia can
not fail ko be irnpressecl by the widespread bird marke[s
and uk7iquitous, often very ornate cages housing a large
variety of {song}birds, somctirnes even those species
looked ror in vain in nature . Following a briet histcirical
introduction on the role of captive kiirds in Asia in
i;eneral, lhe atil.hor zooms in on the growth or the
hobby in Sint;lpore and on the choice of sont;ktirds in
particular, focu<inF; on the six most popular spec :ies in
Sinpapore : Orien[al White-eve Zosterops p . rlpehros .t,
Hwamei Garruiax canorus ~knorvn to mosl Singaporeans as 'China Thrush'i, Red-whiskered Bulhul Pycrrorroluti joc o<uti, Llrhite-rumped Shama Copsychus
rnrlabaricus . j41it;pie Robin C. saularis and Zebra Dove
C:eopeli .t striata. The author clescrihes birr4-IraltpinK
techniclues and reviews considerations tor choosing a
parGcular songbird, songhird care and training, birdsin)~ing conipetilions, cages and acc :essories and a concludint; chapter on Ihe Íuture of the songhird traditíon .
The clifierent allitudes to hir[ds ot hird-keepers fwho
ottcn consider hirck to be 'hetter off' in cat;es than in
the wildl and birders is cxernplitiecl by the omission in
the select 6iblíography of any of the popular field guides to Ihe birds oi the region . The hook's main attraction tor the revieaver, however, were its illustrations,
parlicularly those portr.ayinl; Ihe variety of ciesigns of
the hlyd cages . FRANK R(1/tVL1 :1,1 L

1 N Dv,tiu tiir 1991 . rhe ó7rcls ol Fafr 1sle. Levenv.:ick,
Shetland . 148 pp . ISE3N {)-9 5 1 84 1 4-0-8 . GBP 11 .95 .
Fair Isle is een klein Ic 5 km lang en 2 km breedl en
clunbevolkt (c 1 0 0 hewoners) eiland dat tussen en op
vrij grote afstand van de Orknev- en de Shelland-cilandert ligt. Vanaf 1905 werden jaarlijks vogelwaarnemingen op het eiland verricht en in 1 948 is er een vogelstation nesticht waarover achtereenvol[ ;ens Kenneth
Williamson, Peter Davis, Roy Dennis, Roger Bro .id,
lain Rohertson, Nick Ridditord en Ilot op hedenl Paul
Harvey afe scepter -rwaaiclen . Onder leiding van deze
cvarclerls is veel intormatie verzameld over status en
voorkomen van alle 3 4 7 tot en met 1 989 op het eiland
vaclhetil o lde vogelsoorten . Dit boek geeft daarvan op
nauwkeurige en uitvoerige wijie verslag met talloze
histogrammen en een aantal pentekeningen . Het };eett
veel meer intom}atie dan het boekje met dezelfde titel
dat in 1981 door 1 F Hollowar en R H F Thorne werd
gepubliceerd en vorml een goede samenvatting van cle

tr )uxn rarrri:,e 14 _ urr-rxa. r,Ar~,rx•r rwj i

sinds 1949 ieder jaar gepubliceerde Fair Isfe [3irri
Ohservatorv Reports .
Hoewel er ook veel zeevogels broeden, heeft het eiland zijn faam vooral te danken aan het grote aantal
d tiaalt asten . Niet mincler dan 25 op Fair Isle ontdekte
soorten waren nieuwe aanwinsten voor de Britse lijst
en enkele van deze soorten zijn nog allijd alleen op
Fair Isle en nergens anders op cie Britse Eilanden
f;erien, zoals Rooclkeelnac :htegaal Luscinia ca!liop e
ioktober 1975}, Daurische Spreeuw Sturnus s7untinus
(mei 1985j, Bn.rinkeelortolaan Frnheriz .r caesia (1967
en 1979, heide keren op 1(1 juni) en Pallas' Riet} ;ors E
pn!!<tsi 1197 6 en 1981} . Er zijn vergeleken met de 5cilIv-eilanden vrij weinig Nearctische z,in} ;vogels vast;!,esteld : tot en niet 1990 vier Catharus-Cijsters (drie soorten), vijt l7endroica-zangers {vier soorten inclusief cle
op 3 0 september 1990 voor het eerst vastgestelde.
Witwangzanl;er Dendroica striatm, zeven Nearctiscfte
gorzen Emherizidae Ívier soorteni en verder noP, een
Pacirische Waterpieper Anthus ruUesceoy . een 13obolink Dolichonyx orvzivorus en een Noordelijke Troepiaal lcterus galbula (en dus geen Roodoogvireo Vireo
ofivaceus waarvan er in Neder{and tol en niet 1991
vier zijn gevanl ;en) . Het eilartd is dan ook vooral
beroemd door zijn 'Siberische' clwaalt ;aslen . Van 19
Pallas' $oszangers F'hyNosc-opus prorel;ulus, drie Raddes Boszangers P schwa rzi en zeven Bruine Boszangers P tírsca tus gedurende 190 .5-90 zal niernand
opkijken . Daarmee vergeleken zijn cle aantallen in
dezelfde periode van andere dwialgaslen huilengeweton hoog : Siberische Boomaietter A hod,gsoni 17
(alle sincls 1964), Petsjorapieper Agutitavi 29 Iwaarvan
vier gedurende 12-"t4 september 19901, Citroenkwikstaart ,'v9otacilla citreofa 25 lalle in het najaar sincls
1954Í, Siberische Snor tocu,tella certfriola acht (waarv,tn drie in oktober 19881, Kleine Sprinkhaanzanger L
1,tnccolata 43 {behalve één mei-geval alle in het
najaarl, Grautve Fitis !' trochi7oides 19 (waarvan vijf in
juni-juli en 14 in augustus-sepiemher), Noordse Boszanger P borealis 55 {behafve één juli-t;eval alle in het
najaari en Wilgegors F .3ureo7a 86 {72 sinds 197 0 :
behalve twee juli-gevallen afie tussen 27 augustus en 7
oktober) . Ook bepaalde soorten uit andere windslreken
zijn verrassend vaak gezien, zoals Baardgrasmus Sylvi d
cantiNans 34 (waarvan 32 in het voorjaar) en ZwartkopPors Fmelanocephilus 16 twaarvan 1 0 in mei-juli) .
Er is nog veel meer interessante avitaunistisc:he intorm .atie in het boek te viriden- Zo biijkt de Pareiduiker
Ga via irctica er niet alleen dwaalgasl te zijn maar ook
de zeldzaamste van de vier duikersoorten met slechts
drie gevallen . Kuhls Pijlslormvogel Calonectris rliontedea werd ooit alleen in september 19b5 vanar het
eiland gezien (wel werden er toen 88 exemplaren
Keteld} . Ook is het opmerkelijk dat hel3aalde soorten
het eiland nooit of zelden blijken te bereikvn . Mezen
zijn daarvan een voorbeeld met tot en met 199 0
slechts één (niet kedocumenteerd? geval van de Staarl-
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mees Aegith,rloc caucl.~tus, één van cie Matkop Parus
ntunOnus, drie van de Zwarte Mees P ater, acht van de
Pimpelmees P caeruleus en 19 van de Koolrnees P
rnajor .
Dil boek is vooral interessant voor vogelaars die de
gegevens willen verRelilken met die over het voorkonien van Irekvov;els (en dwaaly;asten) in cle Benelux len
andere Noordeuropese Pehiedenl . Men kan het boef:
hehalve in de boekhandel (jok verkrijgen bij de auteur :
1 N I)ymond, Burgadies, South Punds, Levenwick,
Shetland ZE2 9HX, 1-IK IGBP 1 .00 toevoegen voor porlokosten)AK,.crc n B v,~r, nt .\ Brrzc

N.stl!ItEBASE 1991, BirrI8:ist : rhe intorrrration contre o7
bVesterrt Palae,urtic h« i, . NatureB,vt, Holbrook
House, C?xforci . 3 3 - and 5 .215-inch computer disk IMSDUS'i anrl referencr m.inu .rL GBP 49 .95 .
To ohtain quick and easy access to intormalion on
l00s of bird titxrcies, the choice of a computerized
datahase is obvious . BirdBASE is such a database cornbined with an e .tsy-to-use cornputer prol;ram . The program presents data on each Western Palearctic slecies
by way of three difserent screens : the Core Data window, 1he Super index tivindow and the Personal Data
window, C .3n all three windows, Ent;lish and scientific
nernes and the world nurnber {family numb-er and species wilhin this lamily number) are inclicated . The species order can Ix adjustECl to world numher, Fni ;h ;h or
Latin : a search o0liun is provided in both languat ;es .
The first window sh rws 18 codes and numbers, primarily aimed al the Brdish silualiun, suc .h as Ihe status
accurdinP to [he BOU Records Committee, the presence on tisls uf the British Birds Rarities Committee and
the Rare Breeding Bin{s Panel . Furthermore, seasonal
population indices, winter cotrnts and eslimales uf
breeding popula Iion size are given . For rare species,
lhe nurnber oi records up to 1958, up to 1980 and
between 1958 and 1985 are shown . The unly species
inforrnatinn of international interest are the indication
ot Oresence on the tCP6 World i hec kfisr oí th wate ner!
b ird5 and Ihe IistinR of annexes of the EC Birds Directive on which it occurs . A disadvantage is Ihat Ihe meaning of the codes must be looked up in the eight page
reterence manual . In future releases, it should he made
pussihle to extract this informalion by way of a'pup
up' vvindow .
The Super Index window presents page numbers
from 19 well-known identification and field guides,
handhooks, atlases and 2 0 more specialized 1ooks that
refer 1o the species- These reierences are, of course, of
fitEle use with translated additiuns . Also inc.iuded are
indexes [o identification items in British Birds since
196 ;,3ncl Birding Wurld The originally planned
incleses from Dutrh Birding were unfrtrtunaiely left out
ciue tcr limited diskette space .
The alxwe-mentionecl windows provide some detailed information on 867 Western Palearctic species .
Some species are mrliralcrl as suhspecies, eg, Barharv
F,tlrnn 1,ilr`n Prlrr;rinnirle.ti hut mnst (real) snhtipecies
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are lacking . The absence of Ye_Ikouan Shearwater,
Putfinus velkouan, Yellow-IegKed Ciull LaruS cachinnans and Hume's Yellow-hrowed Warbler Phy11oscopcis hurnei must be considered }s serious omissions,
particularly since species camnot he adcled hy way of
the program . This is a drawhack ior the thírd windorv
in which personal data can he addecl to creale checklists . These include year lists and Iwo holiday lists per
year irom 1980 to 199 6 and . furthermore, a garden,
county, national, Western Palearctic, world and riny,inh
list . Only three data field ran he filled in : your lïrst,
earliest and latest observation dates 10 fields can be
used to store some self-defined list ; . The definiliun
descríption, however, cannol be storecl and should he
written in the reference manual . Editint~ the lists can be
quite lahor4ous ; hesides moving the cursor to 1he required field on Ihe screen, one must press four keys to
sture one record . From the stored intormation, lists of
streries matchinl ; Ihe selec lion criteria can be extracled
and hrinted, Thus it is possihle, for ex,ample, to F;ain ínform .ition on the number af encl,tn};ered sllecies lhat
have occurred in your garden !
In general, the design of Ihe program is satisfaclory .
Select and search features are fasl and simple althrtuf ;h
edilint; is too reslricted . The contents of the datah,xe
should be extended to make i1 more interesting for all
counlrics in the Western Palearctic . Eiu vA` WtNnt N

T P.-\ktitErvitk & C BstKs 1991 . Aguide to the warblers
v1 the 4vemern Palearc'tic Bruce Coleman Books,
Uxhridge . 143 pp . ISBN 1-87 2 8 4 2-01 -1 . C;BP 11 .U0 .
When the amateur birdwatcher, aficv some years of
hard Iabour . allemhls lo advance irom Ihe hackyird
feeding tab3e league lo Ihe realm of recognized
experts, there are certain groups oi species thil cause
pein and trouble. In our part of [he vsorld, the Svlviidae
or Old World warblers are amoni, these trouhlemakers . Not only do most of these species have Ihe
habil af frustratinl ; the observer by hiding invisibly in
rlense ve[;etalion ; in the short moments they can he
observed, many appear lo be t;reenish, brownish, greyish or whatever other dull colours you have . in luckv
cases, vou may ohserve a f ;limpse of a faint eVe-stripe
or a win6-bar . The next minule you wonder whether
that winF;-bar was real or just the imagination of vuur
slrained eyes .
For these reasons, 1 was I)leasantly surprised with
Parmenter and Byers' guide on warhlers . With agrotJp
as clifficult as lhe warhiers, a general field t;uide does
not y,ive all information and illustrations desired [o teel
cc.rnfidenl ahout the idenlification c~i a strange hird
hased un short views from less than ideal angles . A
specialized guide may give Ihe observer a better feelinl; of wha1 a species looks like bv shnwiny, the birds in
as many stances and plumai ;es as possihle . A l;ui[!e to
the war b fer s o7 the b Vestern Palaearctic attempts lo
give this extra information, ancl has succeeded quite
well . The strength of the book is its coverage of 62 spec ie, of warhlers with manv oi their sui»pecies .

x(^rc°nsir -s
The illustrations hy Clive Byers ire nice and Iheir
stvle is fairlv constant, an important feature in lhc• interpretation of illustrations or cmfarniliar species .
Among [he exceptic>ns are the plates of lhe .4crocephafu5 warbler„ which look either warm-coiourecl,
woolly and Iarge Iplale 4i or pale and srnallish Iplates S
and 6} . In t;eneral, however, the illustrations are excellent and lhe~ cover several plumages anci subspecies
where relevant . As Íar as 1 know them trom the field,
the rarities are clepicted as charaaaeristically as the
more common species .
The text is more cornprehensive Ihan in the general
field guides, again givinF ,imple attention to geographical variation . Notwithstandinl; the usefulness ol this
kind of information, one may question the cert~iinlv
with which geographical races can he idenlitied in [he
field . The standard rorrnat of the text eases comparísons between species . The sets of species that are mo5t
difficull to distinguish are treated nor only in [he titandard forrnal. bul alsn side by side and character by
character in cfear tahles .
Hovvever, warblers are not identified hy their looks
alone . 1 would have liked to see two other aspects of
warhler identification treated more extensivefv than
ihey are . The wing furmula in the text is ruclimmnlary,
giving only w-íng size and [he primarv that forrns the
point ot" [he wing . Although this book may not be intended for the idenrification of hirds in the hand . it is
disappointing that on this point the infonration provided does not extend bevond that or general guírles,
and is interior in some cases .
Song is the other subject where this guide iails to
outperform its t;eneralisl compel:ilors . Song and other
vocalizations are used by experienced birdwatchers to
irlenrifv the vast majority of the warblers they encounter, oiten quicker and with far more certainty than
with visual ohservations . 1 do not agree with the stalemenl in the introclua tion o1 the guide Ihat 'song is difficulr fo describe phonetically but, on paper tt least,
there is no other practical altern~ttive' . Sonagrams are a
practical alternative, as was first proven by Robbins eí
al in their tield guide Hirds of ,ti'orth Arneric.a . SonaF,rams may require some experience for their interpretation hut studying the sonagrams of familiar songs
gives thrtt experience . Personally 1 feel that thc importance of voc<sli7alions in the idenriíication of warblers
tivarrants the addirion of sonagrams to a book like this
One .
A lot of esfort has been put in providing distributional information, hoth in the text and hy meins of
maps . It is rekrettable that [he maps are in black and
white, using a variety of non-inru{tive patterns and
svmhols to indicate seasonal and accídental occurrences . The use of appropriate colours would have
made these maps much more readable .
In corrclusion, A j ;uicfe to the warhler.s oí tlie YVestern Palaearctic is a useíul guide coverínt; a clifficult
group oí species . The illustrations and the text are good
and the quantitv of hoth exceeds that of most generaf
rield f;uides. flowever, there is a sizeaf>le overlap with
Ihose general guides which have high standards these

davs . Sincc [he main use ot I'armenter and Byers' hook
will be in [he raritv >eclion, 1 have to mention here the
new and truly splendid A tïeld purde to tite rare hirris ol
8rriarn and Europe by Lewington et al, which offers all
rarities from Divers to Passerines al roughly twar-thirds
of Ihe price lin GBP1 of the warhler hook . The comhínation of the rare-hirrl guirle and a general field guide
such as Fitter et al leaves only tour species of the warbIer guide untreaed . All four are rarities al tlte iar edges
of [he Western Palaearctic . Nevertheless, the warbler
guide is a recommended addition lo the library of
those who want to have a f;enerous collection oÍ reterence material at their disposal when a mystery hird is
spotted . I ;1N G Stl't ti5 rI R

Vogelaars en fotoapparatuur : Sigma 500 mm APO f7,2
AF en Sigma 401 1 mm APO f5 ,6 A F
5ammige vogelaars bezitten geen camera omdat zij het
te ingewikkeld vinden zich te verdiepen in de hasictechnieken van voKe{totograïic ot onidat zij de prijs
van fotoapparatuur te hoog achten . Anderen laten hun
fotospulien stelselmatig thuis orndat zij cle lenze n,
zoals cle nog altijd populaire Novoflex 60(1 mm, te
onhandig lang en te zwaar vinden . Inderdaad zal voor
een wandeling of fietstocht vaak moeten worden gekozen tussen het op statief meedragen van een telescoop
of een camera met telelens . Alleen met dc auto kan
men zonder overmatil;e inspaniiingen met heide op
stap gaan . Er schijnen r:rok vogelaars te zijn die niet
totot;raferen zijn gestopt omdat hun íotc's zelden goed
genoeg werden hevcrnden om in Dutch Bircling le worden bep4aatsl . Pubficatiedrang is dcrhalve een slec'htc•
drijfveer om met vof;elfotografie te beginnen . Toch kan
iedereen zich ooit als eni~e nter een cantera rrp het
juisre monient op de juiste plaats bevinden om een historische foto van een dwaal ;;ast te maken .
Waarom is folo~rafie belangrijk voor vogelaars?
Foto's zijn niet alleen van belang om anderen te overtui,gen dat men een zeldzame vogel heeft gezien . Men
kan ook zijn vogelkennis verKroten door onbekende of
afwijkende verenkleden of ruipalronen fotografisch
vast te leggen . in het veld is het bij bewegende vcrl;el,
immers moeilijk zonder goede foto precies de
veertekening en sleet te bepalen . Foto's zijn bovendien
het aangewezen hulpmiddel om cie vorm e n houdingen van een vogel le registreren .
Somniit;e vogelaars gebruiken hun telescoop als
fotolens door hun camera via een vurbinciingsbuis op
het oculair van hun telescoop te monteren . Uit systeent
heeft als voordelen dat men aan fotoapparatuur alleen
dc buis en een camerabodv hoeft nice te nemen en
verzekerd is van een sterke verf;rotint; . Helaas blijkt
vooral met zeer snelle films de fotokw,rliteit va<ti( zo
slecht dat men de gewenste kenmerken niet meer olr
de foto kan terugvinden . Bovendien míst men nrel een
telescoop allerlei mogelijkheden rlie moderne iololenzen wel bieden . zoals een autofocus-functie .
Autolocu< (AF) is vooral nutlig hij hei folot;raferen
van vliel;ende vu gek maar verei,t enige oefening e n
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157 Zwartkopmeeuw f arus mE-lanoceph a lus, ruiend van eerste zomer- naar tweede winterkleed . Le Portel, Pas-deal .tis, Frankrijk, 25 #uli 1 992 ÍNikon F-8015, in de hand gehouden ; Sigma 500 mm APO f7,2 AF ; Kodachrome (4 ;
1/25 0, f8) (Arnoud B van dert Berg)

ervaring . Ui[eindelijk zal men tot dezelfde positieve
conclusie komen als P.3ul Doherty die bij het fotograferen van foeragerende sterns met een Nikon 300 mm f4
Af met handinctelling 20%~ scherpe foto's maakte en
me1 autofocus 40"/< . (Bírdíng World 3 : 324-325, 1990}Er zijn maar weinig lenzen langer dan 300 mn die een
autotocus-functie hebben . Wel kan men lenzen tuok
niel-AFI van kwaliteitsrnerken combineren niet een AFcanverter om zo een autofocus-telelens te verkrijgen .
Nadelig is dat daarbij in de regel rneer dan een stop
licht verloren gaat en dat de autofocus over een
beperkt traject werkzaam is hetgeen met handinsteilint ;
moe[ worden gecompenseerd . Een voorbeeld van een
goede Nikun-c'ombinalie is de 300 mm AF lens met
een 1,6 AF-converter resulterend in een 480 mm AF .
Twee nieuwe telelenzen van Sigma combineren wél
lange brandpuntsafstanden van 400 mm en zelfs 5 0 )
mm me[ een (facultatief} autofocu5 svsleem . De idenliek uitgevoerde Sigma 50 0 mm APO f7,2 AF en Sigma
400 mm APO f5,6 AF lijken veel redenen weg te
nemen om geen totospullen mee het veld in te nemen .
Ze zijn beide zeer compact gebouwd en gemakkelijk
le hanteren, kort (de 500 mm is 23 .5 cm en de 400
mm 21 .3 cm lang), niet zwaar 111(10 g), zowel mechanisch als optisch van goede kwaliteit én betaalbaar
Ilus,e n NI G 13(10 en 1 6001 . De lenzen zijn leverbaar
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met bajonetvattingen voor drie kwaliteitsmerken :
Canon (iets duurder), Minolta en Nikon . Mijn eigen
ervaringen bij het fotograferen van vliegende meeuwen
niet de autofocus van de 500 mm lens waren uitstekend nie.t een Nikon F-80iS en matit; met de te langzaam werkende Nikon F-801 als camera . Van de beide
lenzen lijkt vooral de 500 mm zeer geschikt voor vogelaars omdat zij niet alleen sterker vergroot dan de 400
mm maar ook (1 .5 m dichterbij instelbaar is . tot 3 .5 ni .
Daarentegen blijkt uil testrapporten van de fotohladen
Foto in 199(1 en Focus in 1992 dat dfi~ optische prestaties van de iets goedkopere {en lichtsterkerel 400 mm
iets hoger worden beoordeeld dan die van de 500 mm .
Bij de laatstgenoemde wordt aangeraden een stop te
diafragmeren om een optimale contrastweert ;ave te
bereiken en een statief te gebruiken De beide objectieven hebben inwendige scherpstellint ; en zijn fraai afgewerkt niet een uitschuifbare ionnekap, een 360° draaibaar tietwat kleinl statiefplateau en een rnatzwarte,
krasbestenclige, antireflecterende antislip-laag . Ook als
van dure cameramerken lange aulorucus-leleobjectieven op de markt worden gebracht (zowel Canon als
Nikon hebben er inmiddels enkelel, blijven de kenoemde Sigma-lenzen interessant vanwege de combinatie van een lage prijs, licht gewicht en goede kwalileil . AKtiouu B v,ati ueN BcKr ;

Recent WP reports _
Thi, revíew of recent reports of rare and inle•resring
hirds in the Western Palearctic refers mainly to JulyAugust 1992 and focuses on north-western Europe .
Additional informatinn about not-so-recent records is
inrlucled as well . Some interesting records of WP species outside Ihe WI' are also mentionerf . The records
are larqelv unchecked and their puhlicarian here does
nut imply acceptancc• hy the records comrnittee ot the
rele~ant country .
In Ccxk, Ireland, sinnlv Sofi-plumaged Petrels Plerorlrorna rrroflis were seen u1Í the OId Head or Kirn .31e on 4
August and off Galhry Flead on 21 Augutil . I hc first
Cory's 5hearwater ( .tfcanecfris cliomerfea for Ihe Arahi .tn Gcrlf iand the semncl for Saudi .Arahi,31 was tound
de„ad on Karan, Norlhwesiern Province . nn 17 lulv A
Balearie Shearwater 1'urrinus velkouan macuct.3nicus
'een ot1 Helgoland, Schlesat•ig-Halstein, on 1 1 Au# ;ust
was lonlyl the first ror Germany ; another was ~een here
later in 1he month . Surprising,lv, at Tynemuuth, Tyne
and Wear, Eng,fand, a dark-rumped petrel c)c-c'anorlronra trapped on .3E1 luiv was the sarnc inclividu .il as
firsl caught there on 7 luly 1990 and retrapped un 31
luly 1991 Icf Dutch Biniing l 3~ 22 4, t'HI i . During
hlav-lune, eight Pygmy Cormorants F'h,iLacrornrat
ptHn1.3eus hred it fish ponrls in the Hnrtok>a};s . Hunl:ary, and three nesis xcrc}crund Also in the f Inrtohagy,
Iwo adult Dalmatian Pelicans Pefecanus rrisfrus xtiere
seen on ?2 Mav Al La Capelière, Cam,irt;ue, Bnuchesdu-Khbne, France, a d,irk-morph Western Reef Heron
F};retta gularis was present from 7 lulv intn August . In
rhe eastern USA, multiple reports oi Lit11e Egrets f~arzetra this spring anaf surnmer include in inch~idnaf

tivhich remained at tiantuc ket Island, Massac husetts,
frorn 14 May to late lunr and one at Chincotval ;ue
NWR, Virginia, from 17 May to 16 luly . i n north-aes[ern E{rrolte, flocks appeareci durint; luly-Aut;cist : in I :ngIand, Ihe Idrgest residenl t;nrups were 11 al Punlc, Harhour, I)or5et, and 10 al Kínt;sbridl;e Estuary, Devnn ; in
the Channel Islands . 1Z were reported irom Le Hucq,
ier ev . on 25 Augusl ; in 1he Netherlands, a rlork nl 12
st,i%ed near Bergen op Znom . Nnors3hrah<unl ; anrl in
BelE;ium, 10 were present al ZeehruFge, 14e5tvl,randeren The breeding populatian of Great White Egrets E
alha al Ncusiedler Sec . Burt;enland . Austria, incre.rsed
lo 2 4 1 l Irairs . In Hungary, it was suspected Ihat six
Glossy Ibises Pfegadi.s Idlcincllus present in the 1 lortohas ;v during May-Ittne were actuil4t~ breetlinh . In the
Camargue, this vear no hreedin} ~tias recrrrclecl alIhough une or two individuals were pre,cnt rlurin}t
summer icf Dutch Birding 14 : 149, AÍler the
slifcics' ahsence in 199E1-91, 13 pairs of 5poonbills
Palafc° r leuc'Urodia were hrr~edVns ; al Neusiedler See .
For th[' first time ever, ,rtter tiumniering in Irel,tnrl for
several years, Whooper Swans Cyg nus c-y};nus sucrestihkllv raised one youn} ; in Ihe northern half nt [he
country this summer . A Black-shouldered Kite Elanus
r.ieruleus was seen in Aisnr, nortfi-east of Paris, Fr .3nce, on 21 Iu}y . Even turther In 1he norlh . in Belgium, an
mdiaitiual was reporlecll) photng,raphed in Hainatrl this
spring. These records are ni srrc,cial interest lo evaluarc,
Ihc' likelihood of wild origin trl Ihe Dutch record p}tnlngraphr•cl in Flevoland . Ilte Nt'therlands, on 31 May
197 1 II imosa 46 : 4 1-94, 1117 S} . In Norwav, a Griffon
Vulture [;vlis iuh-cr ~, w a s reporte41 from lelnva . M rs, .
QstÍUld, un 22 April and rt Hudae, Vestfuld, crn S l

158 Rnyal Terns Stevrra rrraixirna, Lesser Creslecl Terns S ber>g,rleirci,, Sandwich Terns 5 s,rndvicensis, Roseate Tern
S dou,iallii,ind Common Terns S hinrndo, C)ued Massa, ,Murucco, 7 luly 1492 ISielitn Pltitr.kcJ
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159 Kumlien`s Gull i .rnW- kUn2lrPni A urnlieru, ti(•( ond-winter, Le Poriet, Pas-rie-Calais, Fran['e, 1 -' 5eplember 1 99-1
rArnerur! H s ,an (I(°n f3er14 + 160 Ring-hilled Gull L a rus delasvarensis, moulling to secunci-winrer, Le Portel, Pas-deCalais, Francc . 2 5 IuIV 199 2 iArnard 8 van rlen 13erg1
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h'e c ent LVP repori s
t`1,i} . From 18 luly trr at le,rtil i Aul ;ust, an imru,rlur r
Steppe Eagle '~ quila r>irml e>r+tti remained ne,rr 1lrrli~luwu Sl,ire, BiaEvstok, Pol .rnd . A male Lesser Kestrel
FaI('n naumanni was repnrletl irom MaF ;adinrr, Iit ino,
Switierland, on 29 May . In the Cévennes, nrrnfi-tire,l
rri Ali°s, Gard . France . one dark- and three pale rnrxp~h
Eleunora's Falcons F.rlco eleonur,ae 4s•ere present un 5
luly lin ,rdclition, ahoul Íour rec ords were reporled trnm
the CamarL;ue in lune and early lulyl . li acccl>tecl, a
tame indiviclual at F .rlstc•rho, Skane, on 19-24 Au4u,t
was Ihe sixth for Sw•edrn . The fourth record Íor 1'ol,insl
was of a hird at Sasinu on 12 Auhust . From 1~ Auhust,
a Saker f cherrtr,P Stdyed al Mumauer Moos, B,iyern,
Germanv . A Littie Crake t'urzana parva was presenl al
Mandal, L'est-Ander, As>rwav, on 17-19 Ntav, ancl iive
were repurled trom clilicr(-nl locatinn, in twerienon
7-27 June !most individu,il~ unlp hearcl at rrrgh1 . A
female was seen near Gárrlhv h,irhuur C)land . on 15
AuL!ust . The first tledylinF Purple Gallinules 1'nrt )l w rin
portilhyrirj irom the reinlrrrduclion programme al AIhuiera, Mallorca, Spain, were ohserved in rnid-Augus1 .
Roh 13ouwman recenlly showed that the two Demoiselle Cranes Anthropoides virg o, seen in easlern Nrnrrdhrahant, Ihe Netherlands, during luly-Septemhc•r 1989
t :r Dutch Birding 1 3 44-15, 81 -82, 199] r ancl intresluenlly since Ionly une in 1991 and 1992 , shnuld he
ret ardecl ac c°scapes . He dm nverrcf that hvo unrin} ;ecl
hirclti h .ld bec•n esca(reri irum the private too, Anim.ili,
at Einlhoven, Noordhrahanl, in Ihe sprins ; oÍ 19 8 9 . li
Ihr 1)ut<h rarities commiltee. concludes ihat place and
timin); oÍ latter incislenl render a wild origin nf the
Noordhrabant hirds unacreptable, the specie, will he
rr•moved irom the Dutch lisl Ithere are no nther a<re ;ited wcurdsl . In Nonv,>y, no (c•ss than 1O Black-winged
Slilts 1 fimantopuc hrmantnpr,s were seen at Molen,
VvSliolcl, on 16 Ma~ . Fir51 breeding since 1e181 iur
Ncusiedler See was rect>rdcKi at Lange La c kv ithe last
hreerling Íor Austria nccurred near Finz in 19R91 . On
21 August, 1 :39 Crab Plovers !h'orma5 ardr'uhr were
cuunled al Ahu Ali, Nnrthtivr.ls rn Prcwince, 5,rudi Arahi,r, on 18 Septenther, t t ;Il tiaere titill presr•nl al this
Inr 3kíty . An adult Black-winged Pratincole G l.>rca,la
nnrchir.vrni at ldena irsh-Ix>nrl, on 1 Auïust ssas a Íirsl
record lor Latvia . lhe iirtit hreeriing record u( Kentish
Plover C h,rraclrius ahe ranrtrrnu , Íor Poland tcj~ s,iir! lo
havc, rx c urrerl at tht- mnulh of the Visluta . The first
Grealer Sand Plover C hrcnc enauhii ror Hunt;,rry w .rs
SE'en nu,ir L .ike Ferto on 7 luly . In Englancl, une Icuned
up at C:Icry, Vortolk, nn S Aut ;usl and was seen suhsecltrently in Essex and Kent until 14 August . On 1t1-14
luly, the eighth American Golden Plover Pluvialis r!ominica for Sweden Sti3, We1 ,rt R .imnas Vïstm .inland,
and {x~ssiF3ls the tiame fnircl tis,rs at Getter2in, Halland,
on 15 luly . An adull summer hircl was recorded al
Duny,eness . Kent, England, on 8-11 lulv . C)n 2- 1 .3
Au);us1, an adult sumner in mot~n was thc• irrst iur
Northcrn Ireland . On 1(1-I I July, a Pacific Golden Plover P firlva was al la{~ren, Ru} ; .iland, Norway . No less
Ihan Íive individualti were reported lrorn Swerlen
hetween 19 July and 1 ; August . There scere also
records ui this species in tlampshire, England, on 17-

7 lune, in Finl .rnd, on 26 lune and Irom 14 luly, on
Fair Isle . She(land, Sccrtlancl, on 1-l lulv, in Devon,
Ertf!,land, from 29 luly to 4 Aur;srsl, and on North
Konaldsav, C)rkney, Scntlancl, nn 1-3 AuhusL. On 17
Septemher, a juvc>nile_ Great Knol (,rfirlric fenuirostris
stias seen in 13ahrain . A juvenile Western Sandpiper C
mauri at Wexiurd on i Septemóer wati ,i netti species
ior Ireland . on 24 lulv, the sixlh Red-necked Stint C
ruucollis for Sweden was presenl ne,ir H,xgsviken,
Uppland . An adult summer hird at Ck•y on 2-3 Augusl
was the secmid Snr Enl;land . Cin :11-26 AuP,ust, a juvenile Long-toed Stint C sulnninut,t was present al
lub,ryl . Vnrlhwestern Province . Saudi Arabia The
seventh While-rumped Sandpiper (' nrscicollis for
Sweden was tr,ipl>ed and ringecl near C)ttenby, Olanci,
on 18 luly and rern.linecl on thc i41anc1 untiÍ 8 August .
Another ~x .tc seen it Mikl~ppen, Sk,ïne, Sweden, on
27 luly . In lreland, one stias re;zorted Írnm Kerry on 1 7?D Au};ust ancl in hn};lancl, one was in ( heshire, on 31
August . An i(lull Baird's Sandpiper C h.>irrfii was in
Norfolk, f nhl,rncl, on 18-20 Au(;usl . A Sharp-tailed
Sandpiper f rruminafa rcporlecl frrnni tiullsjiin,
VS .tergtiltand, on 2(1 July and a Lesser Yellowlegs Trina r7<acipe+s Al ViSings{i, Smiland . nn '1-I-4 Junt' were
iiith recnrds 1or Sweden . In Englanrl , a n ,idult Franklin's Gull L fiil~ixr<tn wa> briefly seen ,tt 1 itc hmefl . NorioEk, on 21 lulv and another adult wd5 rl (-ameltcrrd,
CornwalL on 2 Au,ust . The most cxtr,>nrdinary fe, ture
in Ireland during luly was the numher uÍ ,ulull Sabine's
Gulls J. s ,ibir>i recurded o(Í the south and wes( cr>asls
startinP with 1', hirds utS Cape Clear, Cork, on 14-15
lulstrillocti'ed a lew days later hy .a simikar number ofl
the Old Head nÍ Kinn,r4e~ a íeti%sint;les have heen seen
since then in( ludi1,9 at least six oÍi BridF ;es of Ross,
Clare, on 3Au(;ir~t ;rrune ai Ihese hircis was a yuvenilel .
In Norway, Ring-billed Guils 1 del,nrarensis were
reported Írnm Byp .rrken, Bcr,r;en, Hr>rdaianrl, on 29-30
March and s>n I.Jt,ira, Kot;al .~ncl, on 25 Mav . On 12-13
luly, a lirsl-surnmer bird was photot ;r .iphed at Oued
Sous, Morocca . Frnnr 25 July to al le .ist 8 August, one
moulling to secnnd-winter plumat ;c> al Le Portel, near
Boulogne-sur-tiier . titiv, the Íirst for Pas-de-CalaiS and
the third for nnrth-w•estern France ; un 31 August, possihlv the same hird was seen at Dunkerque, Nurd, France . The firsl ior Fair Isle was a secnnd-suntrtter bird on
12 .AugusL. The .econd-winter'white-win};ed' t;ull al Le
Portel nn 1-1 and 26 Septemher {,t(ip .arenlly present
since Ib August) superÍicially Icrnked like a I .rri;ish Iceland Gull Z,€lauc»ides hut fils Kumlien`s Gull L kumlieni kumlit, ni hetter A Ross's Gull Xhndr>+te rhia rose.r
was at Grand Frsrks, ~orth 17akuLr . L'SA, on 5-6 lune
An immalure was a lune hil;hh} h( in ihe Pribilrrf
Islands . Ala>ka, t%SA . On 7 lulv, a firsl-Sunzmer and an
adult were seen al set m>r1h n11 St,>Ih,ard, Nkrx^vay . In
Morocco, thc usual lulv presence s>i Royal Terns 5terna
maXlma and Lesser Crested Terns 5 ht'ng,ulen,ls w.ati
reported trom, eF;, ()ucd Massa and ()uvd Sax s itwu al
each localily on 7 and 12-13 luly, rr,pr•ctivr•Ivi . Ncar
Salín cie Gir,autl, Cam,irgue . nne .rrlult 1 e~~er Crested
Tern was seen ,m I7-18 luls . Roseate Terns titeni a
dougallii contirtuecl to declinc in Funspe Ic> Ic,s than
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161 1 esser Crested Tern Sterna benkalensis, Oued av1assa, Morocco, 7 July 1992 tStefan Pfcïtzice J

1400 breeding pairs in 1992 . In Birdwaiching's September issue, Andy Butler reported that in Northumberland, England, 29 pairs raising 36 young on Coquet
Island and a further three pairs on the Farne Islands are
almost all that remains u( the Brilish poysulation . There
are less than five pairs in Northern Ireland and on Anglesey, Gwynedd, Wales, and one or two pairs in the
Firth of Forth, Scotland, and in lCen1, England . In Ireland, 380 pairs nested on Rockahill• Duhlin, and up to
70 at Lady's Island Lake, Wextord . In Bretagne . France,
75 pairs were recorded . The European stronghold is the
Azores where 750 pairs nested . In Ireland, a Forster's
Tern S forsteri was at Wex(ord Harhuur from 5 September . A Bridled Tern S anaethetus was seen at Coquet
Island un 14 August and off Flamborough Head, Humberside, England, on 18 August . In May-lune, five pairs
of Whiskered Tern Chlidonias hybridus were breeding
at Idena ti ;h-punds• constituting the second rec+->rd and
the iirst breeding record for Latvia . A nesting fernale
White-winged Black Tern C leucop terus at Perch
RbVA . lh'atertown . New York, USA, was paired with a
Black Tern C niger, from 27 lune to 15 luly E[t Dutch
Birdin6 2 ; 17-18, 1980, tor a similar breedinK record in
the Netherlands in 19791 . During luly-August, an unusual number of Snowy Qwls Nyctea scandiaca was
present on Franz losei Land, Russia, and Svalbard,
where this species is normally absent hecause rif the
fack of rodents . On 5-16 luly . (our solitary individuals
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were in northern Svalhard of which Iwo at sea on
pack-ice, trying to feed on Litlle Auks Alle alle . On 111
Julv, a male was seen in a seahird colony near Amsterdamoya . Qn 13 August, one was di5covered on packice south-east off Svalbard . On 15 August, one was
seen in a Little Auk colony on Northbrook Island,
Franz loseí Land and, additionallv íeathers of two
other hirds were found elsewhere . At sea off Northbrook Island, three immatures or females were standing
100-150 m apart on pack-ice on 20 AuKust . These
peculiar extreme northern record5 miKht perhaps he
correlated wilh the unusual occurrence in north-weslern Europe during Fehruarv-June f .c.f Dutch Birding 14 :
11 2 , 15I, 1992) . [)n 15-17 luly, one unseasonal individual was at Harbor Tan[;e• Ringkohing, Denmark .
Peter Symens reported that the nightjars which, for the
first time in 19l36, were found singint ; on densely vegetated steep rocky slopes in Asir, south-we5lern Saudi
Arabia, lurn out to he {possibly a new suhspecies ofl
Mounlain Nightjar Caprirnulg us puliocepl alus (also
known as Ahyssinian Nif;htjarl . A Pallid Swift Apus
pallidus ott Flamhorough Head on 19-2' luly was the
first British record since November 1984 . In Morocco .
the usual White-rumped Swifts A cat?er were reporled
trom Asni this summer {four on 10 luly]- A male Redflanked Bluetaii Tarsfl;er cyanurus near Vflhc•Imina,
Lappland, on 23 lune was the lOtir for Sweden . A
Stonechal Saxicnla fr) rquata was reported from Gamhell . St Lativrence Island, Alaska, r.m -t June . A pair of
Pied Wheatear C)enanthe pleschank.3 with young was
close to the Armenian border in a gorge 2 .5 km nnrlh%vest of Igdir, AraS, Turkey, in mid-Auy,ust . There is a
number o( other recent breedinl ; records trom Ihe
extreme east of Turkey . In 1une, 10 River Warblers
Locustella Ruviatilis were singing in Sweden, nurstly in
Uppland . In Finland, at least three single Paddyfield
Warblers Acrocephalus at;ricol.3 were ringed on t1-15
luly . The 1 3th for Sweden was a juvenile ringed at Falsterho on 19 August . In Britain, in addition to three
ndividuals in h1,w íc( Dutch Birdini,~ 14 ; 151, 19921, a
female Sardinian Warbler Svhi1 ntelanocephala was
trapped at Surhiton, C ;reatr,r London on 2 lune and a
male was stavinL; at CunninL;,borou(;h, Shetland, from
24 luly to late September . Brítain's fourth {and E.nf;land's second} Ruppell's Warbler S rueplrelli was a
female at Hofine, Ncrrfolk, (rom .31 August to 4 Septemher . In Ireiand, a survey showed that the number of
Choughs Pprrhuc o rax ~yrrhocorax increased from c
2000 in 1982 to c 2400 in 1992, mainly in the tips of
Cork and Kerry . In Lewishurt;, Pennsylvania, USA, a
pair of long-residenl Jackdaws Corvus monedula was
still present in luly at the Federal Penitentiary {apparently, not hein8 regarded as escapesl . There are al
least three additional records ot Mongolian Trumpeter
á=inche5 8uc'o netes mongoficu5 from extreme eastern
Turkev during lufv-August (c1 Dutch Birdinl; 14 : 151 .
19921, On 3 lufy, c 12 were reportedly seen un the
paths around the Ishak Pasa Palace at Doguhayazit,
Upper Aras . All records for Turkey are in an area (rom
07 alp east ot Er~ek in tie south to the Aras valley in
ihe norlh . For the firsi time since the only con(irme d
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British breeding recc-rd in the Scottish Iiighlands in
1982, Scarlel Rosefinches Carpoclac.us erythrinus were
nesting at Flamborough Head . From 31 May, the area
was colonized by no less Ihan five hreeding pairs and
two nests could be viewed from pubfic paths . Breeding
was at least atternpted at several other Ent ;lish east
coast localities . This species was also cliscovered as a
new breeding hir[f for Tirol, Austria . !n Alaska, no less
than live males and one female Bullfinches t'vrrhula
pyrrhulir tivere present at Gambell on 29-31 Mav . A juvenile YeIlow Warbler tJendrr>ica petechia trapued
and ringed on Norlh Ronaldsay on 24 August was !he
third for Brilain ; it was also the earliest auturnn date tor
any Anierican warhier in Brit in . The previous t~.vo
records were on Barclsev, Gta-vnedcf, Wales . on 2 9
August 1964 and at [ rrw~ick, Shetland, on 1-4 N'nvemher 1490 . A male Black-headed Bunting Cmheriz.i

melanoceyhala staved on Norrh Ronaldsay during 1528 luly . On 27 June, a male w'as hholot;raphea! ai Wielenbach, Bayern . On 1 3-22 Au,qtrst, ~t rnale was present
on South Uist, l4'estern Isles, Scotland ,
For a number of reports . F>uhlications in Birding World,
Birdsvatching, Brítish Birds . I-imicola, Vir Fc3ge{v ;irld,
V ) r Fuglefauna and Winging It were consulted . i thank
Jan Joost Bakhuizen . Peter Barthel . Roh Bouwman,
Agris Celmins, Enncr Ehels, Kfaas Eiy,enhuis, S1eve
Gantiett, Ted Hoot;endoorn, Guido Keijl, Guy Kirw anÍDS .h9E, Eduard Koopman, Jacyues-André I .eclercq,
Anthony McGeehan, Rinie van Meurs, Killian Muliarney . Chris Murphy, Dieter [)elkers, Steía n Pfiitzke,
Peler van Scheepen, Gunter cle Smet and Peter Symens
for their help in c ompilin g this review .

Arnoud 8 van den 8ert;, Duinlrr5tparktve,~ 98, 2 082 EG Santpoort-Zurcl, Netherlancls

DBA-nieuw s
Belaling van abonnementsgeld voor 1993 In dit nummer van [)ulch Birding treft u een accept-girokaart aan
waarmee u het ,ffionnementtigelci voor 1()9 :3 kunt voldoen . Voorheen werden cie accept-t ;ireskaarten altijd
met een later nummer venonden maar dit bleek in verhancl niet het afronden van heI boekjaar en met het
opstellen van een hetrouw•hare begroting niet langer
efficiënt . Hel is plezierig te kunnen meedelen clat de
ahonnementsprijzen dit jaar niet verhoogd hoeven te
worden . Namens de penningmeester verzoeken wij u
per omgaande te het~rlen ; u bent er dan zelf vanaf en
hij hoeft geen extra li}d en geld te besteden aan het
versturen van herinner'ingert .
Payment of subscription for 1993 We are asking our
readers to pa) tfieir subscription rate for 199 :3 a litlie
earlier than usual is this i5 more efticient for our Ireasurer . We kindly request vou to iollow the inclir.ations
on the enclosed invoice ; please . do not pay via bank,
giro or by cheque . k3ritish and lrish subscriF>ers can
continue 1o pay by Sterfing cheque . In the near future,
we will open giro accounts in several European counlries to Íacilitate the pavment oÍ Dulch Birdint ;! We are
pleased to infornm you that the suhscription rates Yor
1993 remain unchangcd .

Pelagic trip vanuit Den Helder in september 1992 Vol
vertrouwen in een goede aflnoh gingen oh 13 september 1492 nict minder dan 711 vogelaars aan boord van
,tiiS Mercuur voor de traditionele door de DBA georganiseerde pelagic trip, ditmaal vanuit Den Helder .
Noordholland . Reisd< el was hel pelagische zeegebied

D ulr h Rirdin,G Il. 1 R'I, u6ruVk

ter hoogte van Texel en Vlielanrl . Veel deelncmers
vonden d a 1 hel nu maar eens lijci werd o~ te `oogsten'
na de experimentele, minder succesvolle tochte n van
dc afgelopen jaren - al kunnen sommigen zic :h de
Papegaaiduiker Fratercula arctica van 1991 nog levendig voor cle geest halen . De sterk toey,enomen kennis
over toepassing van gesc hikte lokmiddelen zou dítm3al
tot meer resultaten moeten leiden .
Eenmaal huitengaats werd al spoedig het vertrouwde
kruidenhuillje met makreel-filet achter de deinende
boot gehangen waarmee echter een relatief lauwe
reactie van het meeuwenvolk werd gewekt ; enkefe
verre Noordse Stormvogels Fulmarus gfacualis en een
door weinigen waarg,enornen Vaal StormvoKeftje ()c :eaoorlrorna leuiarhoa behoorden vervolgens to1 dc
lichtpunten . Nu was er een alternatief lokmiddel voorhancleri dat reeds vanai het vertrek ieders aandacht had
getrokken . De opmerkelijke geur vin Íirma Hoeve's
visafval zou volgens verw•achting een woeste respons
van de zeevogels uitlokken . Maar het overhoord zetten
van deze walmende substantie had eerder een averechts effect : de enkele lan-van-genten Sula hassana en
Kleine Jal;ers Stercorarius parasiticus díe poolshoogte
kwamen riemen leken hlotselin}; een verminderde eetlust te hebben en maakten snel dat ze wel;kwamen . Zo
waren de deelnemers getuige van een nieuwe ervaring
in de geschiedenis van de ~ederlancise t3efat;ic trip .
Toen de organisatie trachtte een Kleine lager als Middelste 5pomarAnus f;edetermineerd te krijgen, achtte
men het moment aani ;ehroken nm vervroegd naar huis
terug te keren .
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Mystery photograph 49 . 5olution in next issue

Recente meldinge n
Dit overzicht van recente meldingen van zeldzame en
interessante vogels in Nederland en Belgic beslaat
voornamelijk de maanden juli en augustus 1992 . De
vermelde gevallen zijn merendeels niet geverifieerd en
het overzicht is niet volledig . Alle vogelaars die de
moeite namen om hun waarnemingen aan ons door te
geven worden flartelilk bedankt .
Waarnemers van soorten in Nederland die worden
beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna wordt verzocht hun waarnemingen zo
spoedig mogelijk toe te zenden aan : CDNA, Postbus
45 . 2080 AA Santpoort-Zuid, Nederland . Hiertoe gelieve nien gebruik te maken van CDNA-waarnemingsformulieren die eveneens verkrijgbaar zijn bij bovenstaand adres .

Nederland
PIILSIORti1VOGELS TOT VALKEN De eerste Grauwe
Pijlstormvogels Putiïnus g riseus van het seizoen werden gezien op 27 au g ustus bij Seheveningen Zh (tweei .
Fen Noordse Pijlstormvogel P puÍtinus vloog hier voor-
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bij op 4 augustus . Tussen 18 en 30 uli werden minimaal 10 Vale Pijlsiormvogels P yc°lkouan gezien bij
Camperduin Nh . Enkele exempEaren bleven zelfs langere tijd ter plaatse en konden dcror de snelle beslissers
nog worden waargenomen . Kuifaaischolvers f'halacrocorax aristotelis werden gemeld bij Vlissingen Z op 9
juli en 31 augustus, van 1 tot 23 augustus bij Scheveningen, bij Westkapelle Z op 15 augustus Itweej, vanaf
18 augustus enkele exemplaren hij Ilmuiden Nh, op 29
augustus bij Kornwerderzand Fr en op .30 augustus
twee hij Den Helder Nh . Kwakken N ycricorax nyc'ricorax werden gezien op 1 juli bij Katwijk Zh, op 18 juli
in de omgeving van Woerden U, op 21 en 25 juli langs
de Oostvaardersdijk FI, op 15 augustus bij Terneuzen Z
en op 16 augustus bij lvliddelburK Z . Een Koereiger
Hubulcus ibis die op 26 en 27 juli op de Molenplaal hij
Bergen op Zoom Nb verbleef zou, naar verluidt . daar
samen met een tweede exemplaar en drie lufferkraanvogels Rnthropoides virgu zijn losgelaten door een Belgische 'asielhouder' . Op 16 augustus werd een exernplaar hij Serooskerke op Walcheren Z gezien . Kleine
Zilverreigers Egrerta Rarzetta zaten van 2 tot 12 juli in
de Makkumerwaard Fr (drie), van 4 tot 7 juli in ,tikeijen-
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dei Zh, van 4 juli tot 24 augustus langs de
Oostvaardersdijk (twee), op 18 juli bij Vlaardingen Zh,
van 24 juli tot 24 augustus in het Markiezaatsgebied hij
Bergen op Zoom {maximaal 12}, op 24 en 25 juii op
het Rammegors Z(vier), op 31 juli in de Workumerwaard Fr, op 6 en 11 augustus in het Verdronken Land
van 5aeftinge Z, op 11 en 12 augustus op Texel Nh . op
14 en 15 augustus bij Terneuzen en op 29 augustus bij
Oostvoorne Zh . De gehele periode verhleven maximaal vijf Grote Zilverreigers E alba langs de Oostvaardersdijk. Twee exemplaren werden boven het Gooimeer bij Huizen Nh t;ezien op 12 juli en één op de
Molenplaat op 26 juli . Een leuke waarneming voor Flevoland was die van een juveniele Purperreiger Ardea
purpurea op 29 julí langs de Knardijk FI . Al op 5 juli
vloog de eerste Zwarte Ooievaar Ciconia nigra langs,
en wel bij de vliegbasis Twente bij Enschede O . Voorts
werden er exemplaren gemeld over Groningen Gr op 6
juli, bij Katwijk op 23 juli, bij Nieuw-Vennep Nh op
24 juli, bij Waalwijk Nb drie op 31 juli, bij Aalden D
op 1 augustus, in de Dordtse Bieshosch Zh en het Markiezaat (twee) op 8 augustus en nogmaals twee op 9
augustus bij 4VíeringerwerF Nh . Van de Ooievaar C
cicor7ia is het vermelden waard dat hij Hoornaar Nh
tussen 18 juli en 7 augustus een exemplaar verbleef
met een ring uit de voormalige DDR . Op 7 augustus
vlogen 18 Ooievaars over Bergen op Zoom . Grote
groepen Casarca's Tadorna ferruginea doken op bij d e

162 Kraa nv ogel Grus grus, Spierdijk, NoordhoJland,
augustus 1992 IMarten van D ijl1

Steile Bank Fr {35i en in de t.epelaarsplassen FI 11 .5i .
Een mannetje Amerikaanse Smient Anas americana
werd op 7 augustus in de Workurnerwaard gemeld .
Ook van de Krooneend N etta rutrna werden vanaf haif
augustus grote aantallen gemeld : in de Botshol U maximaal 28 en bij wlonnickendam Nh maximaal 20 exemplaren . Een vrouwtje Witoogeend Avthya nyrnca werd
op 1 en 2 augustus gezien langs de Oostvaardersdijk .
In het laap Deensgat Gr zat op 25 juli een I j seend
Clar~guia hyemalis . Zwarte Wouwen h1ilvus migrans
werden opgemerkt op 6}uli langs de Oostvaardersdijk
en bij Veenendaal U . op 26 juli bij Bergen op Zoom,
op 20 juli bij Hoornaar en op 24 augustus in he1 Fochtelooërveen D . Een Rade Wouw M milvus verbleef van
2 tot 23 augustus in de Carel Coenraadpolder Gr en
had op 1 .3 en 21 augustus gezelschap van een ander
exemplaar . Vanaf 23 augustus was een exemplaar aanwezig op de Karnpina Nb. Grauwe Kiekendieven C'ircus py'gargus waren waar te nemen in de omgeving
van de Tureluurweg FI . Hier waren maxirnaal zes
exemplaren aanwezig tot zeker 21 augustus waaronder
juvenielen . Ook hij het jaap Deenst;at waren tot 23
augustus zo'n vijf exemplaren aanwezig . Uit de Carel
Coenraadpolder werden drie exemplaren gemeld op 2
en 5 augustus en over Rottumeroog Gr vfoog een
exemplaar op 19 augustus . Vanaf 22 juli werden c 20
Visarenden Pandion liafiaetus doorgegeven . Pleisteraars waren er op de Ventjagersplaten Zh, op de Strahrechtse Heide 'rlb, in de Dordtse Biesbosch en bij
Karnpen O . De me{ding van een grotere valk falco op
6 en 8 augustus op Terschelling Fr had mogelijk te
maken niet de waarneminp van een Sakervalk F cherrug mel langveter op 30 augustus in de Eernshaven GrSlechtvalken F peregrinus werden gezien in de Wieringenneer Nh op 5 juli, bij de Ventjagersplaten op 19
juli en op de Strabrechtse Heide op 22 augustus .
KRAANVOGELS TOT STERNS
Pleisterende Kraanvogels Grus gros waren er in het Fochtelooërveen van
6 juni tot 7 juli, bij 5pierdijk Nh van 10 tot 15 augustus
en twee in de Enghertsdijksvenen 0 van half juli tot 19
augustus . Op 25 aul;ustus vlogen drie exemplaren over
Zevenbergschen Hoek Nh . Tot 5 augustus verhleven
nog maximaal vier Steltkluten Nimantopus himantopus
langs de Oostvaardersdijk . Van 13 tot 30 juli verbleven
drie exemplaren in het Jaap Deensgat en van 18 tot 27
juli twee bij Vlaardingen . Verder waren er waarnemingen op 27 juli hij Bergen op Zoom en op 7 augustus op
het Rammegors . De Griel Burhinus oedicnernos van
het Zwanenwater Nh bleef regelmatig gezien worden
in juli . Een Morinelplevier Charadrius morinellus vloog
op 20 augustus langs Rottumeroog en van 27 tot 29
augustus zaten er 10 bij de vuurtoren op de Maasvlakte
Zh- De Steppekievit Chettusra gregaria van Kampen
bleet daar to1. T juli . Naast het exempfaar dat op 2 juli
bij Velddriel Gld zat was er een melding van een
onvolwassen exemplaar op 23 en 24 augustus in de
Erlecomse Waard Gld . Een Gestreeple Strandloper
Caiidris melanotos verbleef van 21 tol 27 juli in cle
Foppenpolder hij Maassluis Zh en een mannetje en
een vrouwtje van deze soort zaten op 16 augustus o p
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c en ondergelopen bctllenveld lussen Den Helder en
lulianador;t Nh . Op 25 juli was er een meldinl; van
een Grote Grijze Snip LimnodromUs scolopaceus in
het Jaap Deensl;at . Van 19 tot 27 augustus was daar
een adult exemltEa,tr in winterkleed aanwezi}t . In de
C}ostvaardersplassen FI bleven tenminste drie Poelruiters Trin};a stagnafilis aanwezig en op cle t-eltelaarsttlassen was tussen 30 juli en 8 augustus nog een
c.xemplaar aanwezig . ()ok in het Lauwersmeert;ebied
Gr waren vrijwel de gehele periode Poelruiters present,
met als maximum drie exemplaren vanal 29 augustus
in het zogenaamde `Zoute Kwelgebied' van de N4arnewaard . Qveri};ens werden Poelruiters gezien op 28 juli
hij Paaam Fr, op 2 augustus bij Den Oever Nh, van 4
tot 12 aul;ustus hij het Verdronken Land van 5aeftint;e,
ot) 7 augustus in de Workumenvaard, van 18 tot 21
augustus twee hij 'I Zand Nh, op 23 au} ;ustus bij Netersel Nh, op 26 en 27 augustus bij Rhenen U, op 27
augustus twee exemplaren langs de Philipsdam Z en
op 28 auF;ustus op Schiermonnikoo}; Fr- C 20 Grauwe
Franjepoten Phalaropus lobatus werden gemelcl uit de
kustpruvincies en van langs het Ijsselmeer, voornamelijk uit cie tweede helft van augustus . Daarnaast waren
minimaal 10 exemplaren aanwezig op enkele ondert;elopen bollenveldjes lusse.n Schagen Nh en Den Helder .
De enige binnenlandw-aarneming betreÍt een exemplaar in cle Steenwaard nahij CulemborF ; Gid op 21 en
22 augustus . Middelste J agers Stercorarrus frornarirtus
werden gemeld op b augustus bij Westkapelle Itweel
en op 18 augustus hij IJmitiden- Kleinste lagers S longicaudus werden Kemeld op 21 aut ;uslus hij Westkapelie
en Vlissingen . Het vermelden waard is het 1neHenomen
aantal waarnemingen van Zwartkopmeeuwen 1_arus
ntelanocephaku in het Waddengebied . Zo werden op
Rullumercol ; lot half augustus meerdere exernplaren
waart;enomen waaronder een juveniel op 1 .tugustus .
Andere waarnemingen in die omgeving werden
gedaan op Schíermonnikooh en op het wad hij Wierum Fr. Langsvliegencle Vorkstaartmeeuwen 1 sahini
werden gezien bij Bloernendaal Nh op 18 au9ustus, hij
paal 19 op Texel en hij Westkapelle op ? 1 augustus en
hij Bc°r};en aan Zee Nh op 25 augcistus . Grote Burgemeesters L hyt~erbvreu~ in eerste winterkleed wv~rdc~n
genteld bij Scheveningen op 6 augustus en bij bb'etitkapelle op 26 augustus, Van 5 juli toi 27 augustus tiverden regelmatig Lachsterns Gelcxhelidun nilutica
gezien in het gebied tussen Camperduin en het Amstelmeer Nh . In rlie lijd wás het ntaximum aantai op de
slaapplaats van he1 Balgzand Nh 23 exemplaren . Ook

hij de Carel Coenraadpolder grenzend aan de Dcrllard
werden tussen 31 juli en 27 augustus Lachsterns gezien
I ntaximaal vijrl . Elders in hct land waren er waarnemingen op de Keersluisplas FI op 26 juli (twee), hij
Lisse Zh op 31 juli Rweel, langs de Oostvaardersdijk
op 2{twee) en 5 augustus {één1, bij Delft Zh op 27
augustus, bij Z-urich Fr op 27 aut;ustus Itweel en hij
Nieuwkoop Zh op 30 aui;ustus . Reuzensterns Stern,t
caspia waren aanwezig langs de Oos[vaardc.rsdijk
Imaximaal vierl tussen 8 juli en 24 augustus, in het
Lauwersnteergebied (tweei van 19 juli tot 29 auguslus,
langs de Friese llsselmeerkusl (minimaal zes) lussen :31
juli en 22 augustus en bij Kampen Imaximaai 171 eind
augustus . Twee exemplaren zaten ulr 8 aul;ustus bij cle
Ventjat;ersplaten, één hij de Philipsdam up 26 en 27
augustus en Iwee Reuzensterns vlogen lans ;s Scheveningen op 29 auguslus . Langs cie Ooslvaardersdijk lussen de Houtribsluiien en de Blocq van KuHe{e r werden
tussen 14 juli en 28 augustuc enkele adulte Wilwangsterns Chlidonias hybridus gezien . lussen 3 juli en 22
augustus werden maximaal vier Witvleugelslerns C
leucolzterus gezien en tussen 4 juli en 1 3 augustus
maximaal drie exemplaren hi~ Den Crever .
ZWAI UWFN lUl GORZEN Bij Slellendam Zh was er
een Roodstuitzwaluw Hirurulo daurica op 2 juli en hij
Groningen cén op '-l augustus . Op 26 aul ;ustuc werd
een exemplaar l;emeld bij het laap Deensgat Van,ti 24
augustus nam het aantal doorlrekkende Duinpiepers
Anthus c'ampestris Pestadir loe, met op 28 augustu . .r!
18 exentplaren op de Strahrechtse Heide . V'roege
Roodkeelpiepers A cervinus werden gezien op 31 au~ustus hij 1--luizen en op het Kr .rrnwerderzand . Een
Waterspreeuw Cinclus cificlus werd dourqes;even uit
de omgevint; van Vlist Zh van 12 tcd 15 aut;uslus . Zeer
ap ari is de mehlint ; van een paanje Beflijsters Turdus
ic rqu ltus uit de omi;evint; van Katwcjk op 1 juli . Een
Waterrietzanger Acrocephalus ttalue3icola werd op 1 1
augustus gezien op de tilaasvlakte . Na een vangst van
een Sperwergrasmus 5vlvi,t rtisoria op 18 aut ;ustuz hij
Bloemendaal, werd tussen 28 en 3(1 augutiluti csen exentplaar waart;enomen hij de luintjes bij De Cocksclr>rp
op Texel . Op 30 atil;ustus was er een mannetje Kleine
Vliegenvanger Ficedula p,trv,t aanwezig op Rottumeroog . Een Europese Kanarie Serinus serinus werd op 4
aui;ustus gezien hij Callanltiool ; N'h . Vanaf 30 augustus
volgen de eerste waarnemingen van doortrekkende
Ortolanen Ernberiza hortulana .

Ruucl h4 van Don g en, albertusstraat 4, 5~~' 6 1 AD b'ttght, Nederjand
Hans Get uis, 13o(~j ;schutter .30, .332 8 KB Dordrecht, ~\leclerlan d
Peter W W de Rouw, Warancle 23 , 3 705 Z6' Zeist, Nederlan(1

België
PIII STí)R7vtVC}GELS TOT VALKEN UI) 1 1 augustus
ntelclde zich de eerste langstrekkende Kuhis Pijlstormvokel { .ifunertris [liomedea langs Zeetxut;ge Wvl . OI)
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SU augustus vloog er één in zuidwestelijke richting
I,tnt ; . C)ostende Wvl . Fen ont;edetermineerde grotere
pijlstormvogel passeerde hier op 27 augustus . Zrs
Grauwe Pijlstormvogels Puriïnus };riceus viot;en tussen
I(} en 31 aut;uslus langs nrtstende Vanaf ?(, <rugutituc
werden t;eret;eld enkele Noordse Pijlstormvogels P
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163 Zwarte Wouw Milvus migrans, Carel Coenraadpolder, Groningen, 24 meí 1992 (Anne van Uijk, 164 Vale Pijlstormvogel Pufrinus i - elkouan, Hondsbossche ZeewerinG, Voordhollancl, 25 juli 199 2 fKené Pop} 165 Vale Pijlstornivogel Puttïnus yelkouan, Hondsbossche Leesvering, Voorrlholland . 2 5 juli 1992 (Theo Roer~rnn l
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h'e ce nte nteldingen
Puitinus geteld . Een Vale Pijlslormvogel P ye7kouan
tiverd gezien le Oostencle op 13 aui;ustus . De enige
juli-waarneminl; van Kuifaalschofver Phal, i crocorax
aristotelis gebeurde te Oostende op 13 juli . Er volgden
meer augustus-waarnemingen te Oostende op 1, 5, 13,
14, 15 {telkens éénl, 23 tdriel . 25 en 27 augustus (teikens tweel en 28 augustus (ééni . Op 26 augustus werd
er één gemeld op Blokkersdijk A . C)p 21 en 22 juli
werd een 'zingend' mannetje Woudaap lxobrychus
minutus waargenomen bij Erbisoeul 11 . Op 16 aul;ustus
zat een vrouwtje of een juveniel exemplaar bij A4eetkerke Wvl . Een onvolwassen Kwak N4-cticorax nvcticorix, die vanai 27 juni bij Ronquières H zat, was nog tot
3 juli present . Op 5 juli en :3 augustus zaten er respectievelijk één en 10 exemplaren le Damme-Stadswalle
Wvl . Bij 5ijsele Wvl zaten er één op 28 juli en twee op
7 augustus . Een juveniel exemplaar verscheen op 19
juli te Veurne Wvl . Op 29 juli zat er één bij Doornzele
Uvl en op 14 augustus trok er één over Brugge-Sini
Pietets Wvl- Nog een juveniel exemplaar werd op 26
augustus gezien te Lier A . De adulte Ralreiger .Ardeula
railoides in zomerkleed, die van 12 tol 7 1 augustus in
het Molsbroek te Lokeren Ovl verloelde, was slechts
voor enkele kti,iarnt,mers weggelegd . Op 3 juli verbleet
een Kleine Zilverreiger Egretta garzetta te Gullegem
Wvl . Vanai 1 1 juli pleisterde er één in de Achterhaven
van Zeebrul;ge . Al nel liep het aantal hier op to t maxi-

maal 10 vogels . Tot in september zouden er nog vier
blijven . Eén exernplaar trok op 19 juli over Ui3kerke
Wvl . Op 9 augustus pfeisterclen er kortstondig negen in
het Mechels Broek A . C)p 28 juii vloog er één over het
Zwin te Knokke Wvl . Vanaf 19 augustus pleisterden
hier meerdere exemplaren niet rn~ximaal achl op 21
augustus . Van 6 tut en niet 13 augustus pleisterde er
één exemplaar bij Genk L . De vogel die vanaf 1 2 augustus hij Harchies H pleisterde kreeg op 12 en 13 augustus gezelschap van een tweede exernplaar . In het
Molsbroek te Lokeren fcon er één bekeken worden op
14 en 16 augustus en van 22 tut 23 aul;uslus was er
één op De Kuifeend A . Op 31 aul;ustus trokken er vier
exemplaren langs Oostende . Purperreigers Arde,r purpurea trokken over Blukkersdijk (cJriel, Dudzele Wvl,
Harchies (twee), E3ever-Schiplaken B, Lier, Mechelen A
en Zingem Ovl (tw•ee) . In het Molsbroek le Lokeren
pleisterden in augustus één lot drie exenplaren . Op 22
juli pleisterde er een Zwarle Ooievaar Crconi .a nil ;ra
bij de hezinkint;sputten vdn Tienen B . Overlrekkende
exemplaren werden gezien te Zandvoorde-Middelkerke Wvl op 8 augustus, te Genk (vier) en te Zandvoorde
(één) op 9 augfistus, te Hallaar A op 18 augustus en te
Gages H itwee) en Hoeilaart B léém op 23 auL;ustus . In
de nacht van 29 op 3p augustus overnac:htten vijÍ
Zwarte Ooievaars in De lv5elle bij Turnhoul A . Twee
Ooievaars C ciconia trokken op 9 augustus over Munt e

166 Gestreepte Strandloper C~rlirlris melanotos, luliana- 167 Gestreepte 5trandloper C .r7irlri mefanofaa, Foprrrp,Nnordholland, aut;ustusIy92 lLammert van der penpolcler, Maasland, Zuidholland, juli 1992 lPeter
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168 S perwerE;rismus Syfria nisr>r ;,t . Texel, Noordholland, augustus 199Z llfans L:ebui+)

(}vi . Ecn exemplaar inel kleurrin) ; pleititerde van 9 tot
IG augustus óij Saint Sauveur H . n'iet mínder clart 31
Qnieva .-trs trokken nl 21 au);ustus over Sint-Agathalinde B . Bij Terlre 11 i,7trn r,r drie op 24 auhutilus . Het
frmtsnapte) mannetje Blauwvleugellaling lnati discors,
clat reeds vanar der E i, hci in het titul,hruek te Lukeren
verhlijft, was nu in •r lil ,klr-r-rl en +ticrd in auguslus
weer geregeld sa•aar);encsnnr•n . Op 1 -; en 1$ auguslus
zwurn een juvenielt• Witoogeend ,~yrhva ntrura bij
Qonrnrele . Een vrouwtje Ilseend Ciangula h vemafis
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verhleef up 4 juli te Kallrr t)vL Een ovrnonucrend
rnannc•tjc, Nonnetje h1crMus ,rlhellcrs laanwezig sinds
18 rneil i}leef tot ten min5te 29 augustus pre~cnt hij
Dir•pwrtkmek L . Op 15 tuli z,tt het mannetje Rosse Stekeistaart Oxyura jamairensis nog steeds op De Gavers
te Harcrlheke 1h'v'I . Op 2,tu);ustus kreeg hel nianne>tje
van De kuifeend Idat heel clir• periode aanwezig wasl
);ezE,ls( h,tp t,in een tweede exemplaar . lti'iarsc iiijnlijk
(én vdn dr--r_e twee rnannetjes vvas op 9 auguslus op
t3lnkkerulijk 01) 29 augusluti was er een waarnemin g
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Recente meldingen
van een overtrekkend - Zwarte Wouw h1ih-u .s mi;rans
te Lier . Een Rode Wouw Al milvus pleisterde te Angre
H van 2 tot 4 augustuti . Trekkende exemplaren sverden
gezien te Zulzeke Ovi op 21 juli (twee}, te Wannegem
Ovi op 25 juli en 24 aut;ustus en te Heurne Ovi op 24
atiguslus {lelkens één1 . Rond 5 augustus zr3u een Slangearend C-ircactus ga!licus hebben gepleislerd in een
nicl-toegankeliike steengroeve in de omy ;eving van
4:haudiontaine Lk ; details hierover ontbreken echter .
Op 6 en 7 julí verbleef een onvolwassen mannetje
Grauwe Kiekendief Circus tryg arr;us te Angre . Een
overtrekkend rxempla,ir werd hier gezien op 16 augustus . Telken, één eaemplaar vloog over An}lreau H
op 2 en 14 autiustus . over Leefdaal B op 17 auttustus,
over Wannegem op 21 augustus, over Berenclrecht A
en 1-okeren op 22 augustus, over De Kuiteend en over
Gages op 23 augustus en over Wac :hteheke ()vl op 26
augustus . Visarenden Panrfion hafiaetus vlogen over
De Kuifeend, Gages, Genk, Kafmthout A, Lier, Oudenaarde Ovl, Postel A en WanneBem (twee) . Te Harchies
I>leislercle er één in beqin en twee in eind augustus . Bij
Schulen L pleisterde er één van 16 tot ten minste 30
augustus en vanaf 28 {ugtrstus verbieef hier een tweede exempiaar . Roodpootvalken Falco vespertinus bleven het vrij goed doen : [Jp 2 juli was er een adult en
een onvolwassen vrouwtje en op 5 juli een onvolwassen mannetje te Kalmthout . Op 14 juh was er een
overvlieL;end vrouwtje re fvtortsel A cn op 19 juli vlooti
er één over De Panne Wvl . De enige trekkende Slechtvalken F peret;rinuc werden genoteerd op 8 augustus te
(\'ieuwpoort-Oostduínkerke Wvl en op 23 auE;ustus
boven De Kuifeend .
RALLEN TOT STERNS De waarneming van een goed
zichtbaar Kleinst Waterhoen 1'orzana pusilla te Merkern Wvl op 14 juni werd hopeíuos te laat bekend
gemaakt . Twee ongerletermineercle vorkstaarlplevieren
Glareol,7 vlogen op 31 juli roepend over 5choten A .
Tussen 15 en 31 augustus gebeurden hij de trektelpost
te Angre zeven waarnemingen van naar schatting
negen Morinelplevieren Charadrius rr>orineNu; Dit 1erwijl er tussen 197 5 en 1996 slechts zes aanvaarde
gevallen waren in Wallonië. Op 6 juli liep een Steltkluut Hfrnantopus hfmantopuy hij Kallo en op 7 juli één
le Blokkersdijk . Op 11 juli trok er één roepend over
Mechelen, l/an 22 lot 28 juli pleisterden er maximaal
twee op de Nieuwe Vrecle bij Knokke . Op 14 augustus
verbleef een Poelruiter Tringa srahnafili` bij Zandvliet
A . Diezelfde dag werden toevalligerwijze twee exemplaren ontdekt in het Molshroek te Lokeren . Waarschijnlijk waren deze gedurende lange tijd aanwezig .
Een Grauwe Franjepooi Yhat~iropus íobatus vloog op
25 augustus IanFs het Oosterstaketsel te Oostende . Het
enige pleisterende exernplaar zat op 29 augustus (kortstondig dan nog) bij Kallo . Op .30 augustus vloog een
vroel;e Rosse Franjepoot P tulicarius langs Oostende .
De beste steltlopermaanden b{even dit jaar dus op zijn
minst teleurstellend . Op 12 augustus vloog een Middelste l ager Stcrcorarius pomarinus langs Ooslende,
waarna nog waarnemingen volgden op 14 en 15 (drie),
23 (éénl en 29 auL;ustus Íhveel De eerste juveniele

Kleinste lagers S lont rcaurius verschenen op 23, 24 en
30 augustus te Oostende . Een Vorkstaartmeeuw Larus
c<zlzin! vloog op 1{) augustus langs Oostende . Op 13 en
2 .3 augustus passeerde hier telkens een Grote Burgemeester L hypprlx3reus in eerste zomerkleed en van 23
tot 25 augustus zat hier een pleisterencl exemplaar in
tweede winterkleed . Lachsterns Gefocftelidon nNntic.'a
deden het niet slecht hij de zeetrektellers ; te Oostende
werden er waargenomen op 10 augustus (tweej en op
23 en 24 augustus (telkens één) . In tel;enstelEing tot
Nederland deden Reuzensterns Sterna c.aspia het niet
beter clan anclere jaren ; op 23 augustus vloog er één
langs Nieuwpoort en Zeebrugge . Een adulte Dougalls
Stern S dougallii in zomerkleed trok op 27 juli lanf ;;
C)nstende. Bovendien werd hier op 1 i augustus een
juvenVel exen7plaar opgemerkt . De laatste twee Witwangslerns Chlirfonias h .vbridus bezochten Harchies
op 1(] juli .
DUIVEN TOT GORZEN De Palmtortel Stre ptopelia
sFnegalensis, die vanaf 9 0 juni te Lrsel Ovi kon bekeken worden, vertoonde zich voor het laatst op 3 iuli,
Een vroege Draaihals Jvnx tonluilla werd opgemerkt te
De Haan 1NvI op 30 juli . Te Angre en Angreau werden
russen 15 en 31 augustus naar sc:hatting 52 Duinpiepers Anthus canrpestris geteld, met als maximum 26
exemplaren f12 pleisterende en 14 overtrekkendel op
31 augustus . Enkelingen vlogen over Leefda,vl op 17
augustus, over ,Mechelen op 18 en 19 augustus, over
Angreau op 21 augustus en over 5chulen op 22 augustus . Op 24 aul;ustus vlogen er twee over Angreau . Een
pleisterend exemplaar was op 21 auguslus aanwezig te
lh'aasmunster Ovl . Niet minder dan zeven exemplaren
zaten op 27 augustus bij Bertem B . Hiervan waren er
op 28 augustus nog drie aanwezig . Op 28 au~ustus
pleisteden er twee te Kallo-Doel . Op 28, 3O en 31
augustus verbleven er respectievelijk één, acht en één
exemplaar op het schietveld te Brecht A . Van 11 juni
tol 28 juli zat er een territoriumhoudend mannetje Balkankwikstaart bintaci!!a Ílava tetdegg hij Anseroeul H .
De vogel bracht sarnen met een Gele Kwikstaarl M f
Ílava ten minste twee jongen groot . Het broedgeval
werd stifgehouden om verstoring te vermijden . In hetzelfde gebied verbleef tussen 25 juni en 22 juli een
zingend mannetje Noordse Kwikstaart M i thunbergi .
Een mannetje Cilroenkwikstaart M ciireofa werd op 17
juli behoorlijk hesrhreven te Mullem Ovl . De eerste en
voorlopig enige terugtrekkende Beflijster Turdus tor
quatus werd reeds op 10 auL ;ustus gemeld te De Haan .
Een zingende Cetti's Zanger Cettia cetti zat nog tot tenminste 9 augustus bij Tertre en van 12 juli tot ten minste 17 augustus was er een nieuw exemplaar hij Harchies . Het vroegere exemplaar werd daar echter niet
meer gehoord . De eerste Waterrietzanger Acrocepha!us Paludicnla werd waargenomen te Lier op 30 juli .
Daarna volgden er waarnemingen of vangsten te
DoornzeEe, Genk, Lapscheure Wvl tzes vóér 15 septemherl, Neert>elt L en Veurne (al snel meer dan 10
exemplarenÍ . Hel broeclkoppel Orpheusspotvogels
Níppolais poftiglotta te $aint-5auveur ITen minste twee
jonpen} wed voor liet laatst gezien op 11 juli . Ook l e
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Harchies werd op 25 juli een geslaagd broedgeval
vastgesteld . Op 10 augustus werd in het Zwin bij
Knokke de eerste onvolwassen Sperwergrasmus Sylvia
nisuria voor cfít najaar uit de lucht getrokken . Van midden juni tol in juli zaten er verschillende Buidelmezen
Rerniz t~c ndulrnu5 hij Hingene A . Op 18 juli werden er
op De Kuifeend twee gezien . Vier exemplaren zalen
op 19 juli te Kallo-Doel en op 20 juli werd er daar één
aangetroffen . 1wee vogels zaten op '.'.h juli te Harc hies .
Op 1 augustus zaten er vier te Zingem . Te Lier-Anderstad pleísterden van 4 tot 10 augustus drie exemplaren .
Van 17 lot 26 augustus zal hier één juveniel exemplaar
en op 29 .tut;ustus zaten er weer drie . Een mogelijke
Roze Spreeuw Sturmrs roseus vertoefde op 4 juli op de

Spreeuwen S vulxaris-slaapplaats te Stuivekenskerke
Wvl . Men slaagde er echter niet in om deze vogel 's
anderendaags opnieuw te lokaliseren . De enige twee
Ortolanen Errrheriza hurtulana vlogen op 18 augustus
over Clostende en op 24 augustus otier Angre .
DANKZEGGING
Deze waarnemingslijst kwam tot
stand ntet medewerking van Koen Leysen, Dirk Symens
{VLAVICO), Willy Verschueren ( Linkeroever) en Frederik Willemyns iMergus) . Ook de hulp van al diegenen
die ( hun) waarnemingen rneedeeiden op de Belgische
Dutch Birding-vogellijn ( 03-4880194) was onontbeerlijk .

Gcrrald Driessens, Bosstraat 44, 2500 Zier, 8e1g ië

CDNA-mededelinge n
FlaminKo, Kleinste l ager en Lachslern niet langer
beoordeeld door CDN A
Het aantal Kevallen van de Ffamingo Phu eniropterus
ruber, Kleinste lager Stercurarius fun"icauclus en Lachstern Gelocf€vlidon nilotica in Nederland is in de laalste jaren zG groot dat de Commissie Dwaalgasten
Nederlandse Avifauna CDNA heeft besloten deze snorten vanaf 1 januari 1993 niet langer te beoordelen .
Men wordt verzocht om ten behoeve van de volledigheid en het overzicht ieder niet door de CDNA behandeld geval van deze soorten dat dateert van vóór 199 .3
alsnog te zenden naar de CDNA, Postbus 45, 2082 AA
Santpoort-Zuid .
In de laatste jaren werden mogelijk ten onrechte verschillende Flamingo's als één geteld wanneer de data
niet overlapten waardoor het aantal ingediende exemplaren groter kan zijn dan in de CDNA-jaarverslagen
tol uiting kuml. Boverldien zijn veel gevallen niet aan
de CDNA voorgelegd omdat ze naar cle mening van de
waarnemers ontsnapte kooivogefs hetrotfen . Iiet voorkooien en de status van Flamingo's is vergelijkbaar met
die van niet door de CDNA beoordeelde soorten als,
Izijvoorbeeld, Ooievaar Ciconia ciconia, Dwerggans
Ansererythrup us . Sneeuwgans A caerulescens, Casarca
Tadurna ferru g inee en Raaf Corvus cora.x. Al deze
schaars maar regelmatig voorkomende soorten hebben
gemeen dat niet (meer) is na te gaan welke exemplaren
uit gevangenschap oí uii gétntroduceerde populaties
afkomstig zijn en of er exemplaren bij zijn die wild op
eígen krac-ht naar Nederland zijn gekomen .
Van cle Kleinste lager zijn sinds 1980 gemiddeld
meer dan zes aanvaarde gevallen per jaar . laren met
slecttls een enkel aanvaard geval (1989) wisselden af
me1 jaren waarin er 14 11988} of 15 (1990i werden
aanvaard . Een groot aantal op zeetrek waargenomen
exemplaren werd niet ingediend vanwege de proble-
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men om van ver langsvliegende vogels een accepta#zele beschrijving te maken . Fiet voorkomen verschilt niet
veel van dat van, bijvoorbeeld, de Vorkstaartmeeuw
iarus sabini die geen beoordeelsoort is .
Van de Lachslern werden tot 1 januari 1993 gevallen
in Balgzand, Noordholland, geregistreerd maar niet
beoordeeld en gevallen elders in Nederland werden
wel beoordeeld . De opvatting dat de soort buiten Balgzand als dwaalgast dient te worden beschouwd hlijkt
echter niet juist te zijn . De soort pleistert in de nazomer behalve in Balgzand ook op andere plaatsen in
Noordholland . Bovendien is er jaarlijks een aanta{
waarnemingen uit andere provincies .
In de regel beoordeelt de CDNA alleen soorten
waarvan over een (al naar gelang de soort variabelel
reeks van jaren gemiddeld niet meer dan twee gevallen
per jaar worden aanvaard . In 1989-92 werden a4leer€
Dwerggans (per 1 januarl 1990) en Roodkeelpieper
Anthu.s ce rvinus en Roudmus Carpodacus erythrinus
(per 1 januari 1992) als heoordeelsoort afgevoerd .
Sinds 1 januari 1989 zijn geen 'oude' soorten aan de
lijst van beoordeelsoorten toegevoegd (hoewel Woudaap lxobrvchus minutus hard op weg lijkt om een
beoordeelsoort te wordenl . Tot de in 198 0-90 talrijkste
heoordeelsoorten waarvan ook na 1992 gevallen door
de CDNA dienen le worden heoor(leeld behoren Poelruiter Tringa stagnatifis, Bijeneter Merops apiaster,
Waterrietzanger Acrocephalus paludic.-ote, Sperwergrasmus SyA~ia nisoria en Grote Kruisbek toxia pytyot)siftacus . Waterrietzanger I:die in België zo talrijk doortrekt dat hij sinds 1 januari 1989 nset meer door de
Vlaamse zeldzaamhedencommissie wordt behandeldi
en Sperwergrasmus zijn de enige heoordeelsoorten
waarvan rin,vangsten worden kerel ;istreerd maar niet
beoordeeld . ARm)ut) B vAN DFN 13rF:r, & CDN A

Durclr Birdfn, 1 4 : 1 9 8. nktotxr t9911

DB Actuee l
Aanvaarde en afgevoerde gevallen in België In Oriolus 58 : 44-49 ;1992I ~laat het 21,1e rapport over icldzarne vogels in Vlaanderen n 1989 van hel Belgisch
A+rilaunistisch Homokmatiec .omité IBAHCI gepubliceerd . Tot de meest opvallende beslissingen behnort de
aanvaarding van zeven nieuwe s<>orien voor ItelBië .
Hiervan zijn er twee uit 198f3, een arfulte Roocikeclstrandloper Calidris rrrrïc.ollis op 16 augustus te Zelzate, Uostvlaanderen nvaarover nog geen artikel werd
gepuhficeerdj, en een Ringsnavelmeeuw Larus del.ttiti-arensic in adult zomerkleed op 12 mei te Zeebrugge,
Vvestvlaanderen . Van de vijf nieuwe soorten in 7989
werden er twee in LNallonië vastgesteld, een adulte
Siherische Stranrlloper C acuminata op 3-6 seplemher
te Longchampti, Namen, en een liotszwaluw Ptyonoprogne rupestris op 19-2 .3 april te Remouchamps, I_uik .
De overige drie in 1989 wiren een aclulle Brilslern
Stern<t .)naethetus op 13 -2 2 juli te Zeebrugge {vermoe(Ielijk één van de vogels die ook in Nederland verbleef), een eerstejaars Siberische Snor Lucustc Ila rerthinla ge,.,angen op 28 september in het Zwin,
Westviaanderen, en cen eerstejaars Izahelklauwier
Lanius isabellinus op 23 septemiur le Heist . Westvlaanderen . V<rrts tiverden vier soorten en een ondersoort na herziening van cie Belgische lijst afgevoerd .
Dit betreÍÍen heval{en van de Stellers Eider Polysticta
stelleri op 31 decemher 1983 te Heist, cie Steppearend
Aq u ila r7ipalencis op 14-27 december 11483 te ,ti1ollPostel, Antwerpen Idíe .tls uit gevant;enschip itknmstiL;
wordt heschouwdl . cle Steltstrsndloper A4itrnt~alama
hirnautopus op 1 en 6 septemher 198,1 te Zeebruc;i ;ef]udiele, Westvlaanderen, de Balkankwikstairten
Mot:rcílla Rava feldet;,r; op 7 mei 1467 te Clenk . Limhurg, op 16 mei 197=1 te Kluisbergen/Berchem, Ooslvlaanderen, op 14 mei 1975 te Líedekerke, Oostvlaanderen, en op 7 mei 1 1177 in het Zwin en cle Taigagaai
Perisoreus intáustus np Z1 en 23 november 1979 te
Zevergem, Ooslvlaant{eren {die als uit gevangenschap
afkomstig wordt bescliouwd) . Aan);ezien wordt aangenomen dat de Belgische Steppearend van 1983 het~eltde exemplaar is als de vogel die in januari-februari
1984 te Someren, Noorclbrabant, verbleef en als tweede geval voor Nederland werd aanvaard, heett c.ie
CDNA aan het BAHC gevraagd welke beweegredenen
ten grondslag liggen aan de afwijzing . Tenslotte was
het opmerkelijk dat er van de Dwergarencl l--fier .raetuc
pennatus na herziening zeven gevallen werden afl;evoercl rodat er nog slechts vier aanvaarde gevallen
overblijven : op 24 oktober 1950 te I-ier . .AnttiverpX`n
(vondst), rond 15 juni 1953 te Heikruis, Brabatnt
(vondst), op 9 augustus 1985 te LA'c>Ivertt:m, Brabant,
en in juli-augustus 1988 le Hensics . Henegouwen .
ARrvaclo B vn'u DEN BrK r
Veel onterechte claims in augustus en september 1992
in Nederland ne 1ai3isle ria.i~envan auguslus en epiemhe.r 199 2 verden t ;ekennrerkt door een hausse van

IUulc .-ft 8irdinx 14 : 14~7-?lN7. ~~l,l~ihor 19PCI

onterechte claims van dwaalpasten_ Het is nuttig enke1e hiervan te bespreken . Een Klein V.~aterhocn Purza n ,t
~artia irt de Ooypolder, Ge{rlerland, op 18 seplember
was kennelijk niet s ;oed henoeh onder cie siaart );ekeken en moest een dag later worden gecieterrnineercl als
F'orseleinhoen P porzana . Een juveniele Grijze $[rantlloper Culirlri~ pusil7a hij Wissekerke, Zeeland, op 27
au ;ustus bleek een wat hleek uitgevallen juveniele
Kleine Strandloper C rninuLa te zijn . Een eerste-winler
t_achmeeuw L .arcn atririlla in $tellendam, Zuidholland,
op 14 septemher was een Zwartkopmeeuw L nrcl a noccpltalus ruiend van juueniel naar eerste winterklee[# .
Grijze 5tandloper en Lachmeeuw zijn soorten die uit
Amerika moelen komen en kunnen vrijwel onmo}elijk
zo vroeg in het jaar al in ~ederland zijn . Het is opmerkelijk dat verschillende waarnemers van de vermc~ende
Grijze Stanrlloper een lage jjikfrequentie tijdens hel
foerageren en webjes tussen rle tenen konden cnnslale
ren! Fen Grauwe Fitis Phyllrssropus trorhiloides we r[!
tweemaal geclaimd . Het exemplaar o p Texel, Noordholland, op 1 .3 september was een Mozamhique-ijs
Serrnus morambicus en de vogel te Eemshaven-()o .l,
Groningen, op 29 september een Tjiftjat P cullvbif.a .
Laatt) ;enoemde vertoonde een f in~e vaag hegrensde
lichthruine vleuBelstreep terwijl de Grauwe Fílis een
korte witte vleui ;elstreep heeft . Ook is cle Grauwe Fi1is
grljzer van boven en wiIler van unrler dan cie Tjiftjaf
tsterk lijkend op cie vogel van plaat 1(13 in Dutch Birdlng 9 : 168 . 1987, ook al betreft deze frrto de Groene
Fitis P nitidus ; foto 231 H in <!e vogelatlas v :rn Eurolrese
vogels door Delin & Svensson 119921 toont een vrijwel
írJentíeke vogel en betreft wel de Grauwe Fitis : . In BelGië werden minder missers bekend : op 29 september
b leek een Noorrlse Boszanger P borealis in feite een
licht afwijkende Fitis P lro c hilus te zijn . Daarnaast werden in september nog vele zeer zeldzame soorten
f;eclaimd die niet konden worden terugl ;evonden .
Ciemaakte foto's en beschrijvingen waren helaas niet
iltijci overtuigend . KLAAS 1 Eiutwrtui s
Hoogtepunten in Nederland in september-oktober
1992 C ;eduren[de eincl septemher en oktober 1 1),)2 werclen in Nederland versthillenrle ieldzame so<xten
t czicn die zich in de meeste gevallen rkoor een groot
aant,il vogelaars lieten bekijken . Een door Laurens
Sleijn ontdekte eerstejaars Kartteenleeuwerik Ca1ancfre7la brachs'rlactt4a in rle Eernshawen, Groningen, van
27 september tot en me1 3 oktober was noh maar de
tweede najaarsveldvvaarneminf; . Een eerstejaars bb'estelijke Berl;fluiter Phvlfoscopus horreJli f>anelli in de tuin
van Arend Wassink op Texel, Noordholland, van 5 Int
en met 1 1 oktober was het vierde najaarsgeval van cie
soort . Een noordwaarts vliegende Donsclorrnvol ;el Pterodroma rnoNis werd op ?4 oktober cloor zeven waar
nemers gezien vanat Camlxrduin, f*foordholland, het[;een, indien aarwaard, een nieuwe soort voor
Nerlerlanrl betekent !volgend op een opmerkelijke seri e

199

D8-Actueel
waarnemingen rond de Brítse eilanden in 1989-92) .
Ruud Brouwer en Han Endt ontdekten een eerstejaars
mannetje Bonte Tapuit Oenanthe pleschanka dat van
23 lot 2 6 oktober vertoetde 9ant;s de Hondshossche
Zeewering ten zuiden van Petten, Noordholland . René
van Rossum en Casper Zuyderduyn zagen op 31 oktober vanachter hun kop koffie een eerstejaars vrouwtje
dat tot 4 november zou blijven in de tuin van het
Savoy-hotel te Katwijk aan Zee, Zuidholfand . f}eze
vogels hetroften het tweede en derde Peva1 van deze
soort . I let eerste was een vrouwtje op Schiermonníkoo); . Frieslind, op 28 mei 1988 . ff7e determinatie van
een op 6 juni 1991 op Rottumeroog, Groningen, gefo-

tografeerde 'Blonte Tapuit' staat nog ler drscussie .l
Vanaf 27 september werden meer dan 1 0 Bosgorzen
Emberiza rustica );emeld ; indien af4e waarneminl ;en
worden ingediend en aanvaard, rou dit najaar beter
zijn dan dal van hel recordjaar 1 118 t) toen er negen
);evallen waren . Bovendien werden soorten gemeld als,
bijvoorbeeld, Steppekievil Chettusi,tgrek;aria, C)rpheusspotvokel Nippolais poly}!lotta, Pallas' Boszanger
F' prore,q ulus Idrie), Bruine Boszanger P ír,sc-arus en
Roze Spreeuw Sturmrs roseus zodat het najaar van
19 1 )2 veel hoogtepunten opleverde . ARrvcx,ia B v .qN ucti
BrR (

1172 Bonte Tapuit (~enartthe plescharika, Petten, Noordholland, 26 oktober 1992 íKené i-an Rossuml
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Long Lens Bags
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brandpunt tele-objectieven
van 300, 400 of 600 mm,
uitgevoerd in duurzaam,
waterafstotend, zwart protek
materiaal .

RUGZAKKE N
Leverbaar in 3 uitvoeringen .
De PBP is een medium grote rugzak .
In de PBL is plaats voor uw lange
brandpunt objectieven .
De PBH SPECIAL is een supe r
uitvoering waarin zelfs een tent in
opgeborgen kan worden .

Voor meer informatie :
~~ ~ ! I~( BV Pampuslaan 104, 1382 JR Weesp
Tel : 02940 - 30596 Fax : 02940 - 3079 6

v
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und kulturelle Exkursionen . Eigene
Exkursionen und Individualwunsche
muglich . Europ . und vegetarische
Speisen im Angebot . Swimming-Pool
vorhanden . Gunstige Preise . Uberwinterungsmóglichkeit fur Senioren .
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