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maken op giro 4148343 tnv Dutch Birding Association, Postbus 75611 ,
1070 AP Amsterdam, Nederland, ovv het/de gewenste artikel ( en) .
De bestelling wordt binnen drie weken goed verpakt per post lhuisbezorgd .
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In Spanje voorbereid, onder auspiciën van de ICBP en aanvankelijk alleen door de
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PRIBILOF ISLANDS
AND SOUTH EAST ALASK A
luly 199 3

Red-legged Kitriwakes . Least and
Rhinoceros Aukiets, Horned and Tufted
Puffins are just some of the speciafities
of the Pribilof Isiands, along with Blu e
Arctic Foxes and over a million Northern
Fur Seals .
South East Alaska is home to the magnificent 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 whale-watching .
Please write or telephone for full information
to
Island Holidays . Ardross, Comrle,
Perthshire PH6 2 J U, Scotlan d
Tel International + 44 764 70107
Fax International + 44 764 7095 8
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Noordelijke Troepiaal op Vlieland
in oktober 198 7
Enno 8 Eb e ls & Huvbert A ,t v.in Eck
~ n de ochtend van 14 oktober 1987 werd door
i iuybert van Eck geringd op de Vinkenbaan i n
de Kroonspolders op Vlieland, Friesland . Om
0 9 :00 ving hij een vogel die niet direct op naim
gebracht kon worden . De vogel werd bekeken,
t;emeten, gewogen (,n gefotografeerd (door loop
Buker) en vervolgens enkele dagen in gevangenschap gehouden om goed beschreven te kunnen
worden . Op 15 en 17 oktober werd, sn aanwezigheid van onder andere Hans van Balen, Luit
Buurma en Rein Rollingswier, een beschrijving
gemaakt terwijl cle vogel vrij rondvloog in de
k(x)i . Op 18 oktober is de vogel om 09 :00 op cle
vangplaats losgelaten (ringnummer Arnhem
H115945) . Op 19 oktober werd de vogel hier
waargenomen door HvB, HvE en RR en op 1 0
oktober om 11 :45 teruggevangen, Na wederorn
te zijn losgelaten, is de vogel niet meer waarge-

nomen . Op 18 en 20 oktoher is de beschrijving
met de vogel in de hand aangevuld en, waar
nodig, gecorrigeerd . De waarnemers kwamen tot
cie conclusie dat het een onvolwassen vrouwtje
Noordelijke Troepiaal lcterus gal1wla betrof, een
Nearctische soort die niet eerder in Nederland
was l'astgesteid .

Beschrijving
De beschrijving is opgesteld aan de hand van de
notities van HvB, HvE en RR en de foto's van 1B .
GR(l()TTE 8, B() 1) 1b' Spreeuw S7rirnus s U 19~trr5 -l chtige
zangvogel met vrij lange staart en reEatiet SurSe >pitse
snavel . Slagpennen breed lijkenrl (waarschijnlijk door
geringe versmalling aan terpl en vleugel cLiarrloor
enigszins g elijk e nd op die van Appelvink Cucc uilir,iusPes coccrNhrausres . N4-5 langtite, p3-5 mei versmald e

173 Noorde líjke Troepiaal Iclerus,ralbula, Vlieland . Friesland . 1 fi oktober 1987 fFlait'hert,Mran fck l
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174 Noordelijke Troepiaai lrterus ) ;a1bula, Vlieland,
Friesland, 1 4 oktober 19 8 7 i/oop 8 Bukc•r1

huitenvlag I);enummerd van buitc•n naar hinnenl . Mate
van verbening van schedel niet erg goed te zien, wa .3rsc'hijniijk ongeveer half verheend .
k( )P Voonciooíd en kruin otijt])ruin Ibij opgezette veren
rneer t;rijsy, achterhoold iets lichter bruin dan voorhoofd en kruin en iets grijzig. Uurstreek bruinoranje ;
teugel grijzig, iets lichter clan oorstreek . Kin gt•elsvit ;
keel donkerder clan kin, helder t;eeloranje .
BOVEN[)kLEN Mantel en s[houder grijs met Íets groen
en rossigbruin, veren met duidelijke donkere, bruine
schachtvlekken Duidelijk contrast van mantel en
schouder niet zowel achtencowfd als rug . Rug en stuit
bruinoranje niet grijze veertoppen, iers meer grijs dan
op achrerkop door brede grijze veerzomen . Bovenst<rartdekveren oranjebruin als rug en stuit met nog bredere grijze zomen aan veertoppen .
ONDERDELEN Borst helder gtrloranje, buik vaalgeei,
flank licht groengrijs . Anaalsireek beige, iets gelig ; onders[aarldekveren oranjet;eel . Dij hruinbeige .
STAART Bovenstaart bruinachlig groen met iets gele
glans ; onderstaart lichtgeel, iets t;roenachtig .
VLEUGEL Handpennen donker zwartbruin ; p3-5 niet
snialle witte zonien aan buitenvlag, p6 idem maar niet
minder wil . Armpennen donker zwaribruin, alle niet
lichte zoom aan huitenvlag ; lichte zoom van buitenste
naar binnenste pennen breder wordend . Tertials donker zwar[bruin met opvallende witte zoom aan top en
buitenviag . Giote dekveren dnnkt-r zwartbruin als slag-
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pennen met brede lichte zoom aan buitenvlag . Buitenste drie grote dekveren lichter van kleur dan binnenste .
Middelste dekveren donker zwartbruin . aan top geheel
wit ott binnen- en buitenvlal ;, met fijn donker schachtstreet)je . Twee duidelijke wilte vleugelstrepen,
gevormd door tophen van grote en middelste dekveren . Grote handdekveren donker zwartlxuin als slagpennen, zonder lichte zoom of top .
N ." krE I)LLLN Bovensnavel donker blauwgrijs, ondersnavel vleeskleurig met iets Grijsblauw aan punt .
Snavel opvallend naar beneden geExrt;en (voigens
foto's in teite vrijwel rc•( ti1 met licht I ;ekromde ondersnavell . Poot opv .311end prijshlauw niet krachtige grijptenen . Oog opvallend groot, iris donker grijshruin .
Oot;rand hlanwgnls .
BI()Mt Lltlt Lengte I ;es("hat ften opZlChte van mazen
volière},aasl c 16 .5 cm . Vleugel 94 .5 mm, staart 0 6
mm, tarsus 23 .2 mm, snavel (tot Ix•vederinl ;l 16 .5 mm,
pootdikte (ter hoogte van ring) 2 .7 mm . Gewi( ht o p 14
oktober I{)9 :20) 29 .0 g, vergraad 2, op 18 uktoher (bij
loslaten om (19r0 0) 22 .N );, vett ;raad 1, en op 20 oktober (I 1 :45) 2 6 .5 g, vetgra.td 2 Ivetr;raden volgens Busse
& Kania 1970} ,
R(I h SILFT Staarlpennen in (inker staarthelÍl alle met
spitse en enigszins gesleten top ; in re(hter staarthelft
12-4 iv .t hinnen naar huiten genunimerd) niet gave
ronde t o p, 14 en 14 met zeer lichte smalle zoom aan
top . Ovc•rige staartpennc•n in rechter staanhelft spits en
iets [;esleten .
GELLIL) Fén keer alarniroep van vogel in kooi opgenomen, bestaande uit korte roep, 4ijkentE op die van
Kramsvogel 7urdu, Fxl.rris, en langere en hardere 'roíÍel', iels aflupenrl krrrrrrrrr, tijkend op rcx•p van Ekster
Pic,r t.m a of karekiet A ( rnf ephalu!, ;HvE )

Determinatie
De comhinatie van formaat, relatjef lange staart,
forse en spitse snavel, bruingrijze bovendelen en
oranjegele onderdelen wijst op één van de
Nearctische troepialen van het 1;eslac ht lc terus.
De combinatie van vleugel-, staart- en tarsuslengte past eenduidig op de Noordelijke Troepiaal iPyle et al 19871 . De oranje kleur op de
onderdelen duidt eveneens op deze stmrt .
De Tuintroepiaal 1 shurrus is kleiner en heeft in
overeenkomstig kEeed een geelt ;rc>ene borst en
buik . De Maskertroepiaal 1 cucullatus heeft een
fijnere meer gebogen snavel en donkerder geelbruine onderdelen . De Altimaratroepiaal 1 T;ulariti
is groter, heeft een donkerdere staart, contrasterend niet de stuit en een gelige of oranjeac :htil ;e
bovenste vleut;elsireet) . Een vrouwtje Scotts
Troepi jal 1 parisorur)t heeft groengeke onderclelen en donkere lengtestrepen over manlel en
achtenco)fd . Een onvolwassen vrouwtje Vlekrugtroepiaal 1 pustuiatus heeft een donker t ;estreepte
mantel en mist de lichte kin {National Geographic Society 1983}-

Noordelijke Troepiaal op Ulieland in oktober 198 7
Het onderscheid tussen de twee noordelijke
ondersoorten 1 8galhula (hierna palbula ) en 1 g
bullocki (hierna bullockr} is hij (onvolwassen)
exemplaren van cle Noordelijke Troepiaal niet
eenvoudig en nauw verweven met de geslachtsen leeftijclshepaling . De hieronder vermelde
gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op Pyle et
al (1987) en onderzoek aan balgen in het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden, Zuidholland, door Kees Roselaar (in littl .
De beschrijving van het verenkteed pleit op
een drietal punten eerder voor galhula cfan voor
bullocki . De bruine kleur van de kruin, achterhoof;l, rug, stuit en hovenstaartdekveren in de
beschrijving past beter op galhula dan op bu1locki, evenals het contrast tussen de mantel en
achterhoofd . Bij bullocki zijn de kruin, achterhoofd en mantel meer grijsgroen en meer uniform {cí atbee€ding van adult vrouwtje hu!locki
in National Geographic Society 1983) . De donkere centra van de mantel- en schouderveren
passen beter op galhula clan op bullocki (dit
kenmerk is echter afhankelijk van geslacht en
leeftijd) . De lichtgroengrijze flanken en vaalgele
buik pleiten duidelijk voor galhula . De onderdelen zijn bij galbula geeloranje, dieper van kleur
op de borst en bleker op de buik ; hij bzillocki
zijn de keel en borst bleekgeel en de r{anken en
buik wit . Bij vrouwtjes (of onvolwassen) hullocki
in Colorado, VS, in juli (Enno Ebels pers waarn}
vvas het contrast tussen de gele keel en hovenborst en de witte buik en flanken een opvallend
veldkenmerk .
Eerstejaars vrouwtjes hebben een grijsbruine
mantel met bruinere kruin f8alhula, Py€e et al
1987 spreken foutief over donkerbruine mantel ;
Kees Roselaar in litti of bleek bruingrijze mantel
en kruin (bullockil .
Bij tweedejaars en adu€te vrouwtjes zijn cie
kruin en mantel bruinoranje met veel zwart bij
Salóula en bleek bruingrijs met wat donkerhruin
bij btrllocki.
Op grond van de biometrische gegevens valt
geen definitieve uitspraak over de ondersoort te
doen . De vogel van Vlieland had een vleugellengte van 94 .5 mm . Dit valt net buiten cle opgave van Pyle et al (1987) voor vrouwtjes galhula
(85-94) en binnen c.le opgave voor vrouwtjec bullocki (86-101 ) . De maten van Pyle et al { 1987)
zijn echter Amerikaanse `~ving chord' maten, die
1-5%. kleiner uitvallen dan de standaard-meettechniek in Europa (f2olf (Ie By in litt) . Gecombineerd met htt feit dat de maten van Pyle et al
{1 9 87) afkomstig zijn van (altijd iets f;ektompen)
balgen en de maten van HvE van een levende

vogel, zal de vleugellengte van de vogel van
Vlieland, omgerekend naar Amerikaanse maten,
rond de 90 mm hebben gelegen . Deze maat kan
betrekking hebben op beide ondersoorten . De
maten cluiden op een klein exemplaar, ofwel een
vrouwtje met relatief lange vleugels ofwel een
zeer klein mannetje .
Leeffijd en l;eslach r
Het leeftijdsversch"sl binnen de grote dekveren en
de vorm van een aantaE staartpennen pleiten
voor een juveniele vogel . De staart niet aan één
zijde een aantal verse pennen met een ongesleten ronde top met lichte zoom en aan de andere
zijde juveniele pennen met spitse top is merkwaardig omdat in het eerste jaar geen stat3rtpennen geruicl worden . Een tweedejaars vogel zou
in oktober ofwel de staartpennen reeds geruid
hebben ofwel met de rui bezig zijn . In dat laatste
geval zouden de juveniele staartpennen sterk
gesleten moeten zijn en is een symmetrisch ruipatroon te verwachten (hoewel de staartrui ook
asymmetrisch kan verlopenj . De verklaring kan
zijn dat bij één of ander ongeluk de (eerstejaars)
vogel een aantal staartpennen is kwijtgeraakt en
deze voortijdig heeft vervangen .
De beschreven kleur van de iris (donker grijshruiN past eveneens beter op een eerstejaars
vo#;el . Oudere vogels hebben een donker- tot
zwartbruine iris (Kees ftose€aar in litu . Onvolledige schedelverbening is een betrouwbaar leeftijclskenrnerk . De mate van verbening kon weliswaar niet nauwkeurig worden vastgesteid maar
de heschrijving, pleit ook op dit punt sterk voor
een eerstejaars vogel .
Eerstejaars vogels hebben een gedeeltelijke rui
naar het eerste winterkleed (kop- en lichaamsveren, kleine, middeLcte en soms binnenste grote
dekveren) . Bij g albula vindt deze rui (meestalf
plaats in het broedgebied, van half juni tot half
septemher en bij huflocki tijdens de trek (gedurende een tussenstop in het zuidwesten van de
VS) in september-oktober . In het voorjaar heeft
een aantal exemplaren een gedee€telijke rui naar
liet eerste zomerkleed . Tweedejaars en adulte
exemplaren hebben een volledige rui naar het
winterkleed, tegelijkertijd met de eerstejaars
vo gels .
Bij eerstejaars mannetjes lvan beide ondersoorten) zijn de kruin en mantel meestal oiijfgroen tot geelbeige, naar het voorjaar toe overgaand in oranje en zwart, en zijn in het
algemeen de centra van d e mantel- en schouderveren zwart en opvallend . De onderdelen zijn
dieper ge el dan bij onvolwassen vrrouwtjes . D e
?ff3
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FIGt1L'R 1 Noordelijke Troepíaal lcterus galbcrla Ivan boven naar benedem : vrouwtje hullucki {w,tarschijnlijk geen
zichthaar verschil tussen eerste-winter en adult ; let o p grijzere kleur van m .mtel, ic'hterhooid en kruin, weinig
opvallertde donkere vec'rcentra op mantel . lichte buik en Íl .inken, contrasterend mel gele borst en cinderst .i .inrlekverenl, eerste-winter vruuwtjc' 1,11hcrla ivergelijkhaar ntel vogeE van Vlieland ; Ic^t op ulijfgrijze m .ml e l c n nreer
hruint;rijze achterhoot<1 en kruin . weinig opvallende donkere veercentrt op mant4'l en geelor<3nje unclercleleni,
eerste-winter mannetje ,4aIt)ula cexemplaar zonder zw .rrte tekening op kin en keel, overeenkomstig een v o~el
wezlg op 5cilly . Engeland, in oktolter 1988 ; lel op rlir~p-oranje onderdelen, t7ruin};rijze mantel en kruin mel meer
opvallende donkere vecrcentra en i ;eeloranje tekening van hovenste vleugelstreepi, adult vrouwtje l;albul.t texempl .iar zonder z4tiarte tekenínt; op kin en keel ; let op r)lijfhruine mantel, achterhooict en kruin met meer crpvalfende
donkere veercentra en nranje onderdelenr (la n Letivin,qram l
N nrthern (Mofp Icterus y,alhukt (tiom top 10 botlonr) : ti'rn,lle hullocki tprobabh- nar visihlc' differenrc' bet+tec'e tirstrvinte'r rnd aduft; note greyer coloration of manNr:„ hincirrown and crovwr, less nba-ious dark li°ather-cr'ntres rm
nlantle, p ale belly and flanks, c 0n 1 rasting w-ith yellutiv hreast ind undertail-coverlsi, first-winfe henralt' pllrula
f~- imilm in plumage to V1iel,rnd bird ; note ol ;ve ,~rc'r rn,lnrle and more brownish-};rt>s' hinricrott n,znd ( ran+n, lc~s
ohs' ious rf,rrk teather-ce'ntres rrn rrranrle and tielkrrvish-<rr,rn e underpartsl, frrst-arinter mafe I;alhula rhird rtiithnut
inc bl~ick <rn chin an d rhroat, sin7ila r to a bird prese'n1 o n Scilzv, Enl;land . in (kYober 1988 ; notc brown+.h-I ;rek
manrle anc! crotivn with more o hvious dark ieather-cenfres cieep or a nge underp,rrt; and vello~t ish-oran,r;e coloration on upper ti4ing-barl, aduli fi,ntale g tlbula rbird >•ti ithotir ,1n4 ' black on chin and throat ; note olive-brotir n rn.rntle>,
hinr'lcrotivn and cro " 'n rvith more obvious dark téather-c c>ntres and oran g e undevpartsl rlan Lewin g ton l

meeste mannetjes vertonen al jong zwarte vlekking op de keel maar bij sontmif;e onvoltiti'asser7
mannetjes kar cJit nog ontbreken .
Verder zijn de nieuwe grote dekveren (indien
aanwezigl donkerder dan de slagpennen en grote
handdekveren . Bij cie beschreven vogel zijn de
kruin en mantel olijthruin en cie centra van rle
mintel- en schouderveren eerder bruinachlit;
dan zwart . De buik is v~i,~lgeel en zwarte vlekking op de keel ontbreekt, De dekveren zijn donker zwarthruin als de slagpennen . Deze comhinatie van kenmerken sluiten een jong mannetje
vrijwel zeker uit .
Tweedejaars en oudere mannetjes van beide
onder5oorten zijn overwegend zwart en oranje in
alle jaargetijden en vallen dus zonder meer af .
Eerslejaars vrouwtjes vertonen, net als mannetjes, een contrast tussen de donkere grote dekveren en de blekere grote hinclclekveren en slagpennen . Dit faatste kenmerk is echter minder
betrouwbaar in he1 najaar cKees Roselaar in litt) .

Bij aclulte \ rouwtjes zijn de middelste ciekveren (I vle~ et al 1987 spreken foutief over kleine
dekverenl bruin of };rijsbruin met witte toppen ;
de grote handdekveren en slagpennen zijn uniforni tlonkerbruin . De keel heeft in het tweedejaars kleed meestal wat zwart bij bullocki c , n is
altijcl {vlekkerigl zwart bij ~ .1Jhulrt . Het ontbreken
van enig zwart op de keel bij cle beschreven vogel duidt clan ook op een onvolwassen vrouwtje
maar sluit een adult vrouwtje bullocki niet
geheel uit .
De vermelding in Pyle et al f 19871 van de donkerbruine kfeur van de mantel bij eerstejaars
vrouwtjes l;albula worrlt tet ;enF;esproken door

zowel Kees Rosel,tar (in litt) als National
G.eos ;raphic Society 1 ] 983, afbeelding van eerstejaars vrouwtje met ulijf- tot bruingrijze mantell .
In 1'%`orkman (1982) wordt het eerste geval van
deze soort voor Groat-Brittannië beschreven, in
oktober 19 5 8, waarvan cie beschrijving sterk
overeen komt niet die van de vogel van Vliel<ind .
Deze vogel werd gerletermineerd ttls onvolwassen galbula . In het naschrift wordt de olijfg,rijze mantel {sanien niet de kop en tic houclers}
,tls kenmerk gegeven voor een vrouwtje in eerste
wínterkleed len dus niet als kenmerk voor hulloc ki- invloedenl .
Con( Iusie
De vogel van Vlieland betrof een eerstejaars ga rbul.~, vrijwel zeker een vrouwtje . BtaNocki en cle
twee andere ondersoorien kunnen op t ;rond v,in
verenkleed en/of maten worden uilgesloten . In
tegenstelling tot de oorspronkelijke c nnclusie
van de CDNA IRoli de Bv in littl zijn er geen
aantiti,ijzingen dat de vogel kenmerken vertoondr,
van bullocki . Omdat beide ondersoorten 'hyhridiseren', is het niot;elijk exemplaren ntet I;eniengde kenmerken aan te treffen . De zekerheid
dat de betrokken vogel een zuivere g .tlhcrla
betrof is van belang in verband niet de ,ifweging
van het ontsnappingsrisico en extra inleressanl
als in de toekomst beide noordelijke ondersoorten (weer) als aparte soorten l~eschous~'d
worden .
Verspreiding en voorkomen
In de vverelrl konten 24 soorten Iroepi,tien vjn
het geslacht lckvats vcor, verspreid over Noord-
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anierika, het Cara'ibische gebied en Zuidamerika
(Howard K Moore 1991 ) . De Noordelijke Troepiaal heeft van deze soorten de meest noordelijke verspreiding ; het is een algemene broedvogel
in Noordanierika, van Zuid-Canada tot diep in
Mexico . De soort is een fange-afstandstrekker en
overwintert van Zuid-Mexico tot Noord-Columbia . Broedvogels in Mexico zijn standvogefs .
Galbula ('Baltimoretroepiaal'} en bullocki f'Bullo( ks Troepiaal') werden vroeger als aparte soorten beschouwd . Galbula komt voor in het oostelijke deel van Noorclamerika, bulloc'ki in het
westelijke cleeL Galbula trekt in de winter het
verst naar het zuiden . In de trektijd worden
re};elmatif; vogels niet bullocki-kenmerken va,aargenomen aan de zuidelijke oostkust van Noordamerika ID Sandee pers meded aan Rolf de By in
líttl . De twee ondersoorten 'hybrit:fiseren' in het
gebied van de Great Plains . De twee andere
ondersoorten, 1 1 parvus en 1 g a6eillei, komen
voor in het zuiden van de VS en in Mexico .
Gezien het verspreidinL;sgebied (tot aan cle
Atlantische kusti en het trekgedrag, is het voorkomen van de Noordelijke Troepiaal als dwaalgast
in Europa niet verrassend . In Groot-Brittannië is
het zelfs één van de 'meest algemene' Nearctische zant;voKels met, tot en met 1989, 17 gevallen (Dvmond et al 1989i . Naast twee voorjaarsgevallen, een december-geval en een recent
overwinteringsg.eval (Gantlett 1989, Rogers et al
199 0 ) zijn er 13 najaarst;evallen, alle tussen 19
september en 18 oktober . Dit is de gebruikelijke
periode voor waarnemingen van Nearctische
zangvogels in Groot-Brittannië en andere Europese landen . De najaarsgevallen werden merendeels vastgesteld in Zuidwest-Engeland, één
geval werd vastgesteld in Sussex en één op de
Shetland-eilanden . Opvallend is het feit dat er
Uno#;I geen waarneming uit Ierland is (Dymond et
al 1989) . Van de Britse gevallen is ons niet
bekend of ooit vogels niet bullocki-kenmerken
zijn vastgesteld . Foto's van twee recente gevallen
IRogers & Rarities Committee 1984 : plaat 227,
Hirschfeld & Oreel 1989 : plaat 21) tonen in
ieder geval onvenalste galbula's .
Naast deze gevallen zijn er volgens Gunnlauf;ur Pétursson tin litt) drie op IJsland verzamelde
balgen in het natuurhistorische museum van
Reykjavik, IJsland . Deze gevallen zijn, voor
zover ons bekend, niet gepubliceerrl en er is
alleen van bekend dat de vogels tussen c 1950
en 19 7 8 zijn verzameld . In Noorwegen werd op
13 niei 1986 een adult mannetje vastgesteld op
Utsira, Rogaland tAndrew Clarke in litt, Norsk
Sjeldenhetskomité for Fugl 1988 : door Anony206

mus 1989 foutief vermeld voor 28 september
1986) . Deze vogel werd gedurende c 1 min door
één waarnemer gezien maar kennelijk overtuigend genoeg beschreven om door de Noorse
dwaalgastencommissie geaccepteerd te worden .
Opvallend is dat het hier een tussenvorm betrof
tussen I;albula en hullocki, als afgebeeld in
National Geographic Society {1983} . Bij dergelijke vogels is de kans op een wilde herkomst
waarschijnlijk klein, gezien hun meer westelijke
verspreidinJ; .
Gezien de eerdere gevallen in Europa, de leeftijd en subspecifieke identiteit van de vogel van
Vlieiand, de plaats van waarneming en de tijd
van het jaar, hoeft nauwelijks getwijfeld te worden aan een wilde herkomst van deze vogel . De
ongelijke rui van de staartveren zou op een nietwilde herkomst kunnen duiden (in gevangenschap raken veren vaak beschadigd of verloren)
maar kan ook een 'natuurlijke' oorzaak hebben .
Volgens ons gaf noch de toestand van het verenkleed, noch het gedrag van de vogel in gevangenschap aanleiding om te twijfelen aan een
wilde herkomst .
Over het ontsnappingsrisicn valt slechts te
melden dat de soort in Nederland vrij verhandelbaar is maar dat het een weinig verhandelde
en gehouden kooivogel betreft ; er zijn geen
geslaagde kweekresu}taten in Nederland bekend
(C van Berkel pers meded) .
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Summary
Ni ~rs i u HN 0H10r F rm Vi JI' iN OCTOBESt 1987 On 14
October 1987, a Íirst-winter Norihern Driole lcterus
galbula was trapped on Vlieland, Friesland It was ringed and released on 18 October and recaptured on 20
October . A tull description is given . Although sexing
and subspeciÍic identification were dif3icutt, il finatly
proved to be a first-winter bird ol the subspecies ! g
,galbula f'Baltimore Oriole'i, almosi certainly a femalc•.
The olive-grey mantle, contrastirig with the more
l3rownish hindcrown, head, back and shoulders and
the velkrw hrlly indic ate a first-vti-inter 1 g galbul,3 rathe r

P,~oordefifke Troepiaal op Vlieland in oktohc>r 1987
than t g bullocki ('Bullock's C)riole'I . The lack of anv
black on the throat and [he hnown insleed of hhtckish
shaft-streaks on Ihe mantle almo51 t ertain€y exc€ude an
immature ma€e . The ril;ht side ot the taií cnntained
three newly moulted, round-tipped rectrices, the uther
rectrices were pointed juvenile feathers, It is stressed
that Pyle et al 119871 are in sc>me poinis in,rcc ur .tte artd
misleacling as far as thi, species is concerned . The suhspecific identiiicalion is imponant in order to judhc the
possíbility of genuine vagrancv (prohahly ntc re iikelti
in eastern i;alhuta Ihan in western bullockr) rnd in case
of a future 're-splillint ;' of the two northern suhtpec ies .
This record bas been accepted as Ihe tirst tor the
Netherlands . The comhrnation oi suhspecies, age . time
of the vear and place incSic .rtes a l ;enuine vagrant . The
aberrant moult of the rectríces could índicate a captive
origin but can also he caused by a rtatural <ucident .
The species is an uncomnxm cage bird in the Netherlands bul can ti e tradc°d trc-ely . No Succes .tul captive
breeding has to date heen noted in the Netherlands .
Apart trom Ihree birds rollccted in kelanrl hetwcen c
195(1 ind 1978 and in arlull male . intermecliate
helween hatbula and hultr,cki, nc-en {vervi hrief[y on
L'tsira, Rogaland, Norway, on 1 i May 1986, elf Luropean records were in C-.re,il Britain I 17, of wliia h 1 1
between 19 Septemher and 18 Ocinberl . It is unc° iit
the most re[;ularly rernrded N't°arctic pasticrines in
Europe .
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Spring head-moult i n Med iterranean
Gull i n north-western Franc e
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D etailecl studies on the timing of the shring
head-moult in Mediterranean Gull Laru s
rnelanocephalus are lacking until now . henmann
119821 reported th :lt the spririh head-moult in
adults starts earlier than in Blac k-heade(l Gull
L ridibundus . For Black-headed Gull, the subject
has been analysed in various paris of Europe leg ,
Franck & Epprecht 1959, Cerny 196 2 , Paulussen
1980, Gloe 1983, Woutersen 1984) . Here, we
report on The spring he ad-mnult r)t Mediterranean Gull, basctil on ohsrrv<ltions at Le Portel, near Boulot;ne-sur-Mer, I' .ts-de-C1aI :3is, France, in the spring ot 1991 , supltlenx•ntecl with

€D~,rhxrrdrn~; 14 :111--1r,1. hri•ndn,

M 'e

IiPrrc r n t .

some observations from elsewhere and trom
1992 . rti4ediierranean Gull has been recorded in
coastal north-western France with increasing
reKu€arity since the early 1960s, trequentint ; Itarticularlv the Boulot;ne-sur-Mer area 1N-lilbled &
Apchain 19781- IL occurs now at Ee F'ortcl
throuhhout the ,vear, with lart;est numhers ( 1 00 6001 from August to April (Meininl;er et Al in
prep)Methods
Between early January and earl,v April 19{)1, we
made° seven visits to Le Portel (three oi thcw ir r
19411

i~(}]

5prinl he<rr1-rnuult in ,+44ec1iterranearr Gull in north-western Franc e
March, cf figure 1) and classified spring headmoult of aduft and second-year birds according to
three distinct stages (head-nloult stage HMS 1-3) .
tIMSI Often indistinguíshable Írom winter head pattern :plite 177), ranging trom Ihat ihrough If g htly msittled ehlate 1791 tn heavily hlutched iplate 1781, fa<kint ;
any solid black areas ; indicates that head-moult has
not started yet or has just begun .
1-IM52 Black more e?ctensive than in HMSt . ranPíng
from one or more solid hlack areas lplate 180! to nearIv f ul l hood tplate 1H1) ; indicates that held-moult is
activc and well underway .
H,MS3 Hood fully black, lac:king any white reathers
other Ihan those forming crescents ahove and helow
eve {plate 1821 ; indicates that head-moult is completed .

Throuf;hout the study period, telescopes were
used for HMS cfassification . AII but the final one
o1 the HMS counts were carried out bv two ohservers, one of which was classifying while the
other was noting down classifications . Only
those indíviduals were recorded for which i[
could be ascertained that they belonged to separate, well-defined fiocks, thus avoiding the risk of
double counts .
The classification presented here proved to be
very efficient as all indivirluals studied could be
assigned to the relevant HMS . In most cases, the
process was straightforward and only verv rarely
consultation between observers was necessary .
We also tested the four-stage head-moult classiricatiorl system as employed by, eg, Cerny
(1962) for Black-headed Guil (1, no moult ; 2,
less than 5t)°~, of feathers moulted ; 3, 5 0-100 r„
of feathers moulted ; 4, moult completed) but

found this to be rather problematic . A considerable proportion of the individtaals studied could
not be assigned to a mouft stai;e in this system as
the demarcations hetween stages 1 and 2 and
particularly between stages 2 and 3 could not be
properly assessed .

Resuits and discussio n
Figure 1 shows that rnost oi the head-moult of
adult and ~r cond year birds at Le Portel occurred
in March . The total percentage of adults showint;
HMS2 or HMS3 rises sharply in the first half of
March, making this the peak period of adult
head-moult activity . For seconcl-year birds, this
peak occurs in the second half of March, 2-3
weeks later than for adults . The usual sequence
of the appearance of solid black is from the back
to the tront of the head . However, we observed
one individual in which the area around the base
of the bill became black before other areas lplate
183) .
In most first-year birds at Le Portel, hardly any
h(,ad-moult seerns to occur, even in April-May ;
their winter head pattern is basically retained ícf
Hume & Lansdown 1974) . Grant c19861 stated
'hood sometimes developed bo variable extent'
and 'a few acquire full hoc>d' . 45 birds observed
at Le Portel on 9 May 1992 were all HMS1-patterned and of 64 hirds on 1 June 1991, only two
had attained HMS2 . One of these was very close
to a full hood but still had minor white st3otting
scattered around the base of the bill, on the forehead and the right ear-coverts . Elsewhere, of 19
first-year hircJs observed by WH at Lido degli
Estensi, Ferrara, Italy, on 7 Mav 1991, none ha d

175 Mediterranean Gulls tarus nrearnxephafus, with Fierrint; Gulls !_ argentatcis and one Kiftiwake Ri ssa tridactyla,
Le Portel, Pas-de-Caiais, France, 16 Alarch 1991 {ied Nnn,qendoorr+J
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cónus, Le Portel, Pas-de-Calais, France, 2 March 1991 fi7irk 1 Moerbeeki 177 Nteclilerranean Gull iarus melanocephilus, adult, showing 1 la•4S1 Isee niatn text), winter head patlern, Le Portel . Pas-de-Calais, France . 26 lanuary
1 991 frECilioogenduornr 178 Mediterranean Gull Larus melanocephalus, aclull, Showing HMS1 Isec main texU,
heavily blotched, Le Portel, Pas-de-Calais, France, 2 hlarch 1991 fDirk J Moerfx°ekJ
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179 Me rlite=rranean Gull L a ais meJanocephalus, seconcl-ve,ar, shoti% in}; HMSI {sc>e n7ain texti, lighEly nwltlr>tl . Le
I'cyrlrl . Pa,-de-Calais, France, 16 M~ireh 1991 !l7irJ. J .tilnr-rheek ; 180 Medite mmv ,an Grr1! Ldru nze lartur c j~i1<rkrc,
aduli, showing HMS2 ( cee main texl}, solid hlark aEr~ .t,, I r~ f'rrrtel, Pas-de-Calais . France, 2,S1ar( I, 1991 rf)irA 1
Alia~rl~a~cl, ;
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attained HMS2 . Conradty & Hohlt (1967) found
some non-hooded first-vear birds in a Mediterranean Gull colony of 104 pairs in the Axios
delta (Kraus et al 19691, Macedonia, Greece, on
4 June 1966, which 'firmly belonged to the
breeding cornmunity, because they aiways landcd at the same spot and apparently also sat on a
nest' (authors' translation) . An accompanying
photograph show5 a HMS1-patterned first-year
individual landing in the colony amidst adults .
On 9 May 1992, in a mixed colony of Blackheaded and Mediterranean Gulls at Stabroek,
Antwerpen, BelKium, WH and DJM observed
two HMS1-patterned first-vear birds which were
courtinK and repeatedly landing at the same spot,
where they defended a territory against intruding
Black-headed Gulls . A very active and solitarily
courtinh first-year bird in a Black-headed Gull
colony - where also two or three pairs of
Mediterranean Gulls nested - at Budel-Dorplein,
Noordbrabant, Netherlands, in April-May 1991
(Beeren 19911 also failed to attain HMS3 (plate
184) . However, among several tirst-year birds

181 Mediterranean Gull Larus rnel-anocephafus, adull,
showing HMS2 (see main teat} . neirly full hoocl, Le
Portel, Pas-de-Cafais, France, 1( March 1991 Jed
Hoogenricwrrr l

~ ..
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present in or near Black-headed GuII/Mediterranean Gurl colonies in the south-vvestern Netherlands in May-lune 199 0 (MeininKer & Bekhuis
1990), PLM and CMB observed an indtvidual
with a fully black hood in ihe OesterdamjZoommeer area, Zeeland, on 5 and 7 May . It can be
concluded that in Ïirst-year Mediterranean Gulis
a iuli hood without any white spotting is unusual
indeed and that a partial hood or even the total
lack of a hood does not neces,;arily prevent the
birds from activities associated ivith breeding .
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182 Mediterranean Gull Larus mera torepharus, adult,
showing HM53 Isee main Loxtj, hood fuify blaclc . Le
PorteL Pas-de-Calais, Francc . 26 March 1991 fPerer L
Me~:iningerl
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183 Medilcrranean Gull Zarus melanocephalus, second-year, showing HMS2 (see main text}, solid black areas,
vkith hlack predorninantly roncenlraled around base of hill, L e Portel, Nas-de-Cala#s, Frtncc^ . 1(i kt<irch 1991 ff)irk
J,11ut•rht e k) 184 MediterraneanGull d.arus rnelanoc't°ph,rfu , . first-surnrner, shota-inl; H N1S2 <ceernaintextl,
nearlr full hood . Budel-Dorplrin . Noordbrahanl i`mhyerlands . 28 April 1991 lNubt°rt l ehaenl
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analyse gegeven van cie koprui hij Z-war[kupmeeuwen
L .erus melanocephahu.s te Le Portel, bij Buulohne-surMer, Pas-de-Calais, Frankrijk, van januari tot juni
1991 . De soort is aldaar het gehele jaar aanwezig, met
aantallen van 1 00 - 6 00 tussen augustus en april . De
koprui van adulten en tweedejaars vindt hoofrizakelijk
plaats in maart . Actulten ruien 2-3 weken eerder dan
tweedejaars . De meerderheid van de eerst(:Jaars ruit
niet of nauwelijks . Eerstejaars met een volledig ontwikkefde kopkap zonder wilte vlekken werden 1er plaatse
niet waargenomen . In mei 199 0 werd een dergelijke
vcrE;el gezien in de omgeving van de Oesterdam/Zoommcer, Zeeland .
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Twee Witwangsterns in F l evoland in
winter van 1991/92
Arnoud B van den Berg
1 4 december 1991 bevond ik mij in
0 pr;ezelsc hap van 11 Engelse vo gelaars di e
oncier leiding van Chris Kíght{ev met Lirnosa
8irchva tching Holidays een lang weekeinde in
Flevoland doorhrachten . Om 12 :30 reden wij
over de dijk langs het Markermeer tussen de
Houtrihsluizen en Lelystadhaven, Flevoland,
toen ik ter hoogte van de werf van het VOCvchip Batavia bov e n rl e oever een stern zag vliel;en die ik onmiddellijk als een eerste-winter Wiiwan g stern Chlirioniati hybridus herkende . Ik kon
y 1, ;

samen met Phil Todd direcl een groot aantal
foto's van de heen en weer vliegende vogel
maken . Door Chris Kightley werd een heschrijving gemaakt . Na een uur besloten wij de Du1ch
Birdinf ;-vot ;ellijn te waarschuwen waarna de vot;el door andere waarnerners tot in de avoncl op
dezelide plaats werd gezien .
Tenti-ijl wij zuidwaarts over de Oostvaardersdijk reden, werden wij drx>r Hans Geltuiti
gewraarschuwd dat er die ochtend ook een moerasstern in winterkleed hij hct 23 km zuidelij k
if)urrh H1 1d 11 q 14
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van de werf gelegen gemaal De Blocq van
Kuffeler, Flevoland, gezien was . Wij konden
deze vogel 's middags niet terugvinden . Aanvankelijk werd laatstgenoemde vogel doorgegeven
als een Witvleugelstern C leucopterus maar
naderhand hleek dat de beschrijving goed op
een eerste-winter Witwangstern paste (Ruud van
Beusekom pers meded), Gezien afstand en waarnemingstijd leek het onmogelijk dat dit dezelfde
vogel als die van de werf kon zijn geweest . Vanwege de buitengewone zeldzaamheid van deze
soort in de winter was het echter noodzakelijk
dat er absolute zekerheid bestond over de aanwezigheid van meer dan één exemplaar rond het
Markermeer . Al op 15 december kwam Marten
van Dijl tweemaal een Witwarigstern tegen rond
Lelystadhaven en beide malen wist hij soto's te
maken . Uit deze foto's valt op te maken dat de
vogels verschilden in de hoeveelheid zwart op
de kruin . Op 24 december werden door Francesc en Cecilia Muntada langs de Oostvaarderschjk ter hoogte van het Bovenwater voor het eerst
twee Witwangsterns te zamen gezien . Op andere
dagen bleven de t-wee vogels meestal apart waarbij het ene exemplaar zich gewoonlijk ophield
nabij de Houtrihsluizen en tiet andere lussen kmpalen 20 en 28 langs de Oostva,xdersdijk . De
vogels konden door het merendeel van de waarnemers uiterlijk niet van elkaar worden ondersc :heiden .
De laatste datum waarop twee vof;els werden
gezien was 27 december (Hans Gebuis pers
meded) . Op 12 januari 1992 werd cie soort voor
het laatst gemeld, bij km-paal 20 lant;s de OoStvaardersdijk . Er zijn aanwijzingen dat cle vogels
reeds vanaf 27 november aanwezit; waren en
abusievelijk als Visdief Sterna hirundo of Witvfeu);elstern werden gedeterrnjneerd fTon Eggenhuizen pers mededY . Door het ontbreken van
roto's of nauwkeurige beschrijvingen blijtt dat
echter onzeker . Wel is zeker dat er in november
ook een adulte Witvleugelstern in zomerkleed
langs de Oostvaardersdijk aanwezig was iKuud
van Beusekom pers meded) .
Beschrijjving
De beschrijving is opgesteld aan de hand van
,tanl[,iCeningen en dia's van Arnoud van den Berg
en Jaap van 't Hof en een veldschets van Chris
Kightley gemaakt op 14 december .
CRCx)TTE & B[1UW Kleiner en meer gedrongen dan
Visdief met korte, bijna rechthoekige staart (ondiepe
staartvork nauwelijks zichtbaari . Iets gekromde snavel
duidelijk langer en dikker dan bij Wilvleut;elstern

al )eide hier genoemde soorten niet ter vergelijking aanwezigp .
KOP Vcxrrhoord, teugel {tot even voor Oot;t, oorstreek
en kin wil . Kruin wit met bruinzwarlc ,Ire[ I~j[ s, A( hierhoo td zw,irtarhti}, met enige witte Slreepjeti . Van even
voor oog naar achterhoofd rwartachlit ;c baan boven
oorstreek lant;s .
Bi)VENUrI EN Hals wit maar op achterhals I.tirssen donker ,ichlerhorfd en lichtgrijze mantell wit zeer 4mal
wordencL Mantel, schouder, rug, stuit en hovenstaartdekxeren dof lichtgrijs met, vooral op stuit, wa1
w9tatllti};e vlektes .

c)NDERDt[E N Wit . Qncter hepaalde lichtval vage kleine lichtgrijze vlek zichtbaar op zijlxorst
VIFIiGEL BovernrleuRel dof lichtt;rijs met vaat; be[;rensde donkerf;rijze toppen van slat;tiennen Imet
sm,tlle wilte terminale zooml, bruingrijze keine dekveren en iiruingrijze toppen van handdrkveren . Afhankelijk van lichtval bovenvleugel nu c•efn tanelijk egaal,
dan weer vlekkerig en contristrijk lijkend Ilichtgrijs
inet donkere omranding van bruingrijze vleut;etboeg,
duhbele halve-maanvormige vlek' o p handdekveren
en armpr>nbaanl . Schuin van voren gezien soms donker drieh[sekig gebied op voorvleugel lonend . (7tavallend witte hindpenschachten Kleinste dekveren wit .
C3ndervleu} el witachtig met vaag bet;rensrle donkere
nmrlen en loppen van slagpennen . Afhankelijk van
lichtv,il ondervleut ;el nu eens egaal wil, rlan weer vlekkerit; rc nlrastrijk lijkend lwit mc•I dunk[~rtomrinding
van builensle handpen, vage hanclpenlnppx•n en armvleul;el ac hterran[il .
STA :1R! Dof líchtgríjs met witte zijrand en nnopvallende bruin .xhtif;e sut>termrnale hand .
N A AKTE I)ELEN Snavel zwart . Pool heki[°r rood . Iris
zeer donker _
vL~ .{ 1T 1 Veerkrachtig, snel en direct met tanielijk stijve
vleugels . Níet in water duikend .
SL[ 1 1 Slaartpennen iets gesleten .

Determinatie
Door het kleine formaat niet korte, vrijwel ont;evorkte sl,iarl was onmiddellijk duidelijk dat het
t;een 5tern.r-stern betrof . De bovenzijde was te
lic ht voor Zwarte Stern C niger . De snavc°3 was te
lang en te dik voor Witvleugelstern en de bovenzijde miste het (vooral voor eerste-winterj Witvleugelstern karakteristieke contrast tussen rug en
(witte) stuit . Bovendien miste cJe vogel het voor
vvinter Witvleugelstern karakteristieke koppatroon van donkere, over achterhoofd verbonden,
relatief kleine en scherp afgegrensde vlek achter
oog, het zogenaamde 'kopteletoontje' . Zwarte
Stern heeft in winter gewoonlijk meer zwart op
cie kruin met minder streping . In bepaald licht
was een vage lichtgrijze zijborstvlek te zien maar
die was nooit zo opvallend als cle donkere zijhorstvlek van een winterkleed Zwarte Stern tcf
Taverner 19h9, Lebret & Ouweneel 1976) .
Onder andere vanwege de bruinachtige sub-
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185-186 Wiri,anhslrrn Chlidonia s hybridus, Houlrihsluiien, Flevoland, 14 tlec emher 1491 (Amuuri 8 van den
8e rt; i 1 87 4Vitwangs[crn CliliCloruas lnbririu ., Flevoland, clecemtx°r 1 991 (Marten tian 17if1 1

terminale staartband afkomstig van het juveniele
kleed betrot het een eerste-wintervogel . De snavel was dermate lang dat het vermoedelijk een
mannetje betrot dc! Harris et al 1991) .
De tweede Witwangstern leek identiek aan de
eerste maar toonde op dia's meer bruinzwart op
de kruin, een donker patroon op de tertials en
een meer contrasterende donkere tekening op cle
voorvleugel . Het +vas bij beide vogels overigens
opvallend (iat ze onder verszhiflende lichtval
sterk in tekening van verenkleed konden verschillen (cf Hume & Porter 1981) . Zo kon cie
hovenvleul;el bijvoorbeeld eerst eHaa! lichtgrijs
lijken en op het volgende moment zwartachtige
armpennen tonen . Dit wordt dcx)r Éoto's );eiliustreerd .
WftwanKsterns fn winter ~,tiorden door hun
lichte verenkleed nogal eens met Visdief en
Noordse 5tern 5 paradisaea verward (Williamson
19 6 0, Harris et al 1991}, hetgeen wellicht ook
hij cle Flevolandse vogels is gebeurd . Visdief en
N(x)rdse 5tern zijn echter iets groter en hebben
een langere, dieper gevorkte staart en wittere
stuit en staart dan Witwangstern .
De verwarring niet Witvleugelstern werd waar-
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schijnlijk veroorzaakt door een mate van overeenkomst in grootte en bouw . Witvleugelsterns
hebben echter een kortere en dunnere snavel, in
winterkleed een ander koppatroon niet minder
gestreepte kruin en bredere wítte achterhals (wit
hoog oplopend van achter oorstreek) en meer
contrast tussen rug en stuit dan Witwangstern .
Ook waren er aanvankelijk waarnemers die
meenden dat het adulte vogels waren . Dit werd
vermoedelijk veroorzaakt door het feit dat er
geen spoor van het donkerbruine zadel van het
juveniele kleed was (behoudens misschien enkele veertjes) . Het is echter vrij gebruikelijk dat een
deel van de (of alle) donkere juveniele mantelen schouderveren in laat najaar is (zijn) verdwenen . Witwangsterns beginnen anders cian Zwarte
en Witvleugelstern vaak spoedig na het uitvliegen te ruien I,Hume & Porter 1981, Harris et al
1991 i maar het konit ook geregeld voor dat ze
tot diep in het najaar het juveniele kleed houden
(Lebret & Ouweneel 1986, Kemp 1988l, Ook
was de pootkleur van beide vogels (reeds) helder
rood terwijl juveniele exemplaren gewoonlijk
zwarte poten hebben .
Voor foto's en meer informatie over de herkenning van de drie Chlidonias-soorten zij verwezen
naar Peero et al ( 1985), Alstr~m (19891 en
Schmidt ( 1991) .

Verspreiding en v oorkome n
De Wit\ti,angstern is een broedvogel van de
Oude Wereld die in de winter gewoonlijk in
{subitropische gebieden verblijft . In Nederland is
het een zeldzame soort waarvan alle waarnemingen door de Commissie Dwaalt ;asten Nederlandse Avifauna dienen te worden beoordeeld .
Uit 1900-79 zijn 2 34 gevallen bekend ; in 1965
vonden de laatste broedgevallen in Nederland
plaats . In 1980-90 werden 37 gevallen aanvaard
waarvan 23 in mei, negen in juni, twee in juli,
twee in augustus en één op 7 oktober 1983 (een
eerstejaars vogel te Harlingen, Friesland) ; in
1984 en 1985 was er geen geval (Limosa 59 :
123, 1986 ; van den Berg 1992 :1 . Ten westen en
noorden van Nederland is de soort nog aanzienlijk zeldzamer, In Groot-Brittannië en Ierland
werden tot en niet 1990 106 gevallen bekend .
Van de 86 gevallen in 19 .58-90 zijn er 84 uit de
periode van de tweede week van april tot eind
september niet, net als in Nederland, het merendeel in het voorjaar (Br Birds 81 : 567-568, 1988 ;
82 : 532-533, 1989 ; 83 : 469, 1990 ; 84 : 477,
1991 ; Dymond et al 1989) . Bovendien was van
17 tot 23 oktoher 1988 een juveniel exemplaar

in Norfolk aanwezig ( Kemp 1988} . Ook was er in
West-lerland een geval van een adult exemplaar
dat van 14 november tot 8 december 1987 bij
Ninimo's Pier in Gaiway verbleef ( lr Birds 3 :
633, 1988) . In Fennoscandinavië is de Witwangstern slechts 13 keer waargenomen : zeven in
Denemarken waaronder een geval op 2 0 oktober
1987 (Br Birds 81 : 334, 1988), vier in Finland en
twee in Noorweg en ( en geen in Zweden) .
In de laatste decennia is het aantal Witwangsterns dat ten noorden van cle Sahara in het Middellandse Zeegebied overwintert snel toegenomen . De soort overwintert rege l matig in
kleine aantallen langs de kust van de Magrheb
IKapocsy 1979, Cramp 1985) . In 1979 werd ontdekt dat aantallen van maximaal 5 0 00{) overwinteren in de Nijl-delta, Egypte (Meininger &
Mullié 1979, Glutz von Blotzheim & Bauer
1982, Goodman & ~MSeinin ger 1989f . Ook pleisteren sinds 1960 's winters soms grote aantallen
in Irak en er zijn recente winterwaarnemin) ;en in
Turkije en Israël (Glutz von Blotzheim & Bauer
1982 1 .
In Europa overwintert de soort sinds 1965
re g elmatig aan de Spaanse en soms zelfs aan de
Franse Middellandse Zeekust . Zo werden respectievelijk op 7 en 12 januari 19 7 2 zowel bij
Valencia als in de Ebro-delta 30 exemplaren
gezien en van november 1972 tot in januari
1973 verb#even één tot vier exempiaren in de
Camargue, Frankrijk LKapocsy 1979) . In Portu g al
w erd in de afgefopen drie winters een wintergeva l in de omgeving van Lissabon vastgesteld, op
31 januari 1989 te Paul do Trejoito, 8enavente,
en op 27 december 1990 en van 27 november
1991 tot 22 januari 1992 te Ponta d'Erva, Vila
Franca de Xira ~Neves 1990, 1991, 1992, Colin
Moore in litt) . Een laat najaarsgeval in Roemenië
van acht op 1 december 1974 gefotografeerde
eerstejaars exemplaren zou erop kunnen wijzen
dal de soo rt ook wel eens aan de Zwarte Zeekust
kan (gaan) over vv interen (Lebret & Ouweneel
1976) .
De twee Witwangsterns in Flevoland in cie
winter van 1991/92 betroffen liet eerste wintergeval voor Nederland . In Europa zijn alleen van
het Iberische schiereiland en de Franse Middellandse Zeekust gevallen van medio december en
januari bekend . Gezien cle recente toename van
overwinterende Witwan g sterns in het M iddenOosten, Noordafrika en cle Spaanse oostkust, zou
men kunnen verwachten dat het g eval van Flevoland de eerste is van een reeks wintervvaarnemingen in Noordwesteuropa .
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Summary
Tt1'o WHISKERED TERVS IN fLEVCk A~ U IN VvINTER Of
1991i92 From 14 December to 12 January, two Íirs1vvinter Whiskered Terns Chlidonias h y f>ridus were
titiin[cring alcutg the dike of the Markermeer hetween
Houlril.)sluizen and IJe Blocq van Kuffeler, Fievoland .
Usually the hirds were foraf ;ing separately and found
up to 23 km apart . There were only a few observations
{ rt hath birds seen together .
The ttirds were identic .al and easily identified hecause srt, eg, typical head pattern and rather concolorous pale grey rump, uppertail-coverts and tail,
smaller size and shorter tail (almost no lork) than in
Common Tern Sterna hirundo, longer and thicker bill
than in Whitc°-winged Black Tern C teucopterus and
paler grey upperparts lhan in Black Tern C niger . They
retained a numF3er of juvenile upperwinh-covens and
rectrices . As a consequence, they showed more or less
ccrntraslinl ; I) atlerns on upperwin g and a faint pale
brownish subterminal tail-hand . They had moulted all
juvenile feathers of upperparts and, therefore, did not
show a dark saddie . Noticeably, they had a faint and
srnall pale grey breast-side patch Íalso referred to as
shoulder-patchl . and bril;ht red legs . Contrasts in plumai;e patterns (especially on upperw i ng) varied greatfy
accordinL ; lo different light conditions, This c o uld he
demcrostrated bv the large numher of phofoi ;raPhs
laken .
This was the iirst w inter record of Whiskered Tern
for the Netherlands and north-western Europe . The
only other European winter records are from Portu g al
fwherc- in the last ihrt e ivinters one bird was recorded
in Ihe Lis1N:m area 1 and the Mediterranean coasts o}
Spain jwhere the species winters regularly since 19651
a nd France iwhere one to four were wintering in
19721731 . Flsewhere in Europe, there are lwo records
of birds remaining inlo December : eight first-year hirds
photoL;raphed on the Rumanian Black Sea coast on 1
Decemher 1974 and an adult staying in Galway, western Ireland, until 8 December 1987 .
In recent decades, numbers of winterint ; Whiskered

Terns in the ~wliddle East, northern Africa and eastern
Spain have increased rapidly . Therefore, one may presume that the winter records in Flevoland could precede other more frequent winter records ot this species
in north-western Europe .
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Birds in the CI S
Birds of the mountain s
Mountains and highlands occupy c 37 % of the
CIS, varying from the low Carpathians and Urals
to the gorgeous Altai and inatcessihle Pamirs .
The tallest peaks reach well over 7000 m . The
avifaunas of the Caucasus and the central Asian
mountains are prohablv the most interesting and
distinct . In the former, the highlights includc:
Caucasian Snowcock Tetm oga!!us cauca sicus
and Caucasian Black Grouse Tetrao mlokosiewiczi whereas the latter hosts a numher of exciting birds like Ibishill lbidcrrhvncha struthersii,
three species of snowcock and several interesting
passerine species .
Bird species occurring in the mountain habitats in the CIS can he classified as follows :
] Truly alpine species closely associatecl with the
upper mountain belts and not found anvwhere
else, like snowcocks, mountain finches, Redhreasfed Rosefinch Carporlacus puniceus and

Brandt's Rosy Finch Leucntiticte brandti. 2 Species occurring both in tundras elsewhere as well
as in corresponding mountlinous habitats such
as Willow Grouse Lat;opus Iagopus, Horned I .ark
Eremophila alpestris and Dotterel Characfrius
morinellus. 3 Species not closely associated with
the motantain habitat itself bui occurrinf ; in corresponding habitats in the plains, like Raven Corvus corax, Magpie Pica pica, Eagle Ow1 Bubo
buho, Golden Eagle Aquihi chrvsaetos and mariv
others . 4 Species typically inhabiting taiga or
dark coniferous forest elsewhere but also occurring in coniterous forests in the mountains, often
involvinf; populations strnnt;ly isolated trom the
main breeding range . Among these are Vutcracker Nucitrag,3 carycx .itattes, h-tawk Owl Surnia
ulula, CrossbIJ Loxia curviroslra and Three-toed
Woodpecker Picoides trirlactylus . These forests,
particu3arly in the Tien Shan, are also inhahited
by endemic species and subspecies, like B{ueheacleci Redstars Phoenicurus ca eruleocephalu s

188 Hior3a livan 5nowcoc k Tetrao,qallu s hicn a l,7yensis, Trans Ili, K»ak hstan, Fehruary 1991 i()!eg t3eli,? fov1

1 Uadch lfirdm,G 14 .' I°1-.'1 '. rLrrrnhrr (9921
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189 Blue•-heaclecl Redstart Phr wrricurus caeruleocep h.ilus . wctilern Tien Shan, K,iiakhst .tn, June 1 988 fAl};ird.rs 1
hnc l.rul,i,l 190 t;ulrlenst :iclt's RtKlslart PhoenrcurUS crythru~,rsft°r, juvenile, cenlr.il P~irnirs, Tadzikistan . July 198a
, Uh w (lelialu 191 (- a uca5i .rn ( .rc•,il Rnsetinch Carpodac ci , ruhici!!a caticasica, North Usetia NR, Russia, Noveniber 1983 rAlcs,wdrr 5okoloc p
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192 h lurm~'ti Lesser b1(hiie[hro,it Sylvia c urrnc,r a lfh,rr,r, L1-f'stf'rn Tien Shan, Kazakhslan, June I'IR 3( .1l,gir(1,IS J hntf iarf i! 193 1Nhite-I>ruwed I il tiNarhler ZF'p topnc ,r rlr male, nr>rthern I wn Sh .>n, Kaz,ikhs[an, lrinr• 1 t18 1i
f(1k ;r ; fi<li,tlr>vi
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194 Ibisbill tbirlorhync-ha struthersir, northern Tien Shan, Kizakhstan, May 2489 fOle,S I3 e iiafo v & Algirrl,3s / Kn,ysraur<~sl

and Songar Tit Parus song arus fsometimes considered conspecific with Willow Tit P montarrusj .
.5 Species closely associated with mountain
streams . In the central Asian mountains this
group includes Dipper Cinclus cinc'!us leucogaster, Brown Dipper C pallasii, Grey Wat;tail Motacilla cinerea, Blue Whistling Thrush ~1,4yiouhoneus caeruleus, l.ittle Forktail Enicun i s scouleri
and River Chat/White-capped RedstartJWater
Redstart Chaimarrornis leucocephalus .
The mountains in the CIS hold a numher of

nature reserves which play an important role in
bird conservation and hird study . Recently, these
reserves are hecoming more easiiy accessible to
western visitors and hirders . Among the most
beautiful and exciting are Aksu-Dzahagly, the
oldest reserve in Kazakhstan, established in
1927, in the Talass Alatau rant ;e of the western
Tien Shan mountains, holding more than 2 50
bird species, and the Alma-Ata NR in the Trans
Ni range of the norihern Tien Shan .

A1t;irdas I Knystautas, Russian Nature Tours, 57 Fore Street, Kingsbriclt;e, Devon TQi I PG, U K
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Mystery photographs
r~ The bird in last issues' mystery photo4
graph shows a medium-sized sandpiper
having a dark upperside with scattered pale spots
and a long, straight and greyish bill . These teatures already limit the choice to Green Sandpiper
Trirtga ochropus and Solitary Sandpiper T solitaria ( cf Dutch Birding 14 : 103-104, 3992) .
The photograph does not show the colour of
rump and uppertail-coverts which are the most
important field-marks, being dark in Solitary
Sandpiper and white in Green Sandpiper . Another useful field-mark which also cannot be
seen is the pattern of the outer rectrix 1t6'r which
is banded in Solitary Sandpiper and often completely white in Green Sandpiper . The outer rectrix is covered by inner pairs {t1-5 ) when the tail
is fully closed and even the outer fringe of the
outer rectrix remains invisible on the uppertail .
When Green Sandpiper's closed tail is seen
from below, the white outer pair of rectrices
should be fully visible ~when present) and Iargely

concealing the dark-banded inner rectrices . In
the photograph, the undertail's reflection in the
water see:ms to show a dark pattern on the outer
recirices as in Solitary Sandpiper. However, the
amount of black and white on al1 rectrices is
quite variable in Green Sandpiper . For instance,
a few specimens in the skin collection of the
Zoological Museum at Amsterdam, Noordholland, have a blackish trace of a band or even a
distinct black band on the outer rectrices {t6) .
Besides, the reflection may show dark bands of
inner rectrices shining through the outer rectrices
when in stronf; light or, simply, when projectin);
bevond sides and tips of the outer rectrrces .
The central rectrices (t1) are black with white
notches not reaching the shaft in Solitary Sandpiper and banded black and white in Green Sanclpiper . In the mystery bird, the white tail-bands
on uppertail and central rectrices (tl ) are not broken by dark in the middle, resulting in an uppertail pattern which is reminiscent of a zebr a

195 Green Sandpiper Tringa oclvop us, juvenilc, Knardijk, Flevoland, 29 Julv 1991 ( .lrnoud B van d e n Berg)

19 6 Green $andpiper 77rnga ochrop u+, juvenile,
showing white outer rectric.-es . Knarrlijk, Flevofand, 29
July 1991 (Arnoud B van den Berp )

,
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197-198 Solitary Sandpiper Tring a solil a ria, aclult sunirner, Lousiana, USA, 2 April 1982 (Arnoud 8 v,Tn derr f3erg ,

crossing . Also, Solitary Sandpiper's white notches on tl are not equidistant from each other as
are the white bands on the remaining recirices .
causinv, a more irregular uppertail pattern than in
the mystery bird .
Although in Solitary Sandpiper the amount of
white on the rectrices is variahle., orten increasint; from inner to outer, thew is always much
more dark on the outer rectrices than in any
Green Sandpiper . Completely white outer rectrices can only be found in the latter species . Indeed, a second picture of the same bird having
the tail more spread than in the mystery photograph shows white edges to the tail iormed b,v
the projecting sides oi white outer rectrices (tó) .
This Green Sandpiper was phUtographed in the
Oostvaardersplassen, Flevoiand, on 29 luly
1991 .
What other features can be seen in the mystery
photograph? in most views of a walking Solitary
Sandpiper, one may see the blackish markint;s at
the sides ot the rump and upp+artail-coverts . One
should look for these markings heiow the tolded
wing, unless the foldecl wing is slightly drooping .
The mystery bird shows immacuiate white belo w
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Iv1 ystery photograhh s
the folded wing which indicates that it can be
either species . It is also often stated that the primaries project farther bevond tertials and tail-tip
in Solitary Sandpiper than in Green Sandpiper . In
the mystery photograph, the primary projeciion
beyond the tertials is, indeed, distinctly shorter
than in, eg, the Solitary Sandpiper of mystery
photograph 46 . However, photographs of adult
5olitary Sandpiper show a short primary projection, indicating that this feature, if reliable at all,

is perhaps only useful for juveniles .
The extent of the white eye-ring and structural
features often mentioned to distinguish both species are of no use . Although Solitary Sandpiper
has a shorter bill than Green Sandpiper, its relative hill size is símifar since Green Sandpiper is
proportionally a larger bird . This mysterv photograph shows that it is easy to identiYy the two
s pec ies only when good views of rump and tail
are obtained .

Arnoud 6 van den 6erg, Duinlustpark weg 98, 2 0 82 FG, Santpocrrt-Ztrrd, Netherlands

Myslery photopraph D . Solulion in next issue.

B rieven
Grijze Strandloper in Oostvaardersplassen in juni 1989
Naar aanleiding van de waarneming van een
Grijze Strandloper Calielris pusilla in de Oostvaardersplassen, Flevoland, op 12 juni 1989 (van
der Veen 1991) wil ik op grond van mijn ervaringen in juni 1991 in Alaska, VS, het volgende opmerken .
Alle door mij titi-aargenomen Grijze Strandlopers (300-500 in totaall waren op cle hovendelen en borst niet grijs maar bruingrijs van kleur
(ongeveer zoais afgebeeld in National Geograph~oa rch óird ,n7; 74_ J25-2127, deccWnbe•r 799

ic Society 1983, p 1 .311 . De genoemde variatie
van de borstband werd door mij niet waargenomen : alle vogels hadden een min of meer volledige borsthand . Derhalve heb ik mijn twijfels
over de kleedbepaling 'vers zomerkleed' .
Nimmer +n,as ik in staat de teenviiesjes tussen
de tenen waar te nemen, 'direct' noch 'indirec:t',
en dat terwijl de afstand soms zelfs minder dan
10 m bedroeg . Dit kenmerk werd door mij, zij
het mei moeite èn op kleine afstand (maximaal
1t]-1? ni), wel waargenomen bij de in vergelijkbare aantallen voorkomende Alaskastrandlopers
C mauri. Daarom betwijfel ik of de 'indirect'
waargenomen webjes wel tivehjes waren en niet
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vastgek€eefcle modder of algen .
Een Grijze Strandloper in een afwijkend kleed
is een reële optie maar dan is de mogelijkheid
van een Alaskastrandloper met een afwijkend
kleed evencenti interessant omdat de laatste beter
zic.htbare teenvlietijes heeft en vaak een snavellengte overeenkomstig die van Grijze Strandloper . Naar mijn mening dient de vogel van de
Oostvaardersplassen hooguit geregistreerd te
worden als een 'mogelijke' Grijze Strandloper .
Summary

followíng rcasons : 1 the described plumage does nnt iit
a'frech suninier pluniage' ; and 2 €he partially tivchbccl
toes could never been seen on Semipa€mated Sandpipers in Alaska (neither 'direc tly' nor 'indireetly), even
at distances of less [han 1(1 m ; they were, however,
nuticed at a distance ot ul .r to 15 m on 1Ne4tern Sandpipers C mauri . If a Semipalmated Sandpiper in aberrant
hlumage is an option, then an iherrant bVestern Sandpiper is another interesting possiliility . since this species has hetter visihle tne-webs and a hill lenf ;th sírnilar
to Semipalmated . Hence, the bird in the Oostvaardersplassen should ar best be recnrded as a postiiblr,
Semípalmated Sandpiper .

51MI1'AIMAïFI) SAN[)PIPfR IN [)t)STb'AARnFRSPLAS :FN IN 11-r: E

1484 13aserl on ohservations of manv Semipaln,ated
Sandpipers Calidris pu.siN, ) in Alaska, USA, in lune
1441, the author questions the identification as this
spec if•s of a hird ohserved in the C)ostvaarclersplassen,
Fievuland, in lune 1989 Iven der Veen 19911, for the

Verwijzingen
Nalion,il Geoy;raphic So( iety 198 3 Field guide to Ih c
f)ird~ ol Nurth America . Eerste druk, Washington .
van der Veen, L 1991 . Grij,e Strandloper in C)ostvaarclersplassen in juni 1989 . Dutch Esirdin g 13 : 8 3- 85 .

Jan van der Laan, Marco Pvloslra .tl 2 0 6-1, 1057 bVL Amsterrlarrt, Neclerlanr l

Grijze Strandloper in Oostvaardersplassen in juni 1989
Na bestudering van het artikel over een Grijze
Strandloper Calidrrs pusrlla in de Oostvaardersplassen, Flevoland, op 12 juni 1989 {van der
Veen 19911, zijn we, mede gezien de omstandigheden waaronder de vogel werd waargenomen,
verbaasd over de stelligheid waarmee de determinatie wordt gepcrneerdVan der Veen (1991 i stelde onder meer vast
dat de vogel een vers zomerkleed had met een
opvallende witte wenkbrauwstreep, een nauwelijks ontwikkelde borstband en ongestreepte flanken . Dit pasl niet op wat hekend is van de Grijze
Strandloper : in zomerkleed heeft deze in juni
een weinig opvallende lichte wenkhrauwstreep
die duidelijk bruingrijs gevlekt is en een duidelijk gestreepte borstband waarbij de streping
doorloopt tot op de flanken (Prater et al 1977,
Terres 198 0 , Grant & lonsson 1984, Hayman et
al 1986) . Bovendien kan verondersteld worden
dat dit kleed rond half juni enige sleet vertoont .
Het beschreven kleed past beter op een vogel in
winterkleed ; niet-t;eruide eerste-zomervogels
dragen in juni-juli een, overigens sterk gesleten,
winterkleed . Dergelijke vogels blijven 's zomers
ec hter in cie tivinterkwartieren (Cramp & Sinimo ns 1983) .
De variatie in het zomerkleed is ons inziens
halÍ juni niet zo groot als van der Veen (19911
suggereerde . De vijf door hem onderzochte Grij-
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ze Strandlopers in de collectie van het ZoiiloKisch Museum IZMA) in Amsterdam, Noordholland, werden verzameld in de eerste helft van
mei in een gebied waar dan al of niet geruide
eersie-zomervohe€s verblijven samen met adulte
exemplaren in een volledig of vergevorderd stadium van het zomerkleeci .
De Grijze Strandloper heett drie belangrijke
kenmerken die onafhankelijk zijn van enig verenkleed : de vorm van de snavel, de gedeeltelijke aanwezigheid van vliesjes tussen de tenen
en het geluid (Cramp & Simmons 1983, Hayman
et al 198 6 1 . De eerste twee kenmerken zijn naar
onze mening niet vast te stellen op een afstand
van 1 50 ni en het geluid van de vogel is niel t;ehoord . Rogers & Rarities C :ommittee (1990)
merkten bij het .57e geval voor Groot-Brittannië
op dat 'finding one of these must brin# ; a strange
mixture of exhilaration and dread that it will fly
away before the last critical feature is in the notebook' .
We komen tot de conclusie dat de aangevoerde documentatie onvoldoende moet worden geacht voor aanvaarding als het eerste geval van de
Grijze Strandloper voor Nederland (en het tw(,ecle voorjaars-geval voor het I1`eslpalearcti5che
t;ebiecl) .
Summary
Sk~tilr'tln-S1rl.n SAMnPIPLR IN C7i1tiiVA,iRntRSVLAStit'v IN IL!N t

14t~9 The authors express their douhts upon Ihe veGdity of the record of a Semíp,3lmatecl Sandpiper (,Tfirlrr>
pusrlLi <)n 1? lune 1989 in 1he (instvaardcnplassen .

8rrete n
Flevolartd . an alle};ed tirst for the Isietherlancis ivan der
Veen 1991 t . It was statecl that Ihc hird was in tresh
summer piurnage bui, according to Ihe description, it
showed a poorlv developed breast-hancl, unstreakeci
flanks and a conspicuous white supercili[nn . These
characters are more tvpi[al f<tr a winter-plurnaged hírd .
Althoul;h tne-weh5 and hlunt-lipped bill were suggesterl to h .ric• heen present, it shnuld be noted that the
hird v~ ts eert trom c 1 5 0 m . lhe < all was not heard.
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hirds in Great Britain in 1989 . Br Bircls 8 3 : 439-496 .
Terres, 1 K 1980 . The Auduhnn Sn[ iei encyclopedia oi
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van {!er Veen, L 1991 . Grijze Slran<Ilct{>er in Oostvaardersplassen in juni 1989 . Dutch Birclin[; 1 3 : 83-85 .

Jelle Scharri Meerkoetho{ 8, .3582 0A tltrechl, Neclerlancl
Are:nd Wassir7k, Hoot dtvr~l; 3 4 , 17 95 !D De Cock,rlorp, Nederlan d
Het commentaar van Lammert van der Veen iin litt'r op
bovenstaande brieven volgt hieronder en behandelt
puntsgewijs een aantal kenmerken ,
'Vers zomerkleed Met vers zomerkleecl werd bedoeld
dat de vogel er gaaf uitzag en de indruk wekte er vers
uit te zien ; destijds werd ook aangenonten dat een vogel met ongestreepte onderrlelen een vers geruide vogel moest zijn . De co~ vers zornerkleed is helaas
te snel getrokken en hovenchen niet juisl .
Kleur Hierover zijn de meningen verdeeld en variëren
van grijs tot grijshruin . Kleur omschrijven is rnoeilijk en
vaak erg persoonlijk ; er kan echter veilig worden aangenomen dat cie kleur grijs was ot er in ieder geval
dicht tegenaan zat .
Widte evenkhr,tuwstreep Inclerdaad vertonen adultzomervogels in het broedgebied vaker niet dan wel
een witte wenkhauwstreep . Deslijdti waren geen foto's
heschikhaar van adulte en/oÍ eerste-zomervogels van
buiten het broedgehied . Onlangs werci echter een foto
gepuhhceerd van een adulte of eerste-zomer C rijze
Strandloper die op 13 - 15 mei 1 1t92 op Fair Isle . Shetland, Schotland, verbfeet (Birdint ; World 5 : 169, 1992i .
Deze vogel vertoont een nagenoeg witte wenkbrauwsti Mogelijk is dit een overblijfsel van het eerste
winlerkleed ; de rui van eerste winter- naar eerste
zomerkleed is variabel en onvolledig ICramp & 5imntons 19 8 :31 .
,Vauwc>Nijks nntwikkelde hnrslh,trrcil ert nngestreepte
t],trtken Vergeleken met toto's uit het broedl;ehied
klo pt dit inderdaad niet . Balgen in liet ZMA zijn overwegend van eerste-winter- en eerste-zonzervo} ;e15 verzameld in het ovenvinteringsgebied in mei . Eén exemplaar is echter van 14 aut;ustus . [)il is een naar het
eerste zomerkleed geruide vogel met zwaar gesleten
boven- en onderde[en . Het vers< hElnen van flankstrepen zou valgens Hayman et al 1 ] 9B61 een gevolg zijn
van slijlage . Het zwaar gesleten 14 augustus-exemplaar
heeft slechts één Ílankstreep . Hieruit valt af te leiden
dat eerste-zomervogels aaniienEijk minder L ;estreept
kunnen zijn dan adult zomervug<•k . De hrtrslband van
dezelfde vogel is eveneens vaaq en ma .rr nauwelijks
ontwikkeld .

lc'c'nLlic'sjes In mijn artikel staat dat ik niet drie metgezel{en in Canada bij Grijze Strandlopers de teenvliesjes als zodani}; wel kon zien tot < 1 ; m, daar voorhij ,tls een verdikking aan de Ice~ In het artikel
u-or<It overigens geen enkele maal beweerd dat de
lec•nvliesjes hij de vogel claadw<rkelijk gezien zijn,
rvlisti< hien was het wel vastg[•kleeÍde nrcxider of algen
ntaar het is dan wel vreemd dat geen enkele Kleine
Slr<tndloler dit vertoonde .
5n,rt e Ilen,4te Van der Laan heett het over de mogeli}kheicl van een afwijkende Al .rskastrandloper, omclat
beide soorten vaak een zelfde snavellengte hebben . De
,naeellensgtes zijn voor Grijze Strsndloper 15- 2 3 mm,
vuor Alask}strandloper 21-10 mm en voor Kleine
Strandloper 16- 2 0 mm ICramlr & Sintmons 1983, Haym .ut e1 al 19861 . In de be4chrijvinl; st<t .tt 'snavellengte
,tls van Kleine Strandloper' . De Alaskastrandloper heeft
een langere snavel dan Klein(, Strandloper en de overap ntct Grijze Strandloper is gering . I St) m is een hele
alstand m .tar hel is naar mijn menirtg ook op die
,rtst,nxl mot;elijk om snavels van verschillende soorten
te verl;elijken en daardoor de vorm te hepaienC r nc lusi e Gezien de witte tvenkhrauwstreep en cie
on,gestreepte onderdelen in vergelijking met balgen in
het 7 .',5A heb ik sterke vermoedens dat het een vogel is
g ew ec>E in normaal eerste zomerkleed, waar niets afwijkends aan te vinden is . Ges[hreven woord omtrent
eerstr-znmervogels blijft echterzeer schaarsMvt re cloor Scharrii & Wassink geciteerde zin
van 12c gers & Rarities Committee (199 0) ben ik het nu
en was ik het toen roerend eens en ik hen van mening
dat uuk a .:n hei laatste gedeelte van de zin is voldaan .'
Ri EiE.

Arnnud van den Berg, voorzitter van de Commiscie
Dwa,tl[;asten Nederlandse Avifauna C)NA, heeft meege<leelri rfat naar aanleiding v,in deze en andere hrievr•n rlit geval opnieuw rlcror rh• ( DNA zal worden
hr-slucieerd waarkaij zeldzaamheclc nrommissies die ervarint; heh6en met het beoordelen v,rn deze soort worclen s;eraacfpleegd, REDACtIE
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Recensies
1(i1'tsl K M H[ TrHtsnv 1991 . Where to cvarch birds in
( umbri,l, l.ancashire Jl' Che+hire. Christopher Helm,
London . ISBN 0-7136-371'3- 3 . GBP 10.99 .
41`he rc° to w~itch hirds rn Cunthrrd . tancashire ó Che>hire fnrms an addition to the rine series or 'Where la>
watch hirds' books prrxiucrvf hy Christopher Helm
The hook is similar in many reslrects to the other books
in this series . 66 main hird~a .ac hing sites are described
<ind also a nurnber of hcxxl w,au hing points if the site
hapgyerts to he particularly I .>rt ;e . The area is split inlu
eikhl sec[ions and a map indlr .lting the location of all
Ihe hirdwatching sites is provicled at the beginning oÍ
eac h+ec-tion . The site rlesc ripliuns are usually very ihr nwgh . A detailed map of r,3ch site is provided in mosl
cases. Desc.-riptions ihen iol[ow of the habitat, access
and the ran;;e of species that are likely to be seen at
diiterent iimes of the vear, Also extra inrormation 1re<lucntly appears con<erninK, for exampfe, the timinR of
your hirdiny activities to avoid large numbers of louritils or davtrippers . If a site is worih visiting hut too
sm,rI) lu warrant a map oi the area, an O S grid reterence is provided . lhe numerous and heautitul pen and
ink drawings iyv David tilead scallered throughc>ut the
hook are a very nice eatra lourh that make the guide a
ple<rsure to ihumb through .
i here can he little douht Ihat these hirdwatching site
l;uides have had a suklstantial effect on the enjovment
derived froni walchinl; birds in the UK . Thev have enahlecl hirders visiting a new area to plan their trip/holidav c :aretullv lo maximize the numlxr ot species seen .
Iwlh commnn and scarce species . This must surely he
one of the first books that a hirder visiting north-western England tor the first time should consider purc'hasiny, ;indeed, this is true Íor all ot the guldes in this
series) . Il would be nice lo see similar site guides
appearinF, in Ihe near tuture that would Kreatlv facililale 1~irdw .uching in ,nme uther European countries .
CiIL1r IAM 1 H ( )1 1 <)Lh' -5 \
R BKCm\ . 1 Ftrzccsc7~, M L :ssvKtvct & D Lcrs 1992 .
Trar 6, ti sig ns of the birds of Britain and furape' a n
identitrc a rirJn g erlde Second editirfn . Christopher Helm .
London . 232 pp. ISBN 0-71 10 - 3 523-1 . CBP 14 .99 .
All hirders have had birding trips durinF which nothing
much appears to be hapt>eninh . You :esort to sunba[hin ;; and wishing thal your pat ked lunch was a íittle
I,irger, Perhaps Ihis is the book lo help you get through
Ihese 'ditficult times and intrcxluc'e vou to a new apprnach to ornithologv . Tracks .4 signs contains a comprchensive analysiti af the nurncrous teatures that birds
prcxluce during their evervday liie .
The Iwok consists ot nine chapters : introduction,
lielcl methods and analysis, tracks and trails, nesls and
roosts, teedinK and behavruural signs, pellets. droppings, ieathers and, tinally, skulls . Lach chapter con-

r-rtj

tains a L;enerous alfocatiun ot illustrations, mosl oÍ
them line drawings, and hlack-ancl-whitc-, photographs .
!n urder lo accommodale Ihe IarKe numher of pholo ;;raphs, most ot them are quite 5mall . As a conseyuence, a Íc w of them are rather tlark and lhe imporlant Ícatures have become indislintt . For example, the
;;rouse nest {p 661 is not reve .tlcKi al all hv the photograph, the sparrow dust hath Ip 81) c ould he one or
many patc'hes of bare earih in my garden and the
Ihrush's dropping ( p 91) 11 1 just have to take the auIhurs' word for! Having +aid Iha[, most uf the phoIuF;ralyhs make their point adec ;uately .
The largest chapter in Ihe huok is devoted to the
analysis of feathers . This c hapter also contains y(1
pages of colour pfates . Thetie plales are undouhtedlv
lhe mosi eye-catchinK part of ihe hrH>k and are very
nicely prepared . 1 examined Ihe usc•fulness of lhe Íeather plates hv attemptin ;y to Idenli1y the miscellaneous
teathers cnllected bv my son . Most of them were verv
eásv but there remained a tew larrly leatureless examples which, according to Ihv illuctrations, could have
cc>me from one oí several spec ;e, .
1 im<iL;ine that many vrrunL ; and huddinl; ornilhuIoF;ists will tind this honk ahsnlutefy fascinatin ;; . 11
would also form a valttable sourr'c ot informalion for
school hiologv field courses and trips . It would he a
mistike, however, to assume that Iracks A signs is a
honk oniv for children . It is packed wilh information
and excellenl illustrations and al GBP 14 .99 is well
v,ortft the c onsideration ot adding il lo yqur ornitholog y Ilhrarv Glt,ar+-iat 1 Hc>i lcnti ~ti

i H Fkt, K FRt & A H .wK15 1992 . Kin glrshers, beeo al e r .+ n ro!lers . Chris[opher H (dm, Londr>n . 32 4 pp.
ISBN 0-71 36-8 0 28-8 . C ;E3P ."')c) .
As stalcd hy the authors in Ihc• Intrnduction . the reason
tor wrilinB the presenl volurne is Ih,il Ioseph Forshavv's
monuntental IYingíishers and rc,l,ttc'<! bircfs 1 19$3, 1985,
1 3 87, 1991, Lansdowne Edltions, tiyclnevi is a collecior's item and 'not at all readily available lo mosl pcople', Indcrd, the stirf price ot that work has even put il
bevond lhe hudgetarv limits ot nol a tew institutional
Eihranes .
(?f [t>e nine families that constifule the order Coracilforrnes, four {Momolidac, Todldae . Bra(hvpteraciidae
and Leptusomalidae) are not rnvemd by Ihe presenl
a(Íurdahlc va~lume which liillnws the Ícxmat ot earlier
rnnnograph5 in Ihe series- In all, 1 2 .i s{X, ies (87 kingfishers, 24 bee-eaters and 12 roflers ; are covered by Ihe
text and 40 attraclive c'olour plates hy Alan Harris .
FollocvinG an explanalion ol plates, maps and text,
the cuncise introductory chapters treal characters ancl
relalionships, food and iora ;;ink, nesting, social an[I
hret[11ng fxhaviour, distribution and (lerivation and
island raritles .
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Recensies
The species accounts describe field identification
lwhich conveniently mention confusion species},
voice, geographical variation, hahitat and range, population, rnigration, food . habits cincluding nestingi and
conclude with a description of plumage, bare paris,
measurements and weight .
Very useful as a fiekl-handbook, prospective visitors
to the Atrican and Asian tropics are we11 advised to
bring along this volume in addition to the general fieldguides ; it would e<pecially come in handy in 1he greater part of Indonesia ÉSulawesi, Moluccas and Lesser
5undasl where many endemic species occur that are
not íllustrated elsewhere in this format . However, its
value in the field wrould have heen enhanced by placing more sympatric lookalikes and allospecies together
on one plate . For example, placing Moluccan Kingfisher Nalcyon diops ( piate 13) with Lazuli 11 lazuli and
Forest Kingfishers H m.ttleayii on plate 14 would seem
more logicai . Likewise, 1 would have preferred to see
the North ,b4olaccan endemic Somhre Kingfisher
N flrne$ris figcired togelher with Mangrove Kingfisher
N chloris. Also, Pied Kingfisher Ceryle ruclis should
have been placed together with the Asian Crested Kingfisher Me,Gaceryle lugubris rather than the New World
members of that genus . Similarly, Indian itofler Coracias benghalensis is figured toGether with two African
species rather than the much more similar European
C Karrulus whe*eas in some cases, sympatric, superfi-

cial lookalikes belonginl; to different I ;enera have been
placed toL;ether to facilitate field identification, such as
the dollarhirds Furystornus and Celebes 92oller C temrninckii on plate 40 .
AS for potentia! confusion species, Timor fLesser
Sundas? Kingfisher H austral.~sit should of course first
be compared with Sacred H sancta, which is a common visitor to the Lesser Sundas .
In rnany instances, several subspecies are illustrated
ias many as 17 for Mangrove Kingfisher) . I would have
liked 1o see more than one subspecíes of Ruddy Kingfisher H cornmanda illustrated to enable the ohserver
to differentiate between resident and miGratory hirds Icf
lluhhard & cluPont 1974, Nemouria 13 : 1-29, which is
not rnentioned in the bibliot;raphyl .
Finally, as a rrmatter of personal taste, those spec:ies
with much white in thcir plumage, especially the parariise kingfishers w-ith Iheir magniticent elont;atecl tailstreamers would have benefitted from a slït ;htly darker
hacki;round .
The lay-out and printing are neat and generally devoid of misspellings fbut the Indonesian names of Ihe
myriads of isfanrJs continue to confuse people : the 1 esser Sundas translate as Nusa Tenggara, cf p 188) . The
authors and artist have done ornithology a great service
hv producin#1 this book, which should prove to be
extremely papular tivilh birders in the field, at home
and in the musc,um alike FRa ,~ k I{c /Itii ;~ t

D BA-n ieuws
DBA-vogelweek op Texel in oktober 1992 Van zaterdag 1 7 tot zondag 2 .ï oktober 1992 vond de traditionele DBA-vogelweek plaats, voor het zevende jaar achtereen op Texel, Noordhollancí . Omdat 'Texel' dit jaar
onder andere concurrentie kreeg van een groep vogelaars op Tersc.helling,Friesland, was het aantal deelnemers gedurende c!e week wat lager clan in andere
jaren . Desondanks konden ook dit jaar weer een aantal
leuke soorten worden opgespoord, af bleven ivoor het
derde jaar achtereenl één of meer echte 'klappers' uit .
Hoogtepunt van de week vormde cle Pallas' Boszanger
Phyllosc.-opus proregulus die van 18 tot zeker 20 oktober op camping 'de Sluftervallei' verbleef, Er waren
twee Bladkoningen P inornatus, één in het begin van
de week midden in Den Hoorn en één later in de week
hij camping 'de Krim' . De hele week verbleef een eerste-wínter Kuifaalscholver Phdlarrocorax aristotelis in
de haven van 't Hornije, een Zwarte Rotgans Rranta
bernicla nigricans bevond zich ook dit jaar weer in de
grote groep Rotganzen bij boerderij Zeeburg, een Rode
Wouw Milvus mifiran , werd enkele dagen achlereen
op verschillende plekken op de noordelijke helft van
het eiland gezien, een Grote Pieper .,lnthus richardi zat
enkele dagen hij de Cuintjes en bij de eendenkooi

1 Uurch fhrding 14 : 119-1.30 . de .•cemher 19911

werd op 21 oktober een Braamsluiper Sylvi,r curruca
van vermoedelijk de oostelijke ondersoort 5 c hl v thi
gezien . De harde wind in de tweede helft van cle week
bracht meldingen van een lanhsvliegende Papef ;aaicluíker fraterc'u!a arctic.a en enkele Kleine Alken Afle a!!e
waarvan (~én vliegend over c!e Tuintjes! In totaal Lverden gedurende de DBA-week minimaal 138 vogelsoorten waargenomen .
De Terschelling-gangers deden het in dezelfde week
duidelijk heter met onder andere een dagenlang aanwezige onvolwassen Zwarte Zeekoet Ceppbus t;rylle in
de haven van West-Terschefling, enkele Hoppen
iJF3upa epops . een Tait;ahoomkruiper Certhia iamifiaris, een onvolwassen Sperwergrasmus 5 rrisuria, een
Pallas' Boszanger, minstens 10 Grote Piepers en zeker
vijf Bladkoninken .
01) Texeí werden (lrie avonden georganiseerd om de
vogelaars ook na zonsondergany, bezi g te houden, clit
jaar in het 'Eijerlandse Huis' in De Cocksdorp . Dc ecrste zaterdag presenteerde Roy de 1 faas een dialezing
vol nuttige tips en vrolijke anecclotes over vogels en
voKeden in Thaiiand en Bharatpur, India . Op zondag
volgde een lezing cloor Jan van der Laan mei iraaie
clia's van .Arnold Meijer over hun geiarnenlijk bezoek
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DBA-nieuttirs
aan Alaska in juni 1991 . De laatste vrijdag presenteerde Arnoucl van den Berg een wederom door
hemzelf samenKestelde 'mysterv-bird competition' die
veel lot oogstte . Glorieuze winnaar dit jaar werd Jan
van der Laan met maar liefst 30 van de 36 getoonde
dia's goed, op eerhiedsvaardige afstand gevolgd duur
vaste concurrent Enno Ebels die zijn plaats moest delen
niet Arnold Meijer 127 goedi . Gedeeld vierde en vijfde
werden Max Berlijn en Lanimert van der Veen 125
hc :x cl I .
DBA-vogeldag in Utrecht op zaterdag 13 februari
1993 (kp zaterdag 13 Íehruari 1993 vindt wederom de
tr,ulitiunclc I)BA-vot;eldah plaats in Utrecht, Lltrecht .
lle kocatie is dít jaar het Hoofdgebouw Dier g eneeskunde aan cle HaloFnalaan in De Uithof . De Uithof is
bereikbaar met de auto (afslag ' Uilhof, aangegeven
vanaf cie A27 en A28 ; na het AZU-ziekenhuis eerste
wev, links) en per bus met de lijnen 11 en 12 vanat
Utrecht CS . Het programma zal bestaan uit twee lezin(;en door de beroemde Britse voKelfotof;raat David

CottridKe, één over dwaalgasten en vof;eien in GrootBrittannie in de laatste jaren en eén over (de herkenning van) alle soorten Grasmussen Sylvia . Arnoud van
den Berg zal een 'mystery-hird competition' verzorgen
(pen en eventueel verrekijker meenemen!1 en Wim
Wiegant zal afsluiten met een ongetwijleld wervelende
presentatie van het jaaroverzicht 1992 . Eén ieder die
voor dit overzichl dia's heschikba .tr wil stellen wordt
vriendeli}k verzocht tijdig contact op te nemen met
Wim Wiegant, Beatrixlaan 2 . 6706 AX Wageningen,
Nederland, telefoon 083 70-2 2 380 (privéi of 08 3 7083754 Ivverk} . Het programma begint om 10 :00 (zaal
open om 9 :00) en duurt tot c 17 :00 . De toegant;sprijs
voor deze dag, waarop ook niet-DBA-begunstigers van
harte welkom zijn, bedraagt NEC 7 .50. De dag zal
voor liefhebbers worden afgesloten met een borrel en
gezamenlijk diner {Chinees huffetl in de Ulrechtse binnenstad- In verband met de reservering wordt een ieder
die wil deelnemen aan hel Chinese buffet vriendelijk
verzocht dit in te spreken op het automatische antwoordapparaat van Kees Tiemstra, 1130-54 :3304 .

Recent WP reports
This review of recent reports of rare and interesting
bird, in the Western Palearctic refers mainly to September and October 1992 and focuses on nonh-western Furope . Addflional information about not-sorrcenl records is included as wrll . Sonie interesting
records of WP species outside the WY are also mentioned . The records are largely unchecked and their
pr.ihlícation here does not imply acceptance by the
reCOrds committee of the relevant country ,
Ofi Clallrw Heacf, Cork, Uave McAdams observed his
third Soft-plumaged Pelrel Pterodroma mollis for Ireland on 1 October Lipart from the first for Ireland, on 5
September 1974, there are now six reporis for Cork, all
clurinK 1989-92, between 4 August and 1 Octoben .
The frrst fur the Netherlands was seen flyiny; northward
hy seven observers at Camperduin, Noordholland, on
24 October . On 22 and 23 August, Colin Moore
observed single birds at sea ofr Portugal . Contra
Voous's list 119731, this'superspecies' is often split into
three species (cf Bull Br Ornithol Ciuf7 1{)3 : 52-59,
1981 : Dutch Birdirtg 5 : 102, 1983) . Two or three
Streaked Shearwaters Calonectris feucomelas remained in the Gulf of Eilat, Israel, in mid-5eptember (cf
Birdin(; Worid 5 : 344-347, 1992 ; Dutch Birding 14 :
150, 19921 . This summer, two pairs of Gannets Su1a
bassana attempted to breed on Helgoland . Schleswi6Holstein, at the same spot of the species' first breeding
record for Germanv last year . In Israel, five pairs of
Pygmy Cormorants Phalacrocorax pygmeus constituied Ihe, iirst hreedinf; records since 1940 . During
Au(;cr>t, a Pink-backed Pelican Pelecan us rurescens
staved in Kri,ti,rn ;arui, Vest-Ai;der, Norway . From 29
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August to 13 September, an immarure was present near
Altenkrenipe, Schleswig-HolStein {in Germanv, this
bird is regarded as aEenuine vagrant ; Limicola 6 : 157,
19921) . An immature Green-backed Heron Butorrrles
striatus irequented the shore near St Peter, Guernsey,
Channel Istands, on 13-24 5eplernher . In acJdilion to
the Ílocks of Littlie Egrets Fgretia 8arzetra mentioned for
luly-August Icf Dutch Birding 14 185, 19921, Ihere
were groups of 22 at Longville Marsh, Jersey, Channel
Isiands, on 1 September (19 at this place (in 21 October) and of 1,5 at Poole Harbour, Dorset, England, from
14 September until early October In May-lu(v, three
pairs c f Spoonbiils Platalea leucr-rodia were nesting
successfully aI Grande Briëre, Loire-Atlantique, Franc v,
In Novemiser, a male Lesser Scaup Aythva affinis had
returned to ireland again {cr` Dutch Birding 14 : 63,
19921 . A male 81ack Scoter h4efanirta americana stayed at Findhorn Bay, Grampian, Scotland, from 29
October . For the 71h successive winter, a rnale Barrow's Goldeneye Bucephala islandica returned to
Buvika, Trondheirn, Nonvav Icf Gaitch Birding 14 : 24,
6 3 , 1992} . In Wales, the Red Kite Milvuc milvus has
had its besl breeding year for a century, with 79 hreedinl; pairs raising 93 chicks . An inimature Black-shouldered Kite flanus caeruleus Íound as a road-kill along
the A16 at Har.eldonk, Noordbrabant, on 24 October,
constituted the second record for the Netherlands {cí
Dutch Birdíng 14 : 185, 19921 . A Griffon Vulture Gyps
fulvus was present at Utó, Finiand, on 10 Octoher . On
28 September, a Short-toed Eag1e Circaetu, !;a!licus
was seen in Sbderrnanland, Sweden . During September, in Skáne, Sweden, and in Sjaelland . Denmark, at
least eight and up to six Lesser Spotted Eagles Aquita
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Saudi Arabia, seven Great Knots Calirlris tenurrnslris
were present in October . The juvenile Weslern Sandpiper C mauri al North Slob, VVexford, Irelancl, un i
September staved until b Sep[ember, conslíluling, the
first record for Ireland and the seventh for the British
Isles Icf Birding WorEd 5 : 341-343 . 1991 : Dutrh Birdinl; 14 : 187, 1992i . In October, a Pintail Snipe (,rrrinago stenura was <fiscovered at Tarut . In ihe .ec ond
week of November, five Slender-billed Curlews h'urne~niuS tenuirostri5 were reported from Albania . On 20
November, one was seen 1 .5 knn north of Kafrouan,
Tunisia . ín France, the annual numbers of Marsh Sandpipers Trln ,4 a staxn,rtitis have been increasirt) ; signiiicantly during the 19$0s, and more than 70 individuals
were reported in 1990 lall French records are daied
hclween 18 Marc.h and 19 Novernberi ; as a consequence, this species is no longer considered bv the
French rarities C.ornmittee . A Solitary Sandpiper T sotifaria was present an Fair Isle, Shetland, 5co11arlcl, on
13-15 September . The first Willet CrtotHrophorus
semitzalmafus for Norway was a first-winter st,iying at
Molen . Vestfold, from 14 C7ctoher . The only other WP
records of this species in this century were one found
long dead in Azores, on 12 March 1979 and a€irstyear photographed al Kemi, Lappland, Finland, c 20
km from the Swedish border, on 21 September 1 c1R3
Icf Lintumies 19 : 161, 1984) . Durint; [he night oi fS-'t
Oc[ober . lhe largest influx since 1985 of Pomarin e
199 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina, Cork,
Ireland, October 1992 (Paul Ara her)
200 Weslern Sanclpiper Cafidris matu'i, bVextord, Ireland, September 1992 (PaulArcherl
pomarina were seen, respectively . In Denmark, Spotted Eagles Acfanga were present in Sjaelland on 29
September and 7 October . There were also two Steppe
Eagles A nipalensis in Skáne and one was in Sjaelland
~Seen crossmg the seai, In Finland, Ihree were present
during the summer . An adult lmperial Eagle A ITeliaca
at Falsterbo, Sk3ne, on 17-18 September fornied the
ldth record for Sweden . A first-year Peregrine Fa![o
peregrinus with a Finnish ring ÍD148773 . ring,ed on 7
luly 1992 in western Lappland, Finland) was trapped
and released at Dronrijp . Friesland, the Netherlanck,
csn 19 Septemher . Hazel Grouse 8onasa bonasra still
survive in the French Pyrénées, with recent sighting,s
reported from Couledoux, tlaute-Garonne . On 1{}
C)ctober, an adult demoiselle Crane Anthrouuides
virg n was present in a rlock of Cranes Grus t ;nrs in
Mecklenburg, Germanp . On 2-1 1 October, an immiture Black-winged Pratincole Glareofa nordmanni slayed
around Daviclstow airÍieId, Cornwall . On 19 Atigust,
1wo first-year Semipalmated Plovers C_haraclrius semipalmatus were seen 3t Paul cla Praia . Ilha Terceira,
Azores {cf Dutch Birdint ; 1 S : 139-140, 1991 ; 14 : 17 .3176, 1 9921 . On 20 August. a Kittlitz's Sand Plover
C pecuarius was trapped and photographed in Bahrain .
Sociable Plovers Chettzrsfa ,gre,qaria at Tiel, Gelderland,
on 25-27 September and at Nijkerk, Gelderland, on 22
November were alreadv the fourth and fifth in 1992 for
the Netherlands. Al Tarut, North-Fas[ern Province,
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Skuas Stercorarius pomarinus occurred between File
Netis, Fife, Sc.otiand . and FlamborouKh Head, Humherside, Ent;land : on 9 October, c 3000 individuals
were recorded and mass movements continued until
12 October . Fifth and fourth records for Finland were
an adult Medilerranean Gull Larus rnelanore ph .rlus at
Aaland on 30 Septewber and an adult Sabiné s Gull
L,,tbini al I'elio on 11 October . respectively An adult
Bonaparte's Gul1 L 1Jhifadefphia was reporled irom
Lough Neal;h, Antrim, Northern Ireland . The seconclwinter Kumlien's Gull L kumlieni at Le Portel, Boulogne-sur-Mer . Pas-de-Calais, France, was present until at
leasl late November {cf Dutch Birding 14 : 186-187,
1992) . A Íew• birders were lucky enouKh to see an adult
Ross's Gul1 Khodoste thra rosea going to roost at Hartlepcrol Docks, Cleveland, EnRland, on 11 October but it
did not appear fnr the hopefuls the next day . A secondwinter hird was staying at Ilniuiden, Noordholland, on
21-27 November, constítuting the third record for the
Netherlands Ithe first was an adult summer on Vlielanrl, friesland, from 6 June to 14 luly 1958 and the
second an adu4t winter at Camperduin, Noordholland,
(in 17-18 lanuary 1981) . A large influx of Aleutian
Terns Sterna aleutica occurred in Hong Kong . The
hirds seemed to have taken up residence in the Inshoru
waters to the south and west of Hong Kong Island .
They were originally discovered on 22 August when c
191] were counted . T hey have subsequently been regufarly seen frorn the inter-island rerries and up to 50
were still around during mid-September . The adult Forster's Tern S tórsteri reported until lanuary at Wexiord
Harbour . Wexinrd, returnecl here on 4 September and
remained until .il least late November (cf (lutd-s Birding 14 : 63-64• 1992) . In late September, a total of
15 000 Saunders' Littie Terns S saundersi was counted
near lubayl, North-Fastern Province, Saudi Arabia, of
which more than 80 were trapped and ringed, A Whiskered Tern ChGdoni,3s hybridus was reporled Írom
Galway . Ireland . on 4 October . The seventh tor Sweclen was dyinq at Skateliiv, Smáland, on 4-6 October .
Last winter's Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis
returned to MtirhylánKa, southern Oland, Sweden, and
was present from 14 October (cf Dutch Birding 14 : 64,
19921 . From 30 October, a presumed escape Laughing
Dove S senegalensr.s be{ong+ng to the Asiatíc cambavensis group was present in a flock of Collared Doves 5
decaocto at Hiirnum, Svll, Schleswit;-Holstein, Germany . In September, an influx of c 20 Snowy Owls Nyctea srandiaca occurred in southern Finland, with ciailv
reports continuing inlo the second hall of Novernber,
Also, Hawk Ow1s Surrria ulula and Tengmalm's Owls
Aegolius tuncreus arrived here in larger numher; than
usual . A Crag Martin Pfyrinoprogne rupe .'tris has been
photo) ;raphed on Langeness . Schleswig-Hulstein, on
24 April . In Flanders and the Netherlands, an unprecedented influx of c 500 Tawny Pipits Anthus camtx,stris occurred during Septemher . In the first half of
October, several Olive-backed Pipits A hodgsoni were
present on Fair Isle . with a maximum of five on 4
October . Alsn on Fair Isle . a Pechora Pipit /4 gustavi
was trapped on 15 ()ctober . First records for Denmark
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and Norway of Siberian Accentor Prunetla niontenella
concerned individuals trapped on S October on Christianso and Lista, Vest-At;der• respectively . On 2 October, a female-type Red-Planked Bluetail Tarsiger cyanurus was present on Helgoland . Al Kuusamo, last
summer, two pairs of Siberian Stonechats Saxicola ta
quata rnaurd (onstituted the firnt breeding records for
Finland . The second Isabelline Wheatear Oenanthe
rsahellina for Sweden was on Utklippan, Blekinge, on
11 September . On 10-16 Octolxr, the first for Irelanil
was present al Mizen Head, Cork. One was reported at
Whithy, North Yorkshire, England, on 31 October . A
female Pied Wheatear C) pfesch.anka was at Kilminning, Fife Ness, on 18-22 September . For many birders
in the Netherlands, October's hil;hliRht was a firstwinter male at Petten, Noordholland, on 23-26 October . A first-winter female was staying at Katwijk, Zuidholland, from 31 October to 4 November, constituting
the third record for the Netherlands . Hadnram Shirihai
recently identiiied a wheatear phc,lographed on RottumerooK, Groningen, on 6 June 1991 as a first-summer
Black-eared Wheatear 0 hispanica . The third Desert
Wheatear U deserti for Norway was photographed at
Austerheini on Lllsira . RoE,aland, on 3 October 1992 .
The 18th for Sweden was on Oland on 4-5 October . A
male Rock Thrush ,vtonticola saxatiHs at Pyháj~rvi,
inland from Oulu, irom 28 July to 3 September was the
second record for Finland . On 1 Clctober, a first-winter
female Siberian Thrush Zoothera sibirica trapped on
North Ronaldsay, Orkncy, Scotland, and remaining
until 8 October, crTn,;tilule(l the [hird record for Scolland land the sixth icrr Ihe British Isles). An Eye-browed
Thrush Turdus ohticurus vvas seen on Fair Isle on 4
October, A Black-throated Thrush r rulicoNis tivas photohraphed on St Mary'ti, Scilly on :'2 October and one
was reported from Finstown• Orkncy, on 23 October .
The fourth Pallas's Grasshopper Warbler Locustella
ccr7hiola for Norway was trapped at Lista on 14 September Lthe first was recnrded as recently as 2 8 September 1986 on Utsira} . On Ncrnh Ronaldsay, a bird
trapped on 23 September staved until 15 Seplember,
constituting the lOth record for Scotland (the other
records for the British Isles are two ior Lngland and two
for Ireland) . There were 1wo Lanceolated Warblers
L lanceolata on Shetland : at Scatness on 1 .7 September
and on Fair Isle on 27-28 September . Several Paddyfield Warblers Acrncep halus a,~rrcola were ioun (l : at
tllmitz, Neusiedler See, Burgenland, Austria . on 16
August Ithe country's first) : at Falsterbo on 19 Au);ust ;
at Espoo . Finland, on 30-31 August ; in Wesijylland,
Denm ark, on 17 September ; on Out Skerries, Shetland,
on 20 September ; at Pishhalaton• f lunl;ary . on 23 September : at Flamhorout;h Head, on 27 SeE>tember ; and
in Het Zwin near Knokke, Wesh•Iaanderen, Belgium,
on 6 October . In Belgium• Blylh's Reed Warblers
A durr7etorum were trappecl and rint;ed at Herne, Brabant, un 28 September and two at Zele, Oostvlaanderen, on 3 Oclober . In Norway, sins,les were trapped on
Utsira on 7 September and at Lisla on 27 September . In
Scotland, three Booted Warblers Hippolais caligata
were recarded : on Ihc Islc, ní Mav, `iie, on 2-3 Septem-
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her ; on Foula, Shetland, on 4 September ; and on Fair
!sle, on 14-15 September . On Si tilartin's, Sciffv, one
was seen an 6 Qctober . The firsl Melodious Warbler
H polyg7otta tor Nonvay v, as trapped and photokraphed at Lista on 14 AuPusl 1992 . In Englanrl, an adult
female Sardinian Warbler Syfvia melanoc.ephala was
noted at Flamborough Head on 1 3-29 Septemher and .
again . during 34, Qc ;uher ]n Scolland, mafes weru
seen at Cunningsburgh, Shetlanci, on 3-19 Octoher and
on Stronsay, Clrkney, troni 29 October . The adijlt
female Ruppell's Warbler S ruept~elli at Holme, Vorfolk, Englancl, was not seen after 4 September fct Birding World 5 : 336-339, 1992 ; Dutch Birding 14 : 188 .
1992) . The ninth Desert Warbler S nana for Britain
staved in a birder's hack garden al Plymouth, Devon,
England, on 19-26 October . In Denmark, a iirst record
ot a trapped Desert Lesser Whitethroat S curruc .r
rninula was reps>rted from Blávafld . Westjylland . c:rn 20
Octotier . On Nurth RonaldsaV, no less than 23 Yellowbrowed Warblers Phyfloscopus irTornatus were present
on 27 September . A series of photographs not previously ctudied hy the Dutch rarities committee ot the
alleged fifth Radde's Warbler P schwarzi sor the
Netherlands, at the tvtaasvlakte . Zuidholfand, nn 6-8
Novemher 1990 show that the bird's chararters fit
Dusky Warbler P iuscatus better {cr Dutch Birdin ;; 14 :
81, 1992, plate 75) . Several early Radde's Warblers
were scen : on Christianso on 25 Septemher ; at Kristiinankaupunki, Finland, on 26 September : and at Sumburgh Head, Shetland, on 29 September (up to 1985,
the extreme dates for F3ritain were 26 September and 1
November ; during 1986-91, only two records outside
October were added : on 30 Septemi_ier 1987 irt Humberside and on 10 November 1991 in Devon} . In October, (onlvt two Radde's Warb#ers were reported from
the British Lles . The rirst Duskv Warbler for Switzerland was at Basel from 19 C)ctober . In late Seplember
and early October, large numbers of White-headed
Long-tailed Tit Aegith a los cauclatus caudatus were on
Ihe move in Finland íwith c 2200 indivicluals ringed at
a single ringing stationt ; in northern Germany and the
Netherlands, an intlux c :zf this subspecies became apparent in late Ortober . In Finland, a hybrid Willow Ti ( x
Siberian Tit Parus rttontanus x cinctus was trapped and
phntoyraphed at Pulkl.ila on 10 October . A Steppe
Greal Grey Shrike 1_anlus excubitor pallFdirostris was
photo~raphed at Southwold, SuÍfolk, on 4-8 October
fthe sixth record tor Britain) . In September, an invasíon
of Nutcrackers Nurirr.rga canYocatactes was reported
trom V~sterhotten, Sweden, and soulhern Finland
iwhere thev disappeared again in October) . On 4 Uctober, a Red-eyed Vireo Vireo olivaceus was discovered at Crookhaven . Cork . Ireland . In the 2nd week of
October, 100s of Pine Grosbeaks Pinicola enucleator
vvere seen on Norrskár . Finland, migrating earlv across

the Bothnian Gulf. On Si Marv's, Scilly, a Northern
Parula Parula americana was present on 8-1(1 (actuhe r,
A Hooded Warbler 6ti'il.~onia citrina Ipresum .ibfy an
immature male ; tivas seen on St Kilda, 1IVestern Isles,
Scolland, on IO September . The only previous record
for the WP (a fennale on Sl Agnes, Scilly, on 2(1- 21 3 Septemher 1970i is currently under revieav . A temale Pine
Bunting fmheriza leucocepha7os trappecl on Ulklíppan
on 23-25 October was the eighth for Sweclen, On 5
Novernber, two White-capped Buntings f steavarri
were reporled lront the Emirates Gnlf Course F)ubai,
heing the first record tor UAE . in Fl,incerti anrl Ihe
Netherlands, more than 200 Ortolan Buntings E horfulana r.vere reported duríng Septem}ter ancl i major influx of 60 occurred in Britain . A Yellow-browed Bunting E chrvsop hrys on North Ronaldsay on
September was only the Íourth lor Europe Iprevious
records were : in Norfolk on 19 C}clober 1975 ; on Fair
Isle on 1?-23 October 1980 ; and on Schiermonnikoo8,
Friesland . ihe Neherlands, on 11) Octoher 1482i
During Septemher-Qctoher, an inilux ai Rustic Buntings E rustica occ:urred in the Netherlands inwre than
10 intlivi(luals reported) and Belgium {three in 1he
7winbosjes near Knokke on 10 October) . 11)rec, Yellow-breasted Buntings F aureola appearecl in Entiland
Rvhere the species is much rarer than in Scotland) : on
Inner Farne, Ncrrthumherland, on 17-20 September ; at
Holme, Nortolk on 19-20 September ; and al Chrislchurch Harbour, Dorset, on 19 September . On 21- 2 5
Septemher, a Black-headed Bunting E inelanor cphahr
was present on Barclsey !slancl . Gwynedd, bb'ales. An
adult female trapped al .Aithsetter . Shetiand, un 30 September stayed until 3 Oclober . On Cape Clear Island,
Cork, an immature Red-headed Bun#ing f brurticeps or
Black-headed Bunting on L(-)ctober was taken by a
Kestrel F tinnunculu .s on the morning of 4 October. A
Bobolink Dolichonyx oryzivorus at Ponland Bill, Dorset, on 14-18 September was onfy the sec ond on the
British mainland (lhe first was in Devon on 1 7-23 September 1991) and Ihe second earliest ever (pre-dated
by one on Cape Clear on 13-24 September 1 c)82) .
For a number of reports, publications in Alauda, Birding World, Birdwatching, British Birds, Limicola, Lintumies, Vár Fágelvtirld, Vár FuRlelauna and Wingspan
were consulted . 1 wish to thank Paul Archer, Peter Bar1hel, Philippe Duhois, Klaas Eigenhuis, Dick Forsman,
Annika Forsten, Steve Gantlett, Erik Hirschfeld, Ted
Hoogendoorn, Peter Kennerley, Guy i(irwan/OSME,
René-Marie Lafontaine, Allan Liosi, Dave McAdams,
Peter Meininger, Dirk Moerheek, Colin Moore, Kiíhan
,\4uliarney, Chris Murphy, Hadoram Shirihai, Tadeusz
Stawarczyk, Frank Stuhmer, Peter Symens and Didier
Van} eluwe for their help in compiling this review .
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Recente meldinge n
Dit overzicht van recente meldingen van zeldzame en
interessante vogels in Nederland en België beslaat
voornamelijk de maanden seplember en oktober
1 992 . De vernieide 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 harlelijk bedankt .
Waarnemers van soorten in Nederland die worden
beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Necferlandse Avifauna wordt verzocht hun waarnemingen zo
spoedig mogelijk toe te zenden aan : CDNA, Postbus
45, 2080 AA Santpoort-Zuid, Nederland . Hiertoe gelieve men gebruik te maken van CUNA-waarnemingsformuiieren die eveneens verkrijgbaar zijn hij bovenstaand adres .

Nederlan d
Dl!IKCRS TOT VALKEN Een Parelduiker Gavia arc7ica
verbleef op 2 oktober bij de tlo<rtrlh~luizen Ff- íJsduikers G irnmer op reis werden gemeld bij Et;mond aan
7ee Nh op 22 en 28 oktober en bij Kitwijk Zh op 28
en 30 oktober . Een grote groep Geoorde Fulen Pcxlirc„Fzs nigrircrrlis I.minimaal 501 verbleef in oktober op de
Warlclenzee bij Texel Nh ter hoogte van de Ilzeren
Kaap . Twee groepjes waarnemers zagen, onafhankelijk
van elkaar, op 24 oktober bij Camperduin Nh een
Donsstormvogel Ptcrcxlrurna rnu!lic . hetgeen de eerste
voor Nederland zou rijn c)p 4 september was er een
melding van een Grote Pijlstormvogel Putïinus ~ratis
bij Lauwersoog, Gr . C I(1(1 Grauwe Pijlstormvogels
Pgriseus werclen vnomamelijk doorgegeven in de eerste week van september en de haeerle week van raktober terwijl in cie eerste week van september ook nog
77 Noordse Pijlstormvogels Ppufiïmrs werden gezien .
Daarmee waren deze soorten een stuk schaarser dan in
andere j iren t)p 14 oktober waren er twee meldingen
van Vale Pijlstormvogels f' yelkouan_ bij Camperduin
en op Terschellini~ Fr . Slormvogeitjes Nydrubates pef<rM icus werrlen } ;eclaimd op ? oktober op Terschelling
en op 14 oktober ten noorden van Rottumeroog Gr .
Waarnemingen van Vale Stormvogeltjes Oceanodrortt .t leucorhua vielen meestal op dagen clat er ook
Grauwe Pijlstormvogels vverclen gezien . In lotaal waren
het 55 exemplaren, hetgeen ook al achterblíjfl bij vorige jaren . Utrvtrllend was het grote aantal meldingen
van Kuifaalscholvers Phalac:rocorax aristotelis . Sinds de
zomer waren exemplaren aanwezig bij llmuiden Nh
Hweel en in de wijde omgeving van Vlissingen Z(S10) . Verder werden nog 28 exemplaren gemeld verspreid over de periode en langs de gehele kust . Informatie betreffende onvolwassen Kwakken hb(.-ficorax
nvr7icorax kwam begin september van Haisteren Nb,
1 ioarfdplaat Z, Eijsden L en Stevensweert L . Cen Koereiger (3ubulcu: ibi, z,it van 3 tot 6 september bij Siddehuren Gr . Kleine Zilverreigers Fgretta garzet(a werden
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nog gezien op 6 september Izes) en 13 september
itweel bij Bergen op Zoom Nb, op 8 september (zes)
bij het Verdronken land van SaeftinF ;e Z en op 8 oktoher Ilweel in het Veerse hqeer Z . Maximaal vijf Grote
Zilverreigers E aiba verbleven tot 18 oktober langs de
Uostvaardersdijk FI, van 1 I tot 1'1 september was er
één bij Harkstede Gr en er waren waarnemingen bij de
Mokkehank Fr op 26 en 27 september, in de Lauwersmeer Gr op 27 septemhe r en bij [)3st 0 op 28 septernber . Er werden 115 Ooievaars Cic.onia ciconia gemeld
waarvan veel waarschi}nlijk uit de projectsfeer . De
grootste hroep lelde ?h exemplaren en werd gezien op
6 september bij de Kil van Hurwenen Gld . Een groep
van vier Dwergganzen Anser erltírrot)uc verhleef <tl
vanaf 23 oktober bij Strijen Zh . Sneeuwganzen Anti er
caerulexens werden gemeld op 2Q oktober bij de I .auwersmeer en ol:> 22 oktoher fhvee bij Parre);a Fr . Een
Zwarte Rotgans Branfa lx~rnirla ni);ricans werd dit jaar
wederom opF;emerkl in poIder De Eenclracht op Texel,
vanaf 19 oktober . Een Roodhalsgans 8 rutïtoflis verhieef op ; oktober op Cerchellin); . Tussen Wuerden
Zh c•n Bodegraven Zh {hrandh,fard van waterwildhanrfeliarsf werd op 16 oktober een mannetje Amerikaanse Smient An a s americana geiien . Een Rosse Stekelstaart Oxyura janiaicensis wercl op 4 oktober gezien
hij de Flaauwersin{aag Z . Een eerstejaars Grijze Wouw
El.inus caeruleus werd op 24 oktoher al, verkeersslachtofÍer dood gevonden lany;s cie Al 6 bij
Hazeldonk Nb . De I<wiste Zwarte Wouw htilvus mi,r;ranG werd op 6 september gezien hi} hei Zwancnwater Nh . Rode Wouwen hfifvus nrilvus vlogen
langs op 18 septemher bij Deventer 0 . op 23 septemher hij Paterswolde D . op 26 september bij Rijswijk
Zh, op 27 september bij Enschede 0, op 2 oktober hij
RijsSen 0, op 3 okloher hij Smilde D, op 10 oktober bij
Geleen L en op 14 oktober bij Wijk bij Duurstede U .
Van 21 tot 25 oktober zwalkte er één over Texel en op
26 oktober, tenslotte, vloog er É[•n langs Petten Nh .
Zeearenden Ha1i,ieetus albiciN,i werden gezien op 14
oktoher bij de Lepelaarsplassen FI, op 21 oktober bij
het Rot ;getxrtzand FI, vanaf 26 oktober in de Hoekse
1.N,anrc1 7h en op oktober over de Vogelweg FI . Grauwe
Kiekendieven Circus py~ ;argus trokken nog door op 1
september bij Dociewaard Glcl, op 4 september hij de
Tureluurweg FI, op 26 sc,ptember bij het jaap Deensgal
Gr en np 2 oktober twee over de Eemshaven Gr . Een
40-tal Visarenden Panciion haliaetus werd gezien,
voornamelijk in de tweede en (ie derde week van september . Roodpootvalken Falcn vespertinus werden
gemeld op li) seplember bij Middelbury; Z, op 11 seplember bij De Meern L' en bij Wageningen Gld, op 12
september en 2 oktober bij de Eemshaven, op 16 september hij Rotterdam Zh Ivieri, op 19 september bij
Spijk Gld, op 20 september hij Dordrechl Zh . op 27
september hij Veenendaal U en (jp 5 oktober bij Vlissingen . Verspreid over de periode kwamen Slechtvalken F peregrAiuc aan in Nederlanef . In totaal werden , r

!)urrh ólyding 1 4 : .4 4- 141. rhv~mix•r 1 ~rv?]

h'r , t (^nfe nte!(iin,t; r
c 60 gemeld, v; aarvan 10 it 20 voor iange lijd ter plaat
se bleven .
RALLEN T[1T ALKEN Ldte Porseleinhoenders Porzana
porzana werden gezien op 1 1 setrlemher bij Oostburg,
op 15 en 19 september in de Eentsh .rren : rond 19 september in de 0oypolder Gld en op 2(1 tieplember in de
Makkumer Noordwaard Fr . Een Klein Waterhoen Porzana parva werd gemeld uit de nmE,eving kan Oostburg Z op 11 en 13 septemher . Van cle Kraanvogel
Grus grus waren er waarnemingen op 11 september bij
Dordretht izesl en Den Haag Zh (20i, op 26 september
bij Middelburg ~45}, op 7 oktober hij Zwolle 0 1701 . op
24 oktober bij Enkhuizen Nh ('s nachtsl en op 30 oktober bij Vlissingen lzevenl . De drie uíl t ;evangenschap
afkomstige Jufterkraanvogels Anlhrrtproides virgo werc#en, n<r eertler hij Werkendam Nh gezien te zijn, vanaf
1f1 sepilemher enkele malen hij Hulst Z opgemerkt .
Morinelpievieren Charadrius rrmorineNus werden gezien ~an 1 tot 12 september op de r4laasvlakte Zh
Itweei, op 8 september op het Fochtelooërveen Fr/D
ttwee!, van 17 tot 19 september hij Goedereede Zh, op
18 september bij Egmond aan Zee, op 20 september
op Vlieland Fr en in de Workur-nerwdarcl Fr, op 22 september bij de pieren van ilmuiden en np 25 septemher
nogmaals op de Maasvlakte, De Steppekievit Chettusia
gregaria die van 25 tot 27 seplemher hij Tiel (;Id verbleef betekende alweer de vierde wa,uneminF van
deze soort dit jaar . Gestreepte Strandlopers CalJdris
rnelanotos werden gezien van 1 i Itrt 1~, september bij
Den Helder Nh Idriel, op 15 septr rnhe r bij ( amperduin, op 16 september bij Burl ;ervktthrug Nh rti~ee ;,
van 19 tot 22 september bij Den Oever Nh lttiee' en
op 27 september in het laap Deensgal in c}e Lautversmeer . Verder was er een meldinh van een Breedbekstrandloper tirnicofa lalcinellus op 13 september hij
Den Hclder. Maxirnaal drie Poelruiters Tringa stagnati!is bleven Iol 1,? septernher aanweziF; in het Lauwersmeerl;ehied Grauwe Franjepoten Phalaropus lohatus
werden gezien van 4 Ir.at 1 1!drier en ul> 29 september
op Terschelling, van ~ tol 12 irlrie'r en op 26 september
in de Lauwersmeer . tot 16 .etatrrnher c 16 op diverse
bollenveldjes in het noordelijk cleel van Noordholland,
op 8 seplentxr twee bij Colijnsplaat Z . op 9 :eptember op Schiermonnikoog Fr . van 12 tot 20 september
en op 2 oktober in de Eemshaven, op 13 september
vier hij de 's-Gravenhoekse lnl .ty eri Z, op 19 en 20
septerniter vier bij Wervershoof Nh, opp ?1 september
hij Deventer en op 12 oktober op de LeFrelaarsplassen .
Rosse Franjepoten Phalaropus 1lrlirariu , verbleven op
1 3<rktcrhr•r bij Eg,mond aan Zee, op 2 nktoher op Terscheliint; en vanaÍ 31 oktober bij Vlissingen . Ook de
Middelste lager 5tercorarius p nmarinus verd slechts in
kleine aantallen gezien . C 50 exemplaren werden
doorgegeven, vuornamelijk in de eerste week van september . In de eerste week van september vtierden ook
hrjna iU{) Kleine Jagers 5 parasifirus geteld . Kleinste
Jagers S 1un git a udus werden ge•nield up 4 settlernher
hij de Veerse Dam Z, l-Vestkapellt• 7(lweej en 5cheveninl ;en, op 5 september hij Lacnversool;, Schevenin};en
en Weslkapelle . op 6 septemher langs de C)ostvaar-

dersdijk hij de Pampushaven FI, up la septernber vijf,
vrs>end in een groep lan-van-genlen tiu7d h .issana, voor
tle kusl hi} bb'assenaar Zh, op 16 septe°mber bij 5chiermrtnníkoug, en op 9 oktober bij VGeland Fr . Van de
Grote Jager S skua is het vertirhijnen op 5 septembe r
lmrr rkelijk ; langs Ameland Fr en Terschelling vlogen
oIr rlic reshectievelijk 30 en 57 exemplaren . Van
de Vorkstaartmeeuw iarus sahini waren er meldinl;en
op 1 septemher bij Scheveningen en Westkapeile
tsaee . trlt 5 ;epte nher itweeY, 9, l5 en 2 4 oktober op
Terschellint;, op 6 seplemher hij Lauwersoot ;, op 18
okto3ter hij Egmond aan Zee en op 21 oktober bij
Ilmt,irlen Een Grote Burgemeester i .trus hyperborcus
wc•rd op 7 oktober te Ifrntrlden gezien : op 17 oktober
w•as hel rdulte exempl~tar v,tn c3e Brrnrwersdam Zh
weer ter plaatse en op 18 oktober verbleef een adult
exentplaar op de Maasvlakte. Reuzensterns Sterna r,ts pi,r sti-errlen } ;emeid op 4 seplernlxr bij (le Workumervvaard (drieí, op G september hij het Kornttierderzand
Fr, op 1 1 september bij Hulhorst ( ;Id, op 12 september
hij Rug,t ;ebotsluis FI ivijÈl, op 16 september bij de Lepelaarspiassen irivee), op IB seplcmixer bij Stellendam Zh
t~~e•r• , op 24) september bij de Eemshaven Itwee} en bij
dc Kooiwaard bij tilakkurn Fr Ilweet en op 2fi september hij tle Steile Bank Fr (tweel Er was een meldin} ;
van een Witwangstern C-hlirlonias l>vbrirfus op I3 septembrr hij tie Ventjag,ersplaten !-h . Van de Witvleugelstern (_ !c•uropterus waren er nog waarnemingen op 5
~epwnther hij Huizen Nh, op 12 suptemher bij Wer~a•rtiltucrl flweer en op 13 septemher hij Enkhuizen
rstiec•, De Zwarte Zeekoet Cet.)phus r;rtJle had een
t;oetl ja .tr niet waarnemingen op 25 seplember en tussen 7 en 10 uklober bij Eg,mrrnd aan Zee, van 18 tot 24
okluher op Terschelling en op 24 oktoher bij scheveningen . Kleine Alken .41fe alle warun weer te zien
vana! lt> uktoher . In totaal wertle•n 36 exemplaren
dUC11},egevC'n, niet veel wadrnemin} ;en rond 22 okt0-

k e r . Papegaaiduikers lrarercu!<t arciit,t werden gezien
op 7 c>ktr rkwr bij Fgmond aan Zee, tussen 7 en 3D oktoher Erij (,rn lx°rrluin ~at ht} . op 1 1 oktober bij Ilrrauiden,
op I ti nklrncer hij Terschellinf;, op 22 oktoher bij Texel
en op 28 oktober bij Egmond aan Zee I,twee}.
KlbVALl .1VEti TOT GCIRZtti Een late Gierzwaluw
-ifru4 .ttrus vloog op 27 oktober langs Den H .ra}; Hoppen t'trupa epops zaten van 17 tol 24 oktober op tc•rm helling {enkele} en op 20 oktober hij de Nlaarsyr•ver ntir• I'i .ttisen IJ . Er werden in Iotaal 15 Draaihalzen
lt-nv rrrrrlurlla gemeld . Een t-eldzaarnheici was de Kort(eenleeuwerik Calandrellu dlraehyd,rtfyla die van 2 7
-eltternher lot 3 oktober bij de Eemsh .rven verhleef, Op
27 rr4 .tnher was er opvallendt• trek ~an Veldleeuweriken llaud.r arvensis . met een 1ellirtg ~art c 35 (10(1
exeniplaren langs Den Haat; . Strandleeuweriken Ererttolthila tlpr'stris waren kn ~%al grutere aant711en dan
vorige jaren aanwezig, niet als g .ruuts[t• groep 14fi
exemplaren op 23 oktober hij De Slutter op TexeL De
aantallrn grotere piepers waren dit ja .3r Íenomenaal . C
170 Grote Piepers An7hus ric h.rrrli ucrkken door van tle
Iweedh• wtek van septemhc°r tut r1r, (Iereie week van
crktoh<•r . Ike piek lag in de rlerde tiveek van septemhe r
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201 Grote Z-ilverrei} ;er Fhrrtt.a tlb, r, Harkstede, Groningen, 1 i ticptr•mhcr 1992 (Eric Koopj. l 202 Sle-( hlvalk Falco
perr°,rrinu+, eerstejaars met Finse ring (I .)1 4 8773 MusE•um Zuul Iielsinkii, Dronrijp, Frieslan(!, 19 sitilcmber i992
lkwtr Juki,nmr 203 Zwarte Zvekcret Cc°pt)huti Krylle, Terschellin} ; . 18 crktuinr 1991 rRF'né van Rossuml 204 KortIrenlceuwerik (,trandr~~l7,r hr<rr(»~1,ac frl,r . rerstejiars, Eemshaven, Groningen, 21) sepk,rnkxr 11t1)2 l .Srnua~cf !{ va n
den R e rgl
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205 Bonte Tapuit Oen,rnlhe pleschanka, eerstejaars mannetje . Petten, Noordholland, 26 oktober 1992 rRené va n
hoc5iln7!

20 6 Bcrnte Tapuit Cknan7he ples( hanka, eerstejaars vrouv.lje, K,ahvijk, Zuidholland . 1 nuvcmbcr 1992 ~René Pop)

2 37

Recente mf,ldin g e n
en #angs Vlissingen werden er in totaal 58 geteld . Voor
de Duinpieper A campestris bedroeg het totaal c 390 .
Deze werden vooral nog gezien in de eerste twee
weken van september, met een piek in de tweede
week . Naast c 90 exemplaren bij Vlissingen was deze
soort in tegenstelling tot de Grote Pieper in het binnenland ook goed vertegenwoordigd, met tot 13 september
63 exemplaren . Ook waren op meerdere plaatsen, voor
lan);e tijd, (;rote groepen (tot 17 exemplaren) aanwezig .
Op de Maasvlakte werden op 12 september zelfs 24
Duinpiepers geteld . De Roodkeelpieper A cen~inus
bleet niet achter : van de tweede week van september
tot eind oktober waren er ( frt) meldingen waarvan
90°4, in september . Een drietal exemplaren verbleef van
1 1 tot ? t september bij Den Bosch Nh . De eerste Pestvogel Bornhvcilla ,r;arrufus van dit najaar was op 29
oktober op Texel . Op 30 september was er ecn meldínl; van een Aziatische Roodborsttapuit Saiicola torquata maura op Terschelliny; . Een 'Blonte tapuit'
Denanthe hispanir.r;'jsle,rh anka op Vlieland op 13
oktober kon tot op heden niet worden gedetermineerd,
Een eerste-winter mannetje Bonte Tapuit (7 pleschanka
c€at van 23 tot 26 oktober bij Petten verbleeÍ leverde in
eerste instantie ook problemen op maar kon wel op
naam gebracht worden . Zo ook een eerste-winter
vrouwtje van deze soort dat van 31 oktober tot 4
november hij Katwijk aan Zee verbleef. Een Orpheusspotvogel Hippolais pulrt;lotfa werd op 217 september
op lerschelling gemeld . Sperwergrasmussen Sylvia ni+oria waren op Vlieland op 20 september, le Bloemendaal Nh Ivangst) op 29 september, op Texel op 16
oktober en op Terschelling van 19 tot 21 oktober . Pallas' Boszangers Ptty!loscopus proregulus verhleven op
1 3 en 21 oktober op Terschelling en van 18 tot 20
oktober op Texel . Na een zeer vroege waarneming van
een Bladkoning P inornatus op 6 september op het
Kornwerclerzaaid, kwam de trek van deze soort op l ;ang
van .tÍ 21 septemt>er . Tot eind oktober werden er 17
exentplaren gemeld, met als vermeldenswaardige
waarneminf;en : twee op de Maasvlakte van 22 tot 27
september, éen op Schiermonnikoog van 16 lot 22 oktober . m,aximaal vijl op Terschelling tussen 24 septembe en 23 oktober en maximaal drie op Texel tussen 22

en 25 oktober . Een Bruine Boszanger P ruscatus kon
op 21 oktober op Vlieland aan de IiJst worden toegevoegd . Een BergFluiler f' honelli ~vist de tuin van een
vogelaar op Texel 1e vincien en Meeí daar aanwezig
van 5 tot 11 oktobe, in welke tijd hij zich ook nog
eens liet vangen . Extreem weinig Kleine Vliegenvangers Ficedula parva werden waarKenonten, om preries te zijn éË°n, en wel op 8 oktober op Vlieland . Wel
opvallend rlit jaar was het verschijnen van groepjes
Witkopslaarlmezen Aegithalos caurlatus caudatus o p
17 oktober bij de Blocq van Kuffeler FI (20) en op 20
oktoher I1 3) en 30 oktober (c 10) op Texel . Taigaboomkruipers Certhía famiiiari.s werden gemeld op 9
en 1(1 oktober op Vlielánd, op 17 oktober in de Kennemerduinen Nh en van 18 to1 24 oktober (mogelijk
twee) op Terschelling . Tot eind september werden nog
c 29 trekwaarnemin} ;en verzameld van Buidelmezen
Remiz pendulinus . Van de Grauwe Klauwier ianius
coiluriu kwamen tot T B september nog zeven waarnemingen binnen . Een verdere toevoeging voor de 'jaarlijsters' betrof een eerste-winter Roze Spreeuw 5turnus
roseus die van 15 tot 20 oktober bij Middelburg verbleef . Bovendien werd een overvliegend adult exemplaar gemeld op 22 oktober hij Den Haag. Verspreid
over de perkode kwamen nog 26 waarnemingen van
Europese Kanaries 5erinus serinus binnen . Een Roodmus Carpodacus erythrinus werd nog op 2 oktober op
Schiermonnikoog gezien . Het grootste dee{ van de
Ortolanen Fmheriza hartulana trok voor 17 september
door . In totaal ging het om c 200 exemplaren waarvan
een groot aantal langs Vlissingen vloog . Hiermee volt;de deze suort het patrcx}n van de al eerder genoemde
piepersconen Ook dit jaar was er weer een grote
oogst aan Bosgorzen E rustica : o p 1 oktober op Schiermonnikoog, van 2 tot 8 oktober op Vlieland, van .1 tot
7 oktober op Terschelling (twee), op 11 oktober tussen
Vlissingen en Dishoek Z(drie), op 26 oktober bij Petten en op 27 oktober bij Katwijk . Dwerggorzen E pusil!a werden gemeld op 25 sepiemkrr^r hij Vlissingen, op
26 september bij Kampen Z, op 2 oktober in de
Kennemerduinen, op 1 .3 oktober in de Haagse Waterleidingduinen Zh en op 26 oktober bij Caliantsoot ; Nh .

Ruud M van Dongen, Alhertusstraat 4 , 5261 AD Vught, Nederland
Hans Gebuis, 8oogschutter 3f), .3328 KB Dnrdrecht, Nederlan d
Peter W W de Rouw, Warande 23, 3705 ZB Zeist, Nederland

Belgi ë
DUIKERS TOT VALKEN Op 7 september trok een adulte
Ilsduiker G .ivia immer in zomerkleed langs Koksijde
Wvl . Andere exemplaren volgden te Oostende Wvl op
1 f, septernber (ook aduit zomerkleeti) en op 24 oktober . Op 3 september werd te Oostende een grote pijlsturmvogel waargenomen . Grauwe Pijlstormvogeks
Put?rnus l ;rheus kwamen verspreid over t;,an, de periode, niet maxim~i op 4 september {2S lant ;s ()ostencle
en 10 fanKs 7-eebrul;Kc Wvlf . De piek van Noordse
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Pijlstormvogels P puflinus lag in C)ostende op 3 en 4
september unet respectievelijk 124 en 1 27 exemplarent en te Zeebrugge op 4 september (70) . De enige
Vale Pijlstormvogel P yelkouan vloog op 14 september
Ianqs Oostende . Langs Zeebrugge trokken np 5 september twec Slormvogelljes N,vdrobates pelaf;icus . Op
20 septemher werden op een vi4sersboot twee uitgeputte exemplaren opgeraapt . Na verzorging in een
asiel werden ze op 21 september te Oostende vrijgelaten . Te Koksijde werd er één gemeld op 23 oktober .
Vale Stormvogelljes Oce'anodrom .3 feurorhu. a werden
gezien le C)r stende op 4 en S sepiemher ireslreclieve-

Re'r;ente m e ldin,r,>rv 7
lijk 13 en Id exemplarenl en le !c•ehrn .~gt° op a en S
september irespectievelijk drie rn een e~emplarenJ . Er
waren waarnemingen van Kuifaalscholvers 1'i <alacrocorax aristotelis te Oostende op 1 en S eptenrher Itelkens twee), op 5, 6, 4) . 16 en 1' selitennber Itelkens
éénl en op 24 en 26 oktober Ilelkens Cénl . Up 12 september trokken er vijf langs Sint-Idehald Wvl en één
langs Koksijde . Een pleisterend exemplaar zat van 15
september tot ten minste 3 oktoher te Zeehrugge . ()p
19 oktober werden er Iw•ee gezien hij bVinclham-kui, .
broek A . Op 6 september liet een juvenieli^ Woudaap
txobrychus minulus zich goed hc•kijken en tologr,ik°ren
bij Ducizele Wvl . De juvenieic, Kwak \~vrlic <traa m r tcorax bleef nog 1e Lier-Duttel A .ianwezr~ lot ] 3 sehtemher . Op 6 september iat er él,n hij Dudzele en op
26 september trok er r•vn rrver t3redc•ne Wvl . Op 27
september trok een Koereiger Suhulrus ihrs over tilaaseik L . Van 29 september la l 7 oktober pleislerde er één
bij Obourg H . Mot;eluk rleielfde vogel vloog e>p 5
oktober over Genappe B en I>lr,i,rurtle van I[f Int 12
oktober bij Senefte H . lo( 1) ciktnhwr verbleven noL
maximaal vier Kleine Zilverreigers lr;rt ,lta g .iricrr,) in
de Achterhaven van 7i•ehrul ;r ;e, 4ti-a,ir op Itt c kloher
nog één exemplaar wt rc! w<rargrncrmen . In He•I Jwin
bij Knokke VVvI werden lot 27 septem})er nol ; nuerrle
re exemplaren waargenomen {mel rnaximaa! 15 r m•mplaren op 3 septemhrn ; het laatste exeml)f,r,,r hler°t
hier nog tol 10 r)klohr,r- Op ; sr•ptemf~E•r pleisti°rde er
kortstondig een Grote Zilverrei ger 1: .rfh,r in het Schulensbroek L en op 20 scqrtemher werd er (>~,n geiier) te
Mechelen A . In Het Zwin hij Knokke z,jten er éC-n op
10 september, twee van 11 tot 14 seplernher, drie op
11 september en één op 27 septeniber . Overlrukkende
exemplaren waren er up 1 3 seplemher le Sin1-lan-inEremo Ovl en op 26 septemher te t3redene . De laatste
Purperreigers Ardea purpure.i vlogen up 5 se;iternber
over het 'vhechels Broek en op 12 september over de
Schelclevallei in Gent C)vl . De enige waarnemingen
van Zwa rt e Ooievaars Ciccmia nig ra gebeurden op 1 1
septemher te Sint 'utartens-Voeren Lk en op 1 2 elrtcmher te As>enede Ovf . i)c 10 geringde Ooievaars
C cicunia van Kallo Ovl laanwezig vanat 31 ,iu.~uslusi
vertrokken op 1 septembE•r en werden nog zuidtisa .3rts
vliegend tvaargenomen te Antwerpen-Linkeroever A .
Verder vverden Ic,t 1 1 oktober nog 211 rsemplaren
gemeld . Een Sneeuwgans Anser caerules<enc ~Juo,r; r,lr
18 oktober ovcr het tstec hels Broek . Op 18 oktoher
werd te Zeebrugge een hvhride Wintertaling x Pijlstaart Anas crecca x aruf r wa .~rgenomen, (I .) 1 8 oktnher keerde het mannetje Ringsnaveleend Avthva r o lLrris nu al voor de denie opeenvolgen{ie winter terug
naar Blokkersdijk A . OI 12 Sr•I Ir•nrhrr t•n van tS lot 14
oktober zat het niannetje Witoogeend 1 m nn r weer
te Lier-Duffel . Eind oktoher werd deze r;i•rren te
Broechern-Oelegem A . Een hybride Kuifeend x Tafeleend A fufiguta x lerina zal van S h,t 14 ueplrrnher in
het Mechels Broek en werd op :31 oktnher teru,,gr-vunden te Hofstade B . Naar 'goerle' gewoonte hkeÍ hel
mannetje Rosse Stekelstaart (lxvur,) j,7rnaicc '11 siti van
De Kuifeend A nog gans de pc•riocle a<trnwezig Verspreid over de periode werden Rode Wouwen ivlilvus

nu lv u< gezien te Angre (driei, Baail;em (-)vl, Beerse A
idriei, Boechoul A, Frasnes-lez-Buissen,il H, Gages H
dvien, blec helen Icdriel, Mortsel A, Nijlen . Schulen en
Thulin H . Een Zeearend 1-ialiaeetus athirrlfa vloog op
3p oktober over Blokkersdijk . De laatste Grauwe Kiekendieven Circus pigargus werden ) ;eziE•n If . Heis1 ul>den-Berg A, te Lier rvieri, te Munte Ok 1 r n ke Wcnduine 1-1'+I . Een zuidwest trekkende Bastaardarend ArtuiGt
c lanti t werd op 26 september geclarmd Ir !e rahruqy c .
Op 7 oktober werd er tot tweemaal toe i( n rtenir•Irí le
Blokkersdijk . Er waren 44 waarnemint en van Visarenden 1',rndinn haliaetus. Op 10 seplember trok een juvr•niele Roodpootvalk Falcu vesp erfinus over Bre•drne
Hier volgden op 21 september drie juvenielen en een
onvalu,ati,en ti rouMje . Op 24 seplemher was er één le
(.)ostkamp ~Vvl, op 26 september vloog hetzefrde onvoh,vassen vrouwtje over Knokke en Zeehru};he en op
90 oktober vloog er één over []e Haan . Vanat de riveede helfl van september 1ol begin oktober tekertde er
rich een ware invasie van trekkende 5mellekens F
cnlunb<rriu ; M . no(htans bleef het d .)gmaximum per
plaatr brqperkt tot vijf exemplaren . Er stierden 37
Slechtvalken F perFGrinus gemeld .
1 I( )E\f]ERS Tt)T ALKEN De laatste Kwarlels ( a,rtrrniR
< uurnix werden waargenomen te Artt ;ne <tp h etHemhrr r~n te Montreoul-au-Bois H op li seplrnoher . Op 4
okloher werd in Het Zwin hij Knokke een Kwartelkoning Crex crex gevangen . Op 6 septemhcr vlogen 12
Kraanvogels Grus grus over Blokkersdijk- f)aarn,a
v<~r[n er nog 38 over WommeEgem A op 9 scplemher ,

vi4.~r river Sint-Pieters-Kapelle Wvl op 1 4 septemlaer,
Aer over Blokkersdijk op 5 oktober, 124 over Moerbeke ()ti l op 1(} oktober en acht over Tessenderlo l . arp iU
n],t o her . De drie uit gevangenschap aikomstixe l ufferkraartvogels Anthropoides virrlo vfogc•n op 4 tieptemher
ecr,t rwer Hoogstraten-.Meer .A en later over Lier . Vanat
10 eptemher verbleven ze voor langere tijd in
Zeeuwsvlaanderen . Nederiand- Op 4 september trokken clrie Morinelplevieren Charadrius niorinetlus over
Lier c,n op 6 september vloog er één over Tienen .
Vooral Angre bleef het dit najaar bij deze soort uitzonderlijk goed doen ; zo waren er waarnerning,en op 7, 11
Ivierl, 13 Itweel en 15 september . Op 17 september
vloog er één over Zeehrugge en op 24 september was
de laarste waarneming te Knokke . Op 16 september
werd in de Voorhaven van Zeebrugge een vrijwel
zekere Kleine Goudplevier Plovialis rulva getolograteerd Deze waarneming was echter voor slechts enkele gelukkigen weggelegd . Van 17 tol 27 septcmkier verbleef een juvenieie Gestreepte Strandloper Calidric
rnc•Lanotos op de bezinkingsl :>utten Ie Tienen en van 20
tot 77 september zat een aclult exemplaar te Kallo .
Deze waarnemingen lopen parallel met de intlux runcl
1 t1 seplemher in Groot-Brittannié . Er waren slechts ze,
waarnemingen van in totaal acht Temmincks 5lrandlopers C ternrnínckii. Vanaf 26 seplemher werd in zowal
elk ,reschikt hoekje een Bokje ?.vrnnr>rrvtt w + triinirrtu+
aant,etrotfen Van 2 tot 15 september plcislerde een
Grauwe Franjepoot Phalrtropus luhatu+ in cle Zrebrugse .Achterhaven en van 16 lol 20 septemher verhleef e r
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Ke< er)te rneldinl;e n
één hij Uitkerke Wvl . Rond 24 september zaten hedurende 1 wrY°k één à twee exemplaren op de Oude
Vrede bij Knukke . Te Kallo-Doel waren er É~'n op 5 en
6 sc'plemlx r, twee op 9 en 10 september en ct•n laat
exemptaar van 12 tot 22 oktober . Het bet«)ften alle
juvenieie exemplaren . Rosse Franjepolen 1' tirficariu~
tnrkken tanl;s l.eehru(;ge op 24 en 2h oktuher . Vooral
in septemher kwamen Middelste Jagers Stercorarius
t~e~rtrdrinuc dnor, ntet maxima te Oostende op 4 en 5
st plr'nther Irnel respectieveiijk 22 en 20 exentplitrr'n1 .
Kleinste lagers S fortg iraurlus trokken langs t)ustende
up 1 i,ululti . 4{Iwr•et, 5 Itweel . 7 en 16 septemher_
L,tnps Zeehru,r;#;e vlogen er één op 1 septernher en niel
minder d,tn viji op 4 september . Op 4 en 5 tieptemher
iuurfen twee ,•ar~rttplaren hebben gepleisterd in Het
Ze~in hij Knrfkke . Er waren waarnemingen van Zwartkopmeeuwen i .trus ntelanotrephalus Ie Blankt•nher(;e,
Knokke, Koktiilde twee} en Oostende Ihveel . Ook
Vorkstaartmeeuwen L sabini waren dit jaar alles hehal~c talrijk, ntet slechts twee waarnemingen van hetzeltde• .ttlulte exemplaar Ie Oostende en te Zeehruí;ge op 4
~elrtemher Een niet nader gecieterminierde burgemeester zat op 19 september kortstondi} in het
titiec hels Bnrek . Langs Oostende vioy;en Grote Burgemeesters t byperbureus op TI) en 1 71 ukloher iresper tievelijk adult en derde-winlerkleedl . De• Iaatsle meldin( ; van hvcc• langsvliegende Lachsterns Gc•luc ftelidon
niluticn kwarn van Zeebru);f;e op a septemhc r . In de
Achterhaven van Zeehrugt;e Irleisterdert op 16 seplcmher kortstonclig een adulte en een juveniele Reuzenstern Sterna caspia . Op 4 september werd in ()oslc'nde
ttn luvenie{c' Dougalis Stern S douFa!!ir waargrnurnen . Van ! I lot SO september kon op Blokkersdijk een
juveniele Witwangstern Chlidonias hybrrdus Ex-keken
wortien . Olr 4 en 14 septentber trok een Witvleugelstern (- leucnpterus langs Zeebrugge . OI) 20 e•n 21 selswn her verhlcrf een juveniel exemplaar op lilul,kc•rsdijk iu;r 21 septemher waren dus de drie moera-lerrn
tey;elilk aanwezig op Blokkersdijk!I . Telkens ue - n Kleine
Alk Alle .3!!e vloog langs Ooslende op 5 septentirer rrn
24 oktUher en langs Koksijdc' op 22 c'n 2 3 nktuho OI)
h sel)temhc•r en 14 (iktul)er werd te Zeehrui;t ;e tclke•nti
één htn};svliey;ende Papegaaiduiker Fr.rtevt uLr rr( frr,r
{ ezien .
U I I I N f( )f Gt )KZE N Vooral tussen 18 en 25 september
w,t< er veel duurtrek van Velduilen ,-isiu llarnnt e us . Een
hijeneter Rterops die op 26 september hoog owvr 43rc'drne vloog kon niet met zekerheid worden ye~dt•lermineerd . De waarneming van een pieisterende Bijeneter t1 api.l+te•r, die rond 25 oktober in Prosperpolder
Ovl 51rrd tiv .j,trgenomen, raakte pas bekend in nnvemt e r . Draaihalzen ivnx torquilla werden gezien Ie Bredene, ( ;ent . ( ;Ithheek, Heist (tweel, Kallo-Doel . Lier,
Lctkeren, ( .2uevv-le-Grand H, Tienen {drie) en Zwijnaarde OvL Op 2 i oktober werd op Blokkersdijk nog
een Oeverzwaluw f2iparia riparia opgemerkt . Er werden heel w,il Grote Piepers Anthus richardi l;ezien,
rnet waarnenun};en le Heiti1 . Gages, Gent ilwcef, KallnDoel, Kersbeek B, Koksijde, Lochristí Ovl, M{•(helen
(tweel . Oo .tencie (rwee) en Zeebruf ;y;e {ne}ertl . He't
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aantal pleisterendc• en ntenrekkende Duinpiepers
A campestrf % was enurnt ; in totaal werden er 263
gemeld . Ook Roodkeelpiepers A eervinus clt rlc°n het
aanzienlijk beter dan in ,anclere jarrn ntet lol 3 oktuher
24 meldingen . Ot) het .titilltair I)nrnein le Brecht werd
op 1 3 september een Noordse Nachtegaal Luscinia
lusc inia geringd . AtYtteral wert! de vogel nog even in
Itrt veld onderschept . Er waren waarnemingen van
Beflijslers Turduc torqud tus le Blnkkersdijk, Bredene
Itweel, De Hatn, Lier [twrt•j, Wenduine idrie) en Zeehrugge . Op 26 september werd le ()ostende een Celti's
Zanger Cettia certi opgemerkt . De gehele maartd vc•rh!r•ven nog twee zingende exem ;tlaren le HarchietiPuntmeroeul . Recentelijke vany;slrn van Iwee niet-zingende vogels doen vermoeden rlat het aantal hier
hoger moet liggen . Hoewel cfe Belgische ringers hrm
eerder rustig aan deden, werd op 1 3 oktober een Veldrietzanger Acrocephalus agriculd geringd in Het Zwin
hil Knokke . Nog beter was de rinl;vangst van een
5truikrietzanger A durnetorum Ie Herne B op 28 septemher . Een rin>;er . die na de deterntinatie van een
5lruikrietzanger te lele ()vl op 3 oktu}>er de netten
terug opende, ging meteen over tot de vangst van een
tweede exemplaar op cle•rc•Irdc• clat;! Eiet reil clat zelfs
de eerste Belgische ringvangsl (te Herne in 1988) nog
niet hij het BAHC werd inhe_diend, illustreert de laksheid van sommif;e rinl;ers . . Een late vcdclwaarneming
van een Kleine Karekiel :5 srirh,rreus );elxurde op 22
oktober te Harchie% . Bij Melseie ( )vl werd op 1 3 septemher een Sperwergrasmus Svlvia nisrrria geringd .
Ook de aanlal€en Bladkoningen Yhvllr)sc-opus inornatus toonden a,tn ci,tt hr=t ,4e,e•n '~eentelijk' najaar zou
wnrden : cie enige exernplaren verlrleven Ie Zeei)rug}te
van 27 september Iot 9 oktober en op 3 oktober, en 1e
Heist op 3 oktober . Interessant was (,en ver-hinnenI,ind. e\emltlaar te Yolleur Lk op 28 oi Ze) september .
De eniti;e Kleine Vliegenvanger f icedula parva pleisterde op 26 seplemher s ;edurendc• lrl ntinulrn op de f'ier
van Oostende . Vanai he} ; n uktc~ber begon zich een
ware invasie van Baardmannetjes Y,tntrru, biarmic u~ ai
te tekenen . Buidelmezen Kc•rnii t,enrfulinus waren er
ecltler in hescheiden aanl .tllen : vi,rr le Kallo-Duel . 10
te 1ier, zes Ie Lochrísti, zes te Mechelen, één over
Oustende, twee te Oostrr)alle-7ue• ,el rn één te Schulen . De enige juveniele Grauwe Klauwier i. .rnius caflurio werd op 18 septemher w•tar,qennreten in de Voorhaven van Zeehruhy;e . Vana1 I-1 september begon de
cfoortrek van llsgorzen ( .tlcarius faptwnicus. Ortolanen £mheriza hortulana (leclen het lang niet slecht met
tiv,tarnemingen te Angre 1131, Anseroeul Ivijf}, Bc•erse
;dner, Blaton H . Bredene {net ;enl . Gent, Leefdaal, Lier
Lokeren, Mechelen ivierl, Nouvelles Ezest, Oostende Ivijfl, Oostmalle-Zoersel, Srhulen, Sint-Pieter•sKapelie, Sint-Stevens-Woluwe 41wr .,et, Zemsl B Itweel
en Zwijnaarde Idrie) . Een laat exernplaar trok op 4
uktober over Blaton- De drie Bosgorzen f rustica die
op 10 oktober in de Zwinhosjes hii Knokke 1)Ieisterden
waren voor velen de eerste vcH>r hun Belí;isch(' lijst .
I)ANKZEGC ;I\G Deze wadrnfmin g slijst kwant lol sland
rnet ntedewerking v .rn Hut;ue , Duf o urny IHene-

1Zerenre Rlelding,

207 R s~ors Emberiza rustica, VIic•I,ind, Frieslind, okkrber 199? lArnofrl Meijerl

208 Bosgors fmF›crizd rusilca, Petten . h'nurrihull tnd . 2b ukinhc~r 11)1)2 A rnoud 8 tan rke n l3erg+
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Recente meldrngen

209 Bergfluiter Phylloscopus bone!!i honellr, eerstejaars, Texel, Noordhotland, 8 oktober 1992 fArnourl8 van den
Berg)

guuu'en}, Leo )anssen iZec'trektellingen in het Oost- hulp van al diegenen die ihun} waarnemint ;en meeendse), Dirk Syrnens IVLAVI(-C)I, Willy Verschueren deelden op de Belgische Dutch Birding-vogellijn W iLinkeroeveri en Frederik Willemyns IMergusl . Ook de 4880194) was hier onontbeerlijk.
Gerald Drressens, 8osstraat 44, 2500 Lier, Se1g ië

DB Actuee l
Nieuwe vogelgids van Lars lonsson Dit najaar zijn de
Duitse en Engelse editie van Lars Jonssons nieuwe vot ;c>Ihícls op de markt gekomen . Dit boek behandelt 685
soorten met 2700 vaak onovertroffen kleurtekeningen
Icf Birding World 5 : 404-405, 1992 ; Limicola 6 : 257258, 1 r)921 . Men wordt erop gewezen dat de door
Peter Barthel bewerkte Duitse editie niet alleen qua
tekst nauwkeuriger lijkt dan de Engelse maar bovendien aanzienlijk goedkoper is iDEM 39 .80 tegen GBP
25 .001 . De Duitse editie is getiteld Die V6ge! Europrts
und des Mrttelrneerraurnes en wordt uitgegeven door
Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart : de Engelse editie
Birds of Eurupe wrth North Alrica and the Middle East
door Chr4stopher Helm, Londen . Beide edities zijn in
de Nederlandse boekhandel verkrijgbaar . De Zweedse
en Nederlandse editie laten nog enige tijd op zich
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wachten ; laatstgenoemde zal vermoedelijk in december 1993 verschijnen . ARNOLD B aAN Dt:\ BtKC.
Donsslormvogel langs Camperduin Op zaterdag 24
oktober 1992 was een Krooi aantal vogelaars aan de
binnenzijde van de Hondsbossche Zeewering ten zuiden van Petten, Noordholland, aan het kijken naar een
eerste-winter mannetje Bonte Tapuít Ch -nanthe pteschanka . Tegelijkertijd zorgde een stormachtige westenwind ervoor rlat er vrij veel zeevogels waren te
zien, voornamelijk alkachtigen . Veel vogelaars wisselden daarom het kijken naar de tapuit af met een uurtje
zeetrek . Om 12 :5(] werden Gerhen van den Berg,
Klaas Eigenhuis en Dick Groenendijk op het terras van
Pa v iljoen ti/h Minkema te Camperduin, Nnordholland,
beloond met een als Noordse Pijlstornnvot ;el PuRïrn n

I!)uh. .h Rirdinp 14. 241-24 4 d[rcmhrv I'~41I

po7trnus aangekondigde vogel . De vol;el werd links
ontdekt door Klaas en vioog op maximaal 400 m
afstand met grote snelheid naar het noorden . De keilvlucht was erg onstuimig met zeer hoge opw'aartsC
bogen . Deze hogen waren zo houg dal de vogel,
ondanks de relatief korte waarnemingsarst:3nd, boven
de horizon uitkwam . Toen de vogel rechl voor ons was
gekomen, bemerkten de waarnemers dat de ondervleugeEs zwart waren . Dit sloot, samen niet de manier van
vliegen, een Noordse Pijlstormvogel uii . Nadat de
vogel was gepasseerd, werd na overleg met de in het
paviljoen zittende vogelaars edie de vogel ongelukkigerwijs hadden gemist) geconcludeerd dat het vvaarschijnlijk een Prerodrorna-stormvagel hetrof . Groot was
de verrassing toen bleek dat de zeetreklelpost I0 0 m
ten zuiden van het paviljoen hernand bleek [e zijn
gewecsl door vier ervaren tellers IMar(Ulaf Blevervelt,
Nick van der Ham, Sander Lat;erveld en Leo Stegeman) . Van hen had Nick de vogel ontdekt en hij had al
vrij snel in cle gaten dat het om een Pterndroma moest
gaan . Laatstgenoemde waarnemers zagen onder andere een relatiei dikke zwarte snavel, c-en zwart masker,
een donkerl ;rijze mantel, de aanzet van een borslband
en een grijze staart zodat de vogel als Donsstormvogel
P mollrs kon worden gedeterntineerd . Ondanks een
toenemend aanlal gevallen vanaf 1989 aan de Britse
er terse kust kw'am deze waarneming als een grote ver-

210 Grijze Wouw Elanus caeruletrs, eerstejaars, doodgevonden op 24 oktober 1992 . Haaelrlonk, Ncx]rdhrabant, 19 november 199 2 rAll,tn Liosi)

r,rs+int; . indien aanvaard, zou het niet alleen het eerste
geval voor Nederland betreffen maar ook de eerste
voor het vasteland van Europa . DI( kGKULNfNUp K
Grijx.e Wouw dood gevonden bij Hazeldonk Op zaIr•rdi,4midda~ ?4 oktoher 1 ri92 werd I .mgs de oostzijde
van <i(• Alh tussen Antwerpen en Brc•rki voor de afrit
naar de parkeerplaats Hazeldonk, Noordhrahant, een
C ;rijze Wouw Elanuc caeruleus tls verkeersslachtoffer
gevonden lin atlasblok 50-1i-111 . De vinder keerde
die dag samen met zijn vrouw terug van een zaterdags
bezoek aan Antwerpen . Tijdens een pauze op de parkeerplaats was hij een stuk lanl s de afrit teruggelopen
om de door hem opgemerkte vogel op le rapen . De
wouw was vers dood en zag er onclanks een gebroken
scheceÍ gaaf uit . Op 6 novemher verkreeg de vinder
een politievergunning om de vogel te laten opzetten in
Lely'S1ad . Flesvland . Allan Liosi werd verw'itttgd door
de preparateur en mocht op 19 novemher een groot
aantal foto's maken van de opgezette vogel, die daarvoor zeifs even uit de klemmen w•er(I gehaald . Volgens
de preparateur had de vogel een bruingele iris overeenkomend met de kleur van het gekozen kunstoog .
Fen juveniel heeft vofgens The ffi rrl+ of Alrica 1 09S11
een gele lot lichthruine iris die na f, maanden rood
wonh Behalve de iriskleur duicl<!e onk het grote aantal
jlJveniele verc'n op een eerstejaars vogel . TevenS was te
ii(,n dat de voor de Amerikaanse Grijze Wouw E lr1
letuurus en Australische Grijze Wouw E .rc} notatus
karakteristieke zw•arte vlek op de onderhanddekveren
onthr<3k . De vleugellenRte was 270 mm . Tijdens hel
prep.ireren hleek dat de vogel erg mager was . Het
t;esl,irhl kon niet worden vasl} ;estefd . De vondst hij
Haielrlonk volgt op opmerkelijke meldingen in 1992
van idulte exemplaren in Noord-Frankrijk en BelRié (cf
Dut( h Rirding 14 : 1 SS, 199?) . Indien aanvaard, zou dit
liet tweede geval voor Necierland belreffen . He1 eerste
w.i, ecn exemplaar op 31 mei 1971 in Zuidelijk Flevoland waarvan door Wim Schipper twee foto's konden
worden gemaakt ; hierop was onder meer het ontbreken van een zwarte vlek op cle voorzijde van de ondervleugel richtbaar il.imosa 46 : 93-94, 1973j . Au .jN
Lir, ; h Ak~ruln B vqrv nt:rv BrR( ,
Ross' Meeuw te IJmuiden C)p zaterdag 21 november
1'192 i m11-15 zag Dirk Moerheek vanaf de Noordpier
t3ij Ilmuiden, Noordholland, een meeuwtje vliegen
w,iarvan hij vermoedde dat het een tweede-winter
lioss' Meeuw Rho dosfethia rosea was . Hij zag de vogel
echler met tegenlicht en was nict zeker van de determinatie . Qmdat de meeuw naar de Zuidpier vloog,
ging Dirk ook in die richting . Daar werd de vogel na
enig ,oeken, samen met de reecls tcmgesnelde Klaas
Eigenhuis, teruggevonden en kon de determinatie worden bevestigd .
Dr• vogel bleef tot en niet vrijdag 27 november en
werd door IOQen vogelaars t;eiie°n . liij was erg beweeglijk waardoor hij soms urenlang niet werd opgc'nx•rk1 . I lij liet zich langs zowel de Noord- als de Zuidpier, ver crp zee buiten de pieren, op rle stran[ivlaklr
ten zuiclen van de Zuidpier en irrp tlunderdag ?( ,

24 3

I )!3-ActuK, !

22 novemher 1992 IKoy de hi, ia<)
212 Ross' Meeuw R1Hxk istethia rosea, tweede-winter,
Ilmuiden, Noordhollancl, 23 novernber 1992 (René Pc yjl
novemheri in de Vissershaven van Ikmuiden hekijken .
Hei betrof het derde geval voor Nederland van deie
lang verwachte soort, die het embleem van Dutch Hirdinh vormt Ein 1984 l ;elekend door de ontdekkerj . Hel
eerste was een adull vrouwtje in romerkieed dat vana(
6 juni 1958 op VGcJand, Friesland, verbleef en op 14
juli dood werd aanhetru((en . Het tweede was een adult
in winterkleed dat op 1 ï-18 januari 1981 hij Camperduin, Noordholland, werd waargenomen . MAX BFkruy
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CMnRs Wfldtife
1993 programme of escorted birdwatching holiday s
Destlnations January -June include :
Northern India £1390 • Cameroon £2100 • Sri Lanka £1490
Cuba£1890 • TigerSpecial£1560 • Bulgaria£850 • Nepal£2390
Czechoslovakia £835 • Texas £1190 • Hungary £880
Majorca £570 • Poland £830 • Northern Spain £159 0
Assam, Sikkim & Darjeeling £1950 • Morocco £990 • Bhulan £2750
Austria £670 • Sabah £1790 • Camargue £850
Other departures later in the year include Arizona & California, Washington
State, Gambia, Argentina, Ecuador & Galapagos Islands, Kenya, and Australia .
Tour groups have a maximum of 18 participants, are escorted by experienced
leaders and we cater for all levels of expertise . If you would like further
information about any of these holidays, we will be delighted to receive your
enquiry at the tollowing address:

IA

CYGNUS WILDLIFE HOLlDAYS ,
57 FORE STREET, KlNGSBRIDGE, DEVON T071 PG
TelepFwrle 0548 856178 Fax : 0548 857537

RUSSIAN
NATURE TOUR S
A COMPLETELY NEW EXPERIENC E
Escorted tours with English speaking ornithologists v i siting areas of the former Soviet
Union never before possible
May 4 Boreal Forest of Russia
June 14
Amur Delta, Sakhalin &
Kamchatk a
May 5 Great Caucasus Mountains
June 15
Altai & Mongoli a
May 11 Boreal Forest of Russia
June 16
Tuva, Central Asia & Lak e
May 19 Ussuriland & Amur Delta
Baika l
June 17
The Best of the Sibenan Arcti c
May 20 Kazakhstan & Altai
July 15 & The Best of the Tien Sha n
June 5 Taimyr & Ceniral S+beria
August 1
Mountain s
Independent birding trips for small groups - you've drearned about them, now it s
possible '
Relici & Ross's Gulls . Ibisbill, Spoon-billed Sandpiper, (ive speciesof Snowcock, Pander s
Ground Jay - need we go on'
Contact Paul Dukes
I >,~
I Tj
RUSSIAN NATURE TOURS
57 Fore 5tree l
Kingsbridge, Devon T07 1PG
aB TA i
Tel : 0548 856437 Fax : (0548) 857537
o~es hzea e
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architectura+natura
international booksellers
Leliegracht 44 - 1015 DH Amsterdam-C
Telefoort 020-6 23 61 86 - Holland

• The bird table boo k
T Soper f 48 .85

• The birds of the Western Palearctic
volume 6 - warbler s
S Cramp (editor)
c f 235 .00

• Handbook of the birds of the world
uitgegeven ism ICB P
J deI Noyo, A Elliott &

J Sargatal (editors) f 333.00

AANBIEDIN G
Knwa TSN-! 45' + 20-60x zoom, f 1295,Kowa TSN-3 45' + 2D-60x zoom, f 1995,Kotiti .i Tti ht11 45' +'17-1i(l .x zoom,
f 8?5 .Nieuw van Kowa!! !
Lu p inu+ ttx4,' HGA Rubber met tas, J 695 .Lupinu, i i1x4! 8(iA Rubber met tas, f 795,Optolyt h
Toer¢nK 10x40 BGA Rubber met tas, f 1 1 75,Toer#nt; 7x42 BGA Rubber met tas, f 1195,-

Qrifa1
Sird Club
The Club's region of interest
embraces the entire Indian
Subcontinent, South East Asia,
the Philippines, Taiwan and much
of Intlonesia and China .

It is open to all ornithologists throughout
the world who share an interest in the
region's birds and their consetvation .

Pn1zYn incf. STLY

BORGE R INK \
OPTIEK
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A{meW seweg 135 - Harbrinkhoek
_ ra 1.054 9 0 -s8 9 B5 '

Members receive two Bulletins and a
journal 'Forktail' annually, keeping them in
touch with the latest developments in
Oriental ornithology .
JOIN TODA Y
Membership costs £12 per annum .
For further details or to ioin (enclase your fee),
write to ORIENTAL BIRD CLUB, c1o THE
LODGE, SANDY, BEDFORDSHIRE SG19 2DL.

St. Ann's Books

~

Rectory House . 26 Priory Road, Great Malvern,
Worcestershire, WR14 3DR . Englan d
Telephone : +44 684 562818 Fax : +44 684 56649 1

We are international mail-order specialists dealing Exclusively in Bird Books .
We have approximately 800 News titles always in stock, plus an ever-changing
stock of up to 2000 Secondhand titles, for the Ornithologist and Collector .
Effient, Friendly Service • Prompt Despatch • Expert Packin g
Catalogues are regularly issued, and are Free on request .
We are fully computerised and would be pleased to record your "Wants Lrst'.
We would then quote you (without obligation) when copies become available .

e
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AMERICA N
BIRDING
ASSOCIATIt)N
N

in v tte.s reuder .c nf Drrtch Birding iruo riur rrremhera'17rP . If yrxr jrrlr the rnr1v rti'nr71i Ame rrirtii
a .scr>c'iatintrr>f urrdfi>rhirciei :c• rnrr uilJrec'eiti'r
Birding .rwrhr-mnrrthls nur.~u irrc rrhic•!i gire.c
rxetrt•c _f relcl hirclrr :s rhr r .s7rerlr .sr Ihr ti .sr r k, urul
Wingingit . ulir•elt n>ntlrls uww.dPtlr'r'ti illh the
Iutesl hcrl~prrrirr,~s crru! rurilies . Mcairs• AI3r1
hirchv<Nrirers are ati•crilirhle Iri urft ,i.se r1t- guirlr,
t•isiFr,rs to iheír korr1i
7 lte.ce nlenrhers
crre Iistecl irr ntrr A9cvrnc~~rship 1)rre c

.Annual Dues : L:SS 37 .(10
Visa and MasterCard Accc.ptc d
For sctrr ;lrle c•rr! ies . sencl US$ 3 .5() tn .
American Birding
Asst)ciation
P() Box 6599

Colorado Spring s, CO
80934 USA

Voge l s
Sluit aan bij de Vogels van Alaska Tocht
met Natuur Alaska Reize n
In November, bezocht ik Nederland met Dr . Gerlof
de Roos uit Vlieland en Margriet van Laake uit
Nijmegen om Nederlandse Vogelaars bekend te
maken met de vogels van Alaska . Vogels heeft
Dr. de Roos gezien met mij aan de Bering 7ee,
Kenai Fjords, Yukon Rivier, steppen van arctic
Alaska en Prudhoe Bay .

of
Inn3 1993 is het 14de jaar voor deze speciale
vogel-waarneming reis door 5,000 km van
Alaska's beste vogel gebieden en parken . In 1992
2agenwij 167soortenplus28 soorten zoogdieren .
Ncem deel aan het adventuur en de ontdekking
van Alaska .
Schrijf Dan L . Wetzel, NatureAlaska Tours,
P.Q . Box 10224, Fairbanks, Alaska 99710 USA
of hel 1 (907) 488•3746 ; fax 452-3805 .
Referentie Dr . Gerlof'1'h, de Roos, 5621-1786.

Alaska
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The independent tnonthly
magazine that's always
worth reading . . •
For vour FREE sample copv, u fite t n

The Swiss orn ithological journal appears
four times a year (c 250 pages) and
publishes articles and reports in French,
with abstracts in German and English,
covering the Central European avifauna ;
particular emphasis is placed on original
contributions .

The annual subscription is SFR 33 .
A free sample copy can be obtained from
the following address:
Administration Nos aiseaux
Case Postale 54
1 197 Prangins
Switzerlan d

W ESTERN BIRD S

DIE VOGELWELT
Ornithological Scientific ]ourna l

A quarterly journal of field ornlthology
for actiue blyders an d
proJesslona l ornlthologfsts

Papcrs (t population eeolof;,% . dispersion, biology ttF rcproduciion
and teeding, faunistics, distribution . ringing and other itenis of
field urnithology . hird preservatiun ; also obsenratiUn reporis . ecolagical news, b(tokreviews, pholus .

• Bird dennficotion nrricies written by experts and
rigorously rev,rwed by editorial board

• ArticEes and photographs documenting ranries and
range extension s

Ilighly qualified and recognized
experts in their field make up our
editorial board German language
articles sumrnarized in F.nglish .

• Studres of bird distribution . abundance . beha vtior .
migrati o n and ecolog y

Indispensable for scrious researchers and ecologists .

WFSTER N B(RDS also announces

Six issues p .a . Subser DM 45,plus postage. Students cntillcd to
20 0 'o rebate on proof of college
enroEment .

• Generousfy illusiroted hv leading amateur and prolessional a rt ,sts and photographers

• WFO sponsored pelagic trips

• Annual conventrons including field trips and bird
identificauon presentafion s
I o becorne a WFO mei nber and receive WESTERN BIRDS
send $1800 ($23 0 0 nutside U .S .} annual dues payabie to
W^teni firl[! (3nrilhr.rkx2i_sts-I7 . r:'n 1k rotFiy Meyerc . 6011
tiaddlelree IJrne, Yorlrn tinriri, CA 92 686 , U .SA.

Enyuirics to :
Duncker & Humblot. Publishers
Post Box 410329, U-100013erlin 41

Dutch Birdin g
Address Dutch Birdínc;, Postbus 75611, 1070 AP Amsterdam, Nelherl,3nds
EdiloriaE se[refariat .Arn oud van den 8erg i+31-2_3378(]2al and Gerald Oreel f+31-2 51 870992, Íax +31-2058032661
Editors Arnoud van den Berg, Tom van der Have, Ferdy Hieselaar, Graham Hullowav, André van Loon, Gerald Oreel
and Frank Rozenclaa l
Photographic editor René Pop, Floris Burgwal 54, 2907 PH Capelle aan clen Ijssel, Netherlands f+31-1045088791
Consulting editors Christine Barlhel, Peter BarlheL Enno Ebcls, Klaas Eigenhuis . Dick Forsman . Ted Hoogendoorn,
Killían Mullarnev, Hans Schekkerman, Hadoram Shirihai and Peter Svmen s
Ediioriai assistants Ruud van Dongen, Gerald Driessens, Hans Gebuis, Hans van der lv4eulen and Peter de Kouw
Production and Iay-out André van Loon (+31-206997585i and René van Rossu m
Advertising Peter Meijer 1+31-3480-31905, fax +31-3480-20394 1
Subscriptions 1992 : NLG 52 .50 INetherlands) or BEF 1000 IBelKium) annuallv ; NLG 60 .00 lother countries inside
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articles and notes on m(irpholoky, svstematics, occurrence and dístrii)ution of birds in the Benelux, Europe and
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Artikele n
2 01 Nuurdeli}ke Troepiaal op Vlieland in oktober 1987 Fnno f3 Ebels X Nuvhert Al van Ec k
2117 Shrint; head-mcrult oÍ Ntediterranean Gull in north-wectern France W rTed1 NooT;endoorn, Dirk !Muerbeek,
Petcv ! ,ttr -ininr;rv 8 C-ur A1 8errevnets
214 Twer• 4biluang5ternc in Flevoland in tivinter van 199 1/9? Arnnud B van den f3~r1;
Birds in the CI S
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Myslery photograph s
22 %,4lysterv nhot- rnrrph 49 : Green Sandpiper Arnaud 8 ran den Berg
Brieve n
225 Grijze Strandloper in Or~titvaarcferst}las en in juni 1989 Ian van cier 1_aar t
??fi Grijze Strandioper in Oostvaarderspla~sen in juni 198E3 Je!!c Scharringa 8 .Ar e nd b'Vassink
Recensie s
228 Wh e rc tU uatch bird.c in C"umhria, tancashire 8Cheshire by 1 Gue,;t 8 M Huicheson Craham I HoNoway
?R 7'rack!~ „C srgns of fhe hird s o! 8r2tain an[! Furope' an identification gufde by R Brown, 1 Ferguson ,
ti1 Lawrence & D Leec Grafram J Hollowa v
228 h'inTrï .hcr . Iree-eaters c1 roilerc b y C H Fry, K Fry & A Harris Frank Rnzenda< 1 i
DBA-nieuw s
2 29 F)13A-voge,lweek op Texel in oktober 1992 ; DBA-vogeldag in Utrecht op caterda}; 1 3 Ícbruari 1cJ9 .3
Recent WP reports
2 ;{} Re.ce-nt 1h1' nelxrrtc : 5eptember and (7ctaber 1992 Arnoud B van den Berg
Recente meldingen
2 ia Nederlan[I_ ,t l~lr=ml~er en oktober 1992 Kuud h4 van rJon};en, F-lans Gehnis A Petvr L1' LV rle lZouw
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DB Actuee l
Nieuwe vt gelgid : van Lars lonsson ; Dnnsstormvot;el lanMs Camperduin ; Grijte lhbuw dooci gevonden hii
Hazelrlonk ; Rotis' Meeuw te I1muide n

Voorplait : 5rnelleken F.31co rolumbarius . ~tilaas4•lakte, 7_uidhollind, mYirt 1992 tNenk van 1-t,rr5k,anzpl
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