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Breeding Black-winged Stilts in the
Netherlands in 1989-93, ïncludin
one paired with Black-necked Sti t

Peter t Meininge r

n Europe, Black-winged Stilts Himantopus hi-
~ rn,al 2 topus himantopus mainly breed in coun-
tries bordering the Mediterranean Sea and the
Black Sea . In years when the southern European
breeding areas are dry in spring, considerable
numbers of Black-winged Stilts may move to
more northern parts of Europe . During such in-
vasions in north-western Europe, most breeding
attempts have been noted in Belgium and the
Netherlands (Glutz von Blotzheim et al 1977,
Cramp & Simmons 1983) . In the Netherlands,
during 1931 -92, breeding attempts were noted in
at least 35 years (figure 1) . Largest numbers were
in 193 5 (at least 33), 1958 (at ieast 26), 1965 (at
least 40) and 1989 {at least 22) (Meininger &
Schekkerman 19901 .

This paper summarizes the situation in 1989-
90, previously detailed by Meininger & Schek-
kerman (1990) and Meininger (1991), and
describes the breeding attempts in 1991-93 . It
also describes the breeding of a mixed pair of
Blacic-winged and Black-necked Stilts H h rnexr-
canus (the latter bird considered originating from
captivity) .

Results
In 1989-93, Black-winged Stilts have bred in the
Netberlands annually, with totals of 22, 11, four,
14 and five breeding attempts, respectively {table
1) .

In 1989, 10 nests were found in the Oost-
vaardersplassen, Flevoland, but all were trampled
by cattle . In the south-western Netherlands, 12
breeding pairs were present . Breeding success
was low due to the drying-up of pools or flooding
of nests . Seven young fledged : one at Slikken van
de Heen, Zeeland, three in the Zoommeer area at
Prinsesseplaat and Malenplaat, Noordbrabant,
and three near Sas van Cent, Zeeland .

In 1990, 11 pairs attempted breeding of which
several were successful : two young fledged near
Blekslagebrug, Groningen, and at least seven at
Molenplaat .

Molenplaat was the only area where breeding
was noted in the cold and wet spring of 1991
when four nests were found . Two pairs produced
one and two fleclglings, respectively . With a
mean of 0 .75 fledged young per pair, the Black-
winged Stilts were more successful than the 31
local breeding pairs of Avocet Recurvirostra
avusetta which completely failed to raise young .

In the warm spring of 1992, Black-winged
Stilts turned up in rnany parts of the Netherlands .
The only areas w here definite breeding was
noted was again at Molenplaat and nearby Mar-
kiezaat . In May-lune, two pairs alarm-calling and
showing distraction display were observed for 4
weeks at Markiezaat . No chicks were obse rved
and both breeding attempts are believed to have
been unsuccessful ( Hidde Buit and Ray Teixeira
pers comm), From late April, up to 24 birds were
regularly present in the Zoommeer area . Among
these were two Black-necked Stilts which could
be readily identified by their remarkable pattern
on head and neck ( black crown, nape, lower ear-
coverts and hindneck, white 'post-ocular spot'
around the eye), relatively short legs and broad
wings ( cf Hayman et al 1986) . Later in the sea-
son, they were easily recognized because they
were the only birds actively mouiting their pri-
maries . Primary moult was first noted on 25 May,
c 1 month earlier than in birds of the subspecies
H h hirnantopus .

12 Black-winged Stilt nests were found at
Molenplaat . One female laid three eggs in a
nearby nest already containing four eggs, after
the single egg in her own nest had been pre-
dated . The nest with seven eggs was attended by
two females and a male ; al least one chick
hatched . A female Black-necked Stilt (sexed by
the presence of blackish-brown mantle-feathers)
was paired with a male Black-winged Stilt (black
mantie and pure white head) . This pair's nest
contained four eggs from which three chicks
hatched . Measurements of the eggs were 42 .4 x
27 .7, 43.3 x 28 .6, 42 .6 x 29 .0 and 44 .7 x 28 . 4

1 Dutch 8irding 15, 193-i97 oktober 1 99 3', 193



Breeding Black-winged Stilts in the Netherlands in 1989-93, including one paired with Black-necked Stilt

TABLE 1 Breeding attempts of Black-winged Stilts Himar+topus himantopus himantopus in the Netherlands in
1989-93 (per area )

1989 1990 1991 1992 1993

Blekslagebrug; Groningen - 1 - - -
Oostvaardersplassen ; Flevoland 10 - - - -
Almere; Flevofand 3 - - -
Slikken van de Heen, Krarnmer-Volkerak; Zeeland 5 - -
Rammegors; Zeeland 1 - - 5
Sas van Gent; Zeeland 1 - -
Dintelse Gorzen, Krammer-Volkerak; Noordbrabant 1 1 -
1'rinsesseplaat . Zoommeer; Noordbrabant 1 - - - -
tvlofenplaat, Zoommeer; Noordbrabant 1 6 4 12 -
Ossendrecht; Noordbrabant 2 - - - -
Markiezaat; Noordbrabant - - - 2 -

Total 22 11 4 14 5

mm, respectively . Mean measurements of these
eggs (43 .2 x 28.4 mm, extremes 42 .2-44 .7 x
27 .7-29 .0 mm) were slightiy smaller than those
of the eggs of Black-winged Stilts, measured lo-
cally (mean 44 .6 x 31 .5 mm, extremes 41 .7-47 .6
x 29 .7-32 .6 mm, n=22) . The eggs of the mixed
pair were slightiy darker than those of normal
pairs but the chicks were identical . The other
Black-necked Stilt, of unknown sex, did not ap-
pear to be involved in breeding although it was
regularly seen in the breeding colony . Reports of

up to four Black-necked Stilts at this site (Vogel-
jaar 40: 191, 1992 ) are considered erroneous .
There were several Black-winged Stilts with head
patterns superficially resembling those of Black-
necked Stifts but well within the normal variation
noted in H h himantopus (cf Xeira 1987) .

At least 28 chicks hatched from the 12 nests .
During some heavy showers on 4 June which
inundated the breeding site for several days with
several centimeters of water, all pairs managed
to save their nest by building it up with smal l

FIGURE 1 Number of breeding attempts of Black-winged Stíits Himanlopus hirnantopus himantopus in the Nether-
lands in 193 0-9 2
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Brr e rlirl~ Black-avin~ erl Stilts in the Nethcvl,rnrls in 1989- 9 i, including one pairvri tt•ith Bla c k-necked Stilt

sticks to a small mound up to 8 cm high . C-on-
trary to previous years, when the hircfs reniained
close to their breeding site until the young had
f[edt;ed, in 1992 ill pairs with chicks left the
breeding site immecliately after hatchinl; . They
attempted to lead the chicks over a dike, across a
road, and through a field to a Remporarilyl suit-
able feedint; area r 1000 m from the hreeding
site . Many chicks clisappeared during this jour-
nev . Ot the few chicks which surceerled in
reaching the other marshy area, several diecl after
this area dried up . 1'robahly only two young fled g -
ed Ihoth ot unmixecl pairs) . The area had been
ahancloned hy Black-winged Stilts by if) July .

In 1993, the only area where Black-rvint;ed
5tiltti were frequently present was Kanirne#;ors,
Lcelind. From eirly April, up ttr 11 hirds were
Sc°c M and five birds attempted breeding . At least
two voung fledged . In 1993, there were no sight-
ings of Black-necked Stílts in the Netherlands .

Discussion
Fhe recent breeding of a relatively large number
ot Black-winged Stilts in the Netherlands is ral-
most unprecedented (Meininger & Schekkerman

1 rJrlili . Most recent kxecdinl ; attempts were in the
suuth-western part ot the country where the
majority was found in in area where breeding
was relatively success3ul .

Tliere is only one clefinite indication of the ori-
t;in of the Black-winged Stilts breeding in the
Netherl,tncls . A male carrying colour rings titas
c~h~ervc~d at Slikken van cle Heen between 19
M.jy and 2 June 1989 . This bird had been ringed
on 10 July 1987 as an adult non-breeding male
at les I'ortes, Ile de Ré . Charc:nte-Maritime, Fran-
ïe rn,leinint;er & Schekkerman 19901 . A pre-
kioutilx published record of a dead bird carrving

an Itaiian ring (Meininger 1990) is unsuhtitan-
tiated anrl should be ignored . To date, no ret ov-
c>rieti have been ret eivecl of the 50 chicks ringed
in the Netherlands in 1989-93 . The apparent
fidelity to Molenplaat as a breeding area could
not crnly indicate aduits returning to a former
breeding area but also birds returning as breeders
to their natal site . There is, however, no evidence

for these presumptions . In 1992, several breeders
werE, first-year bircls but no finetal? rings were

seen .
the Black-necked Stilts present in the Zonm-

i r1 S

120 Black-+ntinged Stilt / Stcrltkluut Hfmintut.ius Itirr ? ,inlopu him,rntn~xrs, adult male . Mulenpl aat, Zoommeer, Noord-
hrah,inL 21 Mav 19 9 2 (l.m v,ui Holteni
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Breeding Blaek-winged Stilts in the Netherlands in 7989-93, including one paired 4vith Black-necked Stil t

meer in 1992 are probably the same as reported
during the previous winter at several sites in Bel-
gium and the Netherlands . Two hirds were
reported in Belgium on an unknown date before
12 August 1991, on 12-13 August 1991 at Tiel,
Gelderland, on 7-8 September 1991 at Mokke-
bank, Friesland, on 6-14 December 1991 again
at Tiel, on 14 March 1992 at Dreumel, Gelder-
land, and from 23 April at Molenplaat (van der
Burg et al 1991, 1992, van Dongen et al 1992) .
From S September 1991 until spring 199 2 , one
bird was continuously present in the Zoommeer
area (Ray Teixeira in litt) . The simultaneous
observations at Zoommeer and elsewhere in the
Netherlands prove that at least three different
birds were involved . We noted that one hird at
Zoommeer carried a small metal clip ring, proba-
bly without inscription, above the tibio-tarsal
joint on the left leg. Thus, there is little doufit that
the birds had escaped from a zoological garden
or private collection . In 1991, at least one Black-
necked Stilt reputedly escaped from a luna park
in Limburg, Belgium, but no details are available
(Ludo Benoy in litt) . Vagrancy from their natural
American breeding areas should be considered
highlv unlikely . There are no known previous
reports of mixed breeding pairs of Black-necked
and Black-winged Stilts .
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Samen vatting
BROEDENDE SrELrKLUIEN IN NEDERLANn IN 1989-93, iNCLLF-
S1EF GEn4ENGD PAARTJE MET AMERIKAANSE 57ELTKLLUt In

1989-93 vonden respectievelijk 22, 11, vier, 14 en vijf
broedpogingen plaats van Steltkluten Nimantopus
himantopus himantopus in Nederland (tabel 1), het
meest regelmatig in Zuidwest-Nederland . Het broed-
succes was meestal gering door het opdrogen van plas-
sen, het overspoelen van nesten en het vertrappen van
nesten door vee . Het aantal jongen dat vliegvlug werd
bedroeg respectievelijk minimaal zeven, negen, drie,
twee en twee . In België en Nederland waren sinds ten-
minste augustus 1991 minimaal drie Amerikaanse
Stellkluten H h mexicanus aanwezig . Eén van deze
vogels had een 'clíp'-ring hetgeen wees op een her-
komst uit gevangenschap . In 1992 vond een gemengd
broedgeval plaats van een vrouwtje Amerikaanse
Steltkluut en een mannetje Steltkluut in een kolonie
van 12 nesten op de Molenplaat in het Zoommeer,
Noordbrabant, Drie jongen van het gemengde paartje
kwamen uit maar geen werd vliegvlug .
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Mongoolse Pieper
in november 1983

te Westenschouwen

Arnoud B van den Berg, Leen van Ree K. C S fKees) Roselaa r

0 p
13 november 1983 was Leen van Ree aan

het ringen op de vinkenhaan van Vogel-
ringstation Nebularia gelegen in de duinen ten
noordwesten van Westenschouwen, Zeeland . Er
stond een zwakke oostenwind en het was een
zonnige en berijpte ochtend waarop 62 vogels
werden gevangen waaronder 39 Vinken Fringilla
coelebs. Binnen het slagnet, waar de zang van
de Veldleeuwerik Alauda arvensis werd afge-
speeld, viel om c 11 :30 een als een leeuwerik
landende vogel in welke onmiddellijk werd
geslagen . Pas tijdens het ringen van de vogel
bemerkte LvR tot zijn verrassing dat hij geen
Veldleeuwerik maar een hem onbekende grote
pieper Anthus had gevangen . De vogel was erg
mager en niet fit . Er werd besloten hem de nacht
over te houden ; de volgende dag bleek de pieper
echter overleden . LvR kon niet tot een sluitende
determinatie komen, ook omdat hij geen erva-
ring had niet de Grote Pieper A richardi . Het leek
hem daarom verstandig de vogel naar het Zoiilo-
gisch Museum te Amsterdam (ZMA), Noordhol-
land, te sturen . Daar determineerde CSR de
vogel als een eerstejaars vrouwtje Mongoolse
Pieper A godlewskri (ook wel Blyths Pieper
genoemd) en publiceerde de gegevens in Glutz
von Blotzheim & Bauer (1985) en Cramp (1988) .
Een foto van de balg werd gepubliceerd door van
den Berg et al (1989} .

Beschrijving
De onderstaande beschrijving werd gemaakt
door CSR aan de hand van de verse vogel (in
1983) en ABvdB aan de hand van de halg (in
1989) .

GROOTTE & BOUw Forse pieper als Grote Pieper of
Duinpieper A carnpestris. Snavel fors . Poot stevig en
fang . Lange achternagel gekromd .
KOP Voorhoofd, kruin en achterhoofd in lengterichting
gestreept met dikke zwarte vlekken op lichte groen-
bruine ondergrond . Wenkbrauwstreep licht van snavei
tot achter oog boven oorstreek, boven en achter oog
witter en opvallender dan voor oog . Oogstreep van oog
naar achteren, vaag begrensd . Teugel zonder streep .
Oorstreek licht met vaag gevlekt geelbruin aan achter-

zijde . Snorstreep vaag begrensd en zw•artachtíg, als
langwerpit; vlekje onder oog . Mondstreep breed en
witachtig doorlopend tot op zijhals . 8aardstreep vaag
begrensd en zwartachtig op zijhorst overgaand in vlek-
ken . Kin en keel crëmewit .
BOVENDELEN Mantel, rug en schouders licht groen-

bruin in lengterichting gestreept met dikke zw•arte vlek-
ken . Stuit groenbruin met vage donkere streping .
ONDERDELEN Borst oranjeachtig lichtbruin met kleine
zwarte vlekjes op bovenborst . Overige onderdelen
ongestreept witachtig met licht oranjebruine zweem,
vooral op flank en rond dij .
VLEUGEL Handpennen, armpennen en terlials donker
grijsbruin met smalle lichte rand . Grote dekveren
zwartachtig met lichtbruine zoom . Middefste dekveren
zwart met witte binnenrand en lichthruine buitenrand ;
tic;hte rand aan top onderbroken door accoladevormig
zwart van veercentrum . Lichte randen van grote en
middelste dekveren twee vleugelstrepen vormend .
STAART Binnenste vier staanpennen {t1-41 bruingrijs .
Zwarte binnenvlag van op één na huitenste staartpen
(15) met 22 mm lange breed wigvormige witte top . Bui-
tenvlag van 15 over lengte half zwart (teRen schzchl
aan) en half wit laan rand) . Buitenste staartpen (tb) ge-
heel wit (inclusief schacht) .
NAAKTE DELEN (genoteerd aan verse vogel) Boven-
snavel hoornzwart met bleke vleeskleurig gele snijrand .
Ondersnavel vleeskleurig niet hocxnzwarte punt . Pool
bleek rozeachtig hoorngeel, donkerdere hoornkleur op
gewrichten en bovenzijde tenen . Nagels gelig wit .
BIOMEÏRIE Gewicht 20 .1 g!na nacht in gevangen-
schap) ; vleut;ellengte 9 3 mm ; staartlengte 64 mm ; sna-
vellengte (tot schedelj 16.6 mm : tarsuslengte 27 mm ;
achternagellengte 12 .8 mm Icf Cramp 19881 .
SLEET Slag- en staaripennen t ;esleten
GEDRAG In biddende vlucht landend als Veld-
leeuwerik iLvR} .

Determinatie
De deterniinatie was voornamelijk gebaseerd op
de biometrie . De staart- (64 mm) en tarsusfengte
(27 mm) vielen duidelijk onder de minima voor
Grote Pieper {respectievefijk 68 mm en 28 .7
mm) . De verhouding vleugel : tarsus (93 : 27 =
3 .4) sloot oostelijke ondersoorten van Grote Pie-
per uit (Cramp 1988 ; zie Glutz von Blotzheim &
Bauer 1985 voor taxonomie van Grote Pieper) .
Ook de achternagellengte was extreeni kort voor
Grote Pieper . De snavel- (tot schedel : 16 .6 mm )
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en achternagellengte 1:12 .8 mm) vielen buiten de
extreme maten van Duinpieper (respectievelijk
minimaal 1 6 .8 mm en maximaal T 1 .5 mm} (cf
Cramp 1988) . Alle maten pasten daarentegen
wel op Mongoolse Pieper (Cramp 1988 ; figuren
1 -2) .

Het koppatroon verschilde van dat van Duin-
pieper door een 'open gezichtsuitdrukking' zon-
der donkere teugelstreep. De korte titi-itte wig op
de binnenvlag van t5 (22 mm) wees ook op
Mongoolse Pieper maar sloot een zelden voorko-
mend staartpatroon van Grole Pieper niet uit Ícr
figuren 3-4l .

De sleet toonde aan dat het een eerstejaars
vogel was . Alle vleugel- en staartveren waren ju-
veniele behalve veel geruide kleine dekveren en
enkele geruide binnenste middelste dekveren ;
kop- en lichaamsveren waren geruid (Cramp
1988} . 5ectie wees uit dat de vogel een eerste-
jaars vrouwtje was ioviduct recht en dun) .

Veldherkenning
Eerste-kvinter Mongoolse Pieper doet zowel den-
ken aan Grote Pieper als aan juveniele Duinpie-
per (waarmee hij voorheen vaak als conspecifiek
werd beschouwd) . In het algemeen kan worden

t ;esteld dat hij in bouw en gedrag het meest op
Duinpieper lijkt en in verenkleed het meest op
Grote Pieper (Giutz von Blotzheim & Bauer
1985) . In eerste instantie vallen in vergelijking
met Grote Pieper de korte staart en poten op
(Russell 1988) . Als de vogel van dichtbij kan
worden bekeken kan de korte achternagel zicht-
baar zijn (niet zo extreem lang als en iets meer
gekromd clan bij Grote Pieper) . Tijdens het lopen
is cie houding in het algemeen minder rechtop en
meer kwikstaart A?otaciila-achtig clan bij Clrote
Pieper IRussell 1988, Heard 199 0 1 .

De koptekening van eerste-winter Mongoolse
Pieper lijkt op die van Grote Pieper en verschilt
van Duinpieper door het ontbreken van een don-
kere teugelstreep (cf Huizinga & van der Waal
19841 . Een juveniefe Duinpieper heeft geen
oranje op de flanken . Er zijn verschillen in veren-
kleed met Grote Pieper bekend die niet consis-
tent zijn omdat de Grote Pieper zeer variabel is
icf Grant 1983, 1989) . Zo zouden eerste-winter
Mongoolse Piepers #;emiddelrl iets w•armer
gekleurde en minder getekende oorstreek, zwaar-
der zwartachtig gestreepte kruin en bovendelen,
opvallendere oranjeachtige tint op de flank en
unitormer gekleurcle onderdelen hebben da n
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124 Mongoolse Pieper / Blyth's Pipit Antii w. gocíler-vskii. eerste-winter . 13 novetnber 1983, met Grote Pieper /
Richard's Pipi1 ,-1 rich~rdi, Zoiilot;isc h Museunn, Amsterdam . Noordholland (Arnoud $ van den Bergl
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ri •

125 Mongoolse Pieper / B€yth's Pipit Anthus god7ewskrr, eerste-winter, I)uitentite staartpennen, 13 novemhur 1983,
Zoiilot;isch Museurn, Amsterdam, nborrlhollancl tArftoud B van den Berg) 126 ,1Aont;oolsc Pieper / t3lyth's Pipit
Anthus godtewskii, eerste-rn-inter, S,3ppi, Finland, oktober 1986 f,4ntti Lrnd1 127-128 Mongoulse Pir~pc•r 1 Blyth' s

Pipit Anthu .s t orlfPa~skri, eerste-winter, De Moeren, WesvIajnderen, 16 novemher i 9Kb rNwher7 hrxotPraert l

Grote Pieper (Kitson 1979, KóniKstedt & Robel
1983, Glutz von Blotzheim & Bauer 1985, AI-
strpm & Mild 1987, Harris et al 1991 ) . Grote Pie-
pers kunnen echter dezelfde kenmerken tonen,
vooral als oostelijke ondersoorten in aanmerking
worden genomen ;cf Wassink 1979, Svensson
1984, Alstrtim 1989J . Dit laatste geldt ook voor
het verschil in staartpatroon dat in het veld nor-
maliter toch al niet goed te zien is . In het alge-
meen heeft Mongoolse Pieper vergeleken met
Grote Pieper minder wit op de binnenvlag van t5
(Kénigstedt & Robel 1983, Svensson 1984, Glutz
von Blotzheim & Bauer 1985, Cramp 1988) ;
sommige Grote Piepers kunnen echter het voor
Mongoolse Pieper karakteristieke patroon heb-

ben, maar het omgekeerde schijnt vrijwel nooit
het geval te zijn (Alstróm 1989, cf figuren .3-4) .

De adulte middelste dekveren van Grote Pie-
per en Mongoolse Pieper verschillen in tekening,
in tegenstelling tot juveniele middelste dekveren
die sterk op elkaar lijken íAlstriim & Mild 1987,
Alstrcim 1989, Leevington et al 19911 . Bij sommi-
ge eerste-winter Mongoolse Piepers is ten minste
één centrale juveniele middelste dekveer vervan-
gen door een adulte . Op een dergelijke centrafe
adulte middelste dekveer (dus niet op een bin-
nenste ot buitenste) is hij cle Mont;oolse Pieper
een kenmerkende stompe, bijna rechthoekige
tekening van het donkere centrum te zien en een
brede lichte punt . Bij Grote Pieper is het donkere

2f1t1
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centrum minder contrasterend en meer puntvor-
mig . Een eerste-wintervogel nie.t één centrale
adulte middelste dekveer in Kirkkonunimi, Fin-
land, op 30 november 1986 toonde dit kenmerk .
Veel eerste-wintervogels hebben echter (;een
juveniele centrale middelste dekveer geruid,
zoals die van Houtskari, Finland, en cle vogels in
België en Nederland . Bovendien is dit kenmerk,
evenals de hiervoor genoemde kenmerken, vaak
lastig in het velcl vast te stellen en blijkt de teke-
ning bij Mongoolse Pieper te kunnen variëren
tHearcJ 1990) .

Alstrtim & Mild {1988) meenden derhalve dat
Mongoolse Pieper en Grote Pieper in het alge-
meen gemakkelijker zijn te onderscheiden aan
hun geluid dan aan hun verenkleed . De zang,
verschilt sterk maar zal in Europa nooit te horen
zijn . Er worden wel twee vluchtroepen beschre-
ven waarvan er één lijkt op die van de Grote
Pieper maar, onder meer, iets hoger van toon,
zachter en iets aflopend aan het einde is . Een
tweede vluchtroep is een kort en luid tsep dat op
één van de roepen van Duinpieper lijkt (Kitson
1979, Alstrrom & Mild 1988, Alstrtim 1988,
1989, Lewington et al 1991) . De laatste roep
wordt apart of in comhinatie met cie eerste roep
ten gehore gebracht en vaak herhaald . Als men
erin slaagt een bandopname van deze geluiden
te maken, kan men wellicht de determinatie als
Mongoolse Pieper veilig stellen . Anders doet
men er goed aan iemand met een ringvergunning
te verzoeken de vogel te vangen .

Herkenning in de han d
Bij een gevangen vogel moet vooral aandacht
worden besteed aan het meten van de lengten
van vleugel, snavel (bij voorkeur tot schedel), tar-
sus, achternagel en witte wig op de binnenvlag
van (5 . Met deze maten is men verzekerd van
een sluitende determinatie (voor meetmethoden
zie Svensson 1984) .

De maten van Mongoolse Pieper kunnen wor-
den vergeleken met die van Grote Pieper A r
richardi, Ladangpieper A rufulus en Duinpieper
(cf Giutz von Blotzheim & Bauer 1985, cf C)ddie
1988) . Van cle Grote Pieper worden meestal vijf
verschillende populatiegroepen onderscheiden :
behalve A r richardi ook A r certtralasiae en A r
dauricus en in het oosten behalve A r sinensis
ook A r ussuriensis . Hoewel Glutz von Blotzheim
& Bauer (1985} het niet gerechtvaardigd achten
elk de status van ondersoort te verlenen doet
CSR dat wél na vergelijkend onderzoek in het
British Museunn (Natural History) te Tríng . Hert-
fordshire, Engeland (BMNH) . De twee oostelijke
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l-1GUl,R 1 Vleugellengte versus larsuslent;te van wesle-
lijke ondersoorten van Grote Preper Anthus richardi
centrafasiae, A r dauricus en A r richardi O, oostelijke
on[iersoorten van Grr le Pieper A r sinensis en ~ti r ussu
riensis (kader van ononderbroken omlijning), Ladung-
pieper A rufulus ( l . titions;oolse Pieper A go clle wskii
f Q l en Duinpieper A rar ipestri; Ikader van onderbro-
ken omlijningi . Nummers betreffen Mongoolse Piepers
in Europa : 1, .Nederland . 13 november 1983, ? . Fin-
I,ind, 10 oktober 1974 en 3, Engeland, 23 oklober
188?
rIGURE 1 Leni;th ot wing versus IenRth ot tirsuti oÍ
western suhsperies of Richard's Pipit Anfhus rirharcfi
cenfralasiae, A r clauricus and .A r richarcli 1 I, eastern
suhspecies of Richarci's Pipil A r sinensis and A r ussu-
rier7sis (within frame of non-broken line), Paddviield
Pipit A ruliifus ( ), BI}-th's Pipit Agorflewskii (*) a nd
Tawny Pipit A carnpesiris hothin trame of broken line) .
Numbe.rs indicate Blyth's Pipits in Europe : 1, 'Vether-
lanris, 13 vovember 1983, 2, Finland, lp October
1974 and 3, Ent ;land . '-13 Ocloher 1881

ondersoorten A r sir iensis en A r ussuriensis ( die
vergeleken niet A r richardi klein zijn) komen
voor in het gebied tussen Ussurië en Zuidoost-
China en zijn niet in Europa te verwachten {ten-
zij afkomstig uit g evangenschap) . De Ladangpie-
per komt niet verschillende ondersoorten in
Zuidazië voor ( in Thailand hijvoorheeld A r rutu-

20 1
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FIG.t!l .R 2 Snavellengte Itot schedel) versus achtennagellen ~
ke onrlersoorten van Grote Pieper .~intttus rich,irdi cenrrala
cus en A r richardi { . 1, Ladangpieper A rufulus (kader van
omlijning), Mongoolse Pieper A gcxllewskii 1 01 en buinpi
tris ( x} . Nummering van drie Mongoolse Piepers in Europa a
FIGUhE 2 Lent ;Ih ot bill (to skult) versus length oi hind claw
species of Richard's Pipit Antlius rrchardi cenrrarasiae, ,°1 r[
richarcli 1 I, Paddytield Pipit A ruluhrs Iwithin Íranie of nc
131yth"s Pit~1t AgodJewskii 10 } anct Tawny Pipit A cam pest
aÍ three Blyth's Pipits in Europe as in figure 1

his en A r malayensis) en is evenmin als dwaal-
gast in Europa te verwachten (cf Ali & Ripley
1973), Van al deze taxa ss materiaal bekeken in
BMNH, ZMA en het Nationaal Natuurhistorisch
Museum te Leiden, Zuidholland {NNM}, behalve
van A r sinensis en A r u .ssuriensis waarvan gege-

vens uit de literatuur gebruikt
zijn iStresemann 1931, Hall
19611 ; hiermee zijn ook de
tabellen samen f;esteld in Cramp
(1988 ; niet name tabel A op
pagina 312) . Om de verschillen
in afmetingen te verduidelijken
zijn die in figuren 1-4 sament;e-

D vat. Waar in figuren 1-2 de indi-
viduele punten van enkele
(onder)soorten te veel overlap-
pen, is alleen de omkadering
van de puntenwolk van één
soort aangegeven .

Tussen Grote Pieper en Mon-
~~~4?! goolse Pieper is vaak een ver-

mm schil zichtbaar in het zwart-wit-
FIe van westelij- patroon op t5 waarbij men moet

siae, A r dauri- letten op het wit op de binnen-
ononderhroken vlag, niet op cle zeer variabel

eper A c .u,7pes- getekende buitenvlag . Volgens
Is in figuur 1 figuur 3, waarbij van elke vogel
of western suh-
fauricus ancl A r alleen de linker 15 bekeken is,
>n-broken line), zou op basis van dit patroon

ris (x) . Numbers 101Í, van 31 Mongoolse Pieper s
en 9%, van 105 Grote Piepers
fout worden gedetermineerd .
Worden zowel de linker als de

rechter t5 vergeleken, dan valt het mee : van de
Mongoolse Piepers zijn er twee (6°/„) die op één
van beide t5 meer dan 33 mm wit hebben (de
'indere t5 van beide exemplaren heeft wel wei-
nig wit) en op grond daarvan niet te deter-
mineren . Van de 32 Grote Piepers die vanweg e

129-130 Mongoolse Pieper / Btyth's Pipit Anthus godlewskri, eerste-winter, Kirkkonummi, Finland, 30 november
1986 rLasse / Laine)
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lnthu5 r'ichar<1i Anthus M orlletivskii FIC,I.cJlt 3 Variatie in kleurpatroon
van op één na huitenste staartpen
t5 van westelijke ondersoorten van
Grote Pieper Anrhus richardi
(n=105) en Mongoolse Pieper A
g cxileitiskii (n=31 j . Let op lengle
van witte wig op bínnenvlag (lin-
kerzijde van veer) . Gebaseerd op
Iinkerstaartpennen van vogels uit
drie zoiilogische musea, aangevuld
niet gegevens van Ktinigstedt &
Rohel (1983 )
FIGIJRE 3 Variation in colour pal-
tern on second outermost rectrix t5
in western subspecies of Richard's
Pipit .Anthus richardi ( n-105) and
Blyth's Pipit A godlewskii (n=31 1 .
Note length of white wedBe on
inner web (lett side of feather) .
Based on specimens in three
musea, complemented wíth data
Yrom Kiinigstedt & Rohel I1983 1

38x 5Bx 9x 3 x

de westelijke vindplaats tot A r richardi of A r
centralasiae (de grootste en bleekste van alle on-
dersoorten) kunnen worden gerekend is er één
(een mannetje uit Nederland) niet op één t5 te
weinig wit en één met op beide t5 minder dan
34 mm wit (een vrouwtje van Helgoland, Schles-
wig-Holstein, Duitsland, met op beide t5 een
witte wig van 21 mm) . Behalve deze twee exem-
plaren zijn dus alle onderzochte A r richardi en
A r centralasiae correct te determineren . Deze
vogels zijn afkomstig uit Nederland (zeven),
Zuid-Siberië (zeven), Sinkiang, Noordwest-China
(vier}, Spanje (vier), Helgoland (drie), Frankrijk
(drie7, Egypte (ééni, Engeland (éénj, Italië (één)
en Portugal (één) . Van 16 Grote Piepers die
behoren tot A r dauricus (van een gebied ooste-
lijk van het Baikalrneer) hebben echter twee
exemplaren een 'fout' staartpatroon met te wei-
nig wit op beide t5 en drie exemplaren op één
van beide t5 . Bij Ladangpieper is de witte wig
nog wat kleiner maar deze kleine soort heeft in
verhouding met de staartlengte toch een, verge-
leken niet Grote Pieper, normaal gepropor-
tioneerde witte staartwig . De wig op 1 5 van de
Ladangpieper is evenals bij Grote Pieper (- -) 8`%
van de staartlengte, en verschillend van Mon-
goolse Pieper (c 38%) en Duinpieper (c 45%) .

Verspreiding en voorkomen
De Mongoolse Pieper broedt in Zuid-Siberië,
Mongolië, Noord- en Centraal-China, Tibet en

24x 4 x

10 n godtewskii
n=32

5

20 3D 40 50 mm
}p~ richard centralasiae

n=32

5 i

1fl dauncus
n=16

10 ruf ulus+ rnalayensls
n=22

5

n
10 campestris

n=28
5

rIGUUR 4 Frequentieverdeling van lengte van witte
wig op binnenvlag van op één na buitenste staartpen
t5 . Beide staartpennen van elke vogel zijn bekeken ; n=
aantal bestudeerde vogel s

FICURF 4 Frequency distribution ot IenKth of white
wedge or second oulermost rectrix t5 . Bolh t5'c of
each bird are included ; n = nurnber of sturfied birds
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131 Duinpieper / Tawny Pil .)it rlnthus carnpestris, eerste-winter, Amsterdam, Noor<lholland, 1 december 1983
(Arnoud 8 van den Berg) 132 Duinpieper / Tawny Pipit Anthus (arnpestris, juveniel, Spanje, 1 0 juli 1983 (Arnoud
N van den 8ert;i 133 Grote Pieper / Richard's Pipit Anrhus richardi, eerste-winter, Bloemendaal, Noordholland, 4
oktober 1989 iArnoud S van den Berg) 134 Ladant;pieper/ Paddytield Pipit Anthus rutulus, Kuala Selangor, Maleisië,

1 november 1991 lArnoud 8 van den Berg )

misschien Assam, India, en overwintert voor-
namelijk in India (cf Ali & Ripley 1973, Glutz
von Blotzheim & Bauer 1985i .

Het exemplaar van Westenschouwen was het
eerste geval voor Nederland en het derde voor
het Westpalearctische gebied . Sindsdien zijn tot
en niet 1991 in Europa nog acht exemplaren
vastgesteld . Op één na werden alle gevallen
door middel van gepubliceerde foto's gedocu-
menteerd en, voor zover bekend, waren alle ex-
empfaren in eerste winterkleed . De uiterste da-
tums van de aanwezigheid van de soort in
Europa zijn 10 oktober en 30 november . Zeven
van de 11 gevallen waren in 1986-88. In Zuid-
Finland zijn zes gevallen vastgesteld (1,~nnes et al

1991) . Voorts zijn er twee gevallen in Engeland

en één elk in België, Nederland en Schotland .
De Briise gevallen van deze eeuw zijn formeel

nog niet aanvaard door de Brilse zeldzaam-

hedencornmissie (Rogers & Rarities Committee

1992) . Buiten Europa is voor het Westpalearcti-

sche gebied één geval bekend : op 7-16 novem-

ber 1987 verbleef een door c 20 vogelaars beke-

ken exemplaar te Eilat, Israël (Anonymus 1988,

Hadoram Shirihai in litt) .

Plaats en datum van de 11 gevallen in Europa
tot en met 1991 zijn : Brigh(on, Sussex, Engeland,
23 oktober 1882, verzameld {1Nilliamson 1977,
British Ornithologists' Union 1980} ; Lágsk~r, Fin-
land, 10 oktober 1974, verzameld en getoto-
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grateerd (Rauste & Salonen 1978, Mikkola 1979} ;
Westenschouwen, Zeeland, Nederiand, 1 3
november 1983, verzameld en gefotografeerd
(van den Berg et ai 1 989) ; S~ppi, Finland, 19
oktober-6 november 1986, gevangen en f;efoto-
grafeerd {Anonymus 1987, Hario et al 19 8 7 ) ;
Kirkkonummi, Finland, 15-30 november 1986,
gevangen en gefotografeerd (Hario et al 1987,
Alstr~m 1988) ; De Moeren, Westvlaanderen,
België, 16 november 1986, gevangen en gefoto-
grafeerd (Roothaert 1990, van Sanden et al
1 991 ) ; Houtskari, Finland, 23-29 november
1986, gevangen en gefotografeerd (Hario et al
1987) ; Fair Esle, Shetland, Schotland, 13-23 okto-
ber 1988 (Russell 1988, C7ymond 1991) ; Sàppi,
T 5-17 oktober 1988, gevangen en gefotografeerd
(Lindroos & Missonen 1988, Hario et al 1989) ;
Skewjack, Land's End, Cornwall, Engeland, 22
oktober-1 november 1990, gefotografeerd (Heard
19901 ; Kristiinankaupunki, Finland, 4-7 november
1990, gevangen en gefotografeerd {Anonymus
1990, Lindroos & Missonen 1990, Jannes et al
1991) .

Illustratief voor de determinatieprobfemen met
deze soort is de lange tijd die het eerste geval
voor Europa nodig had om aanvaard te worden .
Het op 23 oktober 1 882 in Brighton verzamelde
exemplaar lai; 8() jaar als Duinpieper gedeter-
mineerd in de collectie van het British Museum
(Natural History) voordat Williamson het in 1963
op naam bracht tijdens onderzoek voor een arti-
kel over de herkenning van grote piepers (Wil-
liamson 1963) . Daarna werd dit geval aan-
vankefijk nog afgewezen tk3ritish Ornithologists'
Union 1974i, voordat het uiteindelijk als nieuwe
soort voor (ie Groot-Brittannië werd aanvaard
(British Ornithologists' Union 19801 .
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Summary
BLYrH's PEPCT A T WESTENSCHOLiwFN JN NqVFtitAFR
1983 ()n 13 November 1983, a first-winter fen~ale
Blyth's Pipit Anthus goclfewskii was trapped at INesien-
schouwen . Zeeland . The bird was in weak condition
and died overnight . The specimen is deposited in the
colleciion of ihe Zoological Museum in Amsterdam,
Noordhollind . Details on the hird are given Isee also
Cramp 1988, van den Berg et al 1~389} . The hircl's iclen-
tification was primarily based on measurements : win8
93 mm, tail 64 mm, bill 16 .6 mm, tarsus 27 mm and
hindclaw 12 .8 mm . luvenile central median coverts

had not heen moulted . The pattern on the second
outermost rectrix (lent;th of while wedge 22 mm) was
correct for Blyth's Pipit but did not exclude abnormally
patternecl Richard's Pipits A richardi . The identification
of Richarrl's, Paddyfield A rufulus, Blyth's and Tawny
Pipits A canipestris is (liscussed with the aid of inea-
surement, t,iken from museum skins isee figures) .

This was the first record for the Netherlands and .
chronolol;ically, the third for Europe and the WP . The
first was collected at Brighton, Sussex, EnKland, on 23
October 1882 tidenfifiecl in 1963 and accepted in
19801 and the second was coilected on Lágskár, Fin-
land, on 10 October 1974 . Up to and including 1991,
there have been 11 records in Europe of which six in
southern Finland, two in England and one in Belgiurn .
Net}ierlands and Scotland The British records of this
centurv, however, have not vet been formally admitted
to ihe Britlsh list IKogers et al 1992) ; these are also the
oniv records of bircls that were noi measiired . All
records refer to first-winter birds . The ex[reme dates of
occurrence are 10 Ocloher and 30 November .
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Invasie van Witbandkruisbekken in
Nederland en Westeuropa in 1990-9 1

Enno B f6ets

D e Withandkruisbek Loxia leucoptera heeft
een uitgestrekt broedgebied dat in dri e

gescheiden delen uiteenvalt . De Noordameri-
kaanse ondersoort L 1 leucoptera broedt in Alas-
ka, Canada en het uiterste noorden van de VS .
Het broedgebied van de Siberische ondersoort
L! bitasciata strekt zich uit van Noordwest-Rus-
land tot en met Oost-Siberië en een klein deel
van Noordoost-China, niet regelmatig broedge-
vallen westelijk tot in Finland . Deze twee onder-

soorten broeden in de boreale naaldboszones ten
zuiden van de poolcirkel, in gebieden waar larik-
sen, ceders en dennen overheersen . Een relict-
populatie, L 1 megaplaga, is te vinden op het
Caraïbische eiland Hispaniola (Dominicaanse
Republiek en Haïti ; Bond 1978, Harrison 1982,
Howard & Moore 1991) . Exemplaren van de
twee noordelijke ondersoorten maken, nel als bij
noordelijke populaties van de Kruisbek L curvi-
rostra en Grote Kruisbek L pytyopsrttacus, i n
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135 b4'ilbancikruisbek / Two-barred Crossbif! Loxi .a leucoptera, juveniel vrouwtje . Den Helrler, Noorriholland, .3
september 1990 (Fred Geldermansi 136 bb'ithandkrufsbek / Two-barred Crossbill Loxia %, ucoptera, adult mannetje,
D,3lisen, Overijssel, 27 oktober 1990 (Fnvrn Gnur)7eek) 137 4lrilbandkruisbek i Two-barred Crossbill Loxia leuto-
ptera, vrouwtje, Baarn, Uirecht, 11 november 199 0 (Lamrnert van der Veen ) 138 Witbandkruishek / Two-barred

Crosshill Loxia leucoptera, vrouwtje, Beekhergen . Gelderland, 17 april 1 991 (Carl Derks)

5ommige jaren trekbe-vveKingen naar gebiecden
ten zuiden van hun normale broed- en overwin-
teringsgebieden . In Noordamerika worden vogels
gezien tot in Texas (National Geographic Societv
19841 en in het Palearctische gebied tot in Japan
in Azië (Brazil 1990) en tot in Bulgarije, (voor-
malig) Joet;oslavië, Italië, Frankrijk en Groot-Brit-
tannië in Europa (Lewington et al 1991) . In de
meeste West- en (7osteuropese landen is de soort
als dwaalgast bekend .

In Nederland werden tot en niet 1989 40 ex-
emplaren vastgesteld . Het merendeel van deze
waarnemingen is toe te schrijven aan één invasie
aan het eind van de vorige eeuw : 3 2 exemplaren
in september 1889 waarvan 22 te Harderwijk,

Gelderland, en 10 bij Bloemenclaal, Noord-
holland tvan den Berg 1993, Pieter Bison in iitt) .
Deze getallen zijn gebaseerd op Evkman et al
(1936-49) waarin wordt vermeld : '11 en 19 sep-
tember 1889 werden aldaar [Harderwijk, EBEI
zells door twee vogelvanger5 22 exx gevangen,
waarvan er drie in de collectie 'Artis' kwamen ;
17 september 1889 werden twee mannetjes uil
een troepje van 10 stuks hij Bloemendaal
geschoten {collectie Crommelinl' . Van de vogels
in de collectie 'Artis' is één vogel bewaard geble-
ven, en wei ín de coilectie van het Zo~logisch
Museum (ZMr11 in Amsterdam, Noordholland .
De twee vogeís van Bloemendaal bevinden zich
nog aEtijd in de collectie Crornrnelin (tegenwoor-
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139-140 kruisbek / c rosshill loxia, mannetje• Beekbergen . Gelderland, 17 april 1991 iC.rrl Derktil 141 Withand-
kruitibek ! Two-barred Crf>s5hill Loxia le(icot)rera, r»annetje, Ophain . Brabant, Bell;ic., clecember 1990 (Kris De
Kourk? 142 Witbandkn.iisbek / Two-barred Crosshíll 1 r tii,i Ie uruptera . mannetje, Ophain . Brabant, Beit;ië, deceniifer

1990 í,1ijrk 1l?

(lig onderdeel van de collectie van liet Nationaal
Natuurhistorisch Museum {NNMI in Leiden,
Zuídholland} . Van slechts drie vogels is dus
bewijsmateriaal bewaard t;eleven . In de door de
CDNA te publiceren revisie fherzienint ; van alle
gevallen op de Nederlandse lijst tussen 1800 en
1980) wordt het aantal van 32 vogels aant ;ehou-
den omdat van beide w•aarnemirigen het bewijs
aanwezig is clat cie determinatie van minimaal
één vot;el juist is . Bij de revisie is in principe de
stelregel gehanteerd dat alleen exemplaren aan-
vaardbaar zijn waarvan nog tastbaar bewijs
(beschrijving, balg ot totoi aanwezjg is . Wanneer
het echter groepen betreft, wordt dikwijls de
beschrijving or bal); van één of enkele exempfa-
ren van die groep voldoende # ;eacht (Arnoud van

den Berg in litl) . Het enige andere geval uit de
vorige eeuw dat cie revisie heeft doorstaan betrett
een mannetje dat op 18 juli 188 4 b ij Harderwijk
gevangen werd . Deze vogel is levend naar Artis
gebracht ; cie bal); bevindt zich in he€ ZMA.

fn de 20e eeuw waren er trx 1990 slechts
zeven gevallen (steeds van één exemplaar) . Drie
vogels werden vastgesteld in cie 80er jaren : twee
waarnemingen (3 maart 1984, Doorwerth, GeI-
derland ; en het door vele 10-tallen vogelaars
bewonderde mannetje bij Ansen, Drenthe, van 9
april tot 5 mei 1984) en een vangst (2 Íebruari
1987, Tont;eren, Gelderland) (Blankert et al
1986, 1988) .

Grote invasies waren deze eeuw in West-
europa niet meer opgetreden . Kleine oplevinge n
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waren er in 1966 niet vijf gevallen in Groot-Brit-
tannië en 1972 met zes gevallen in Groot-Brit-
tannië en twee in Nederland (Dvrnoncl et al
1990, van den Berg 1993 ) - Beide jaren werden
gekenmerkt door grote invasies van Kruisbekken .
De grootste invasie in deze eeuw tot 199 0 vond
plaats in augustus 1987 met c 2 5 , meest juvenie-
le, exemplaren in Shetland, Schotland, en één in
Orkney, Schotlancl . Deze invasie was uniek door
de sterke concentratie, zowel in tijd ais plaats, en
door het ontbreken van een gelijktijdige invasie
van Kruisbekken .

Toen in de zomer van 1990 de eerste signalen
werden ontvangen van een aanstaande invasie
van Witbandkruisbekken vanuit Fennoscan-
dinavië naar Westeuropa, waren de verwach-
tingen voor nieuwe waarnemingen in Nederland
hooggespannen . De optimisten werden niet
teleurgesteld . Integendeel, tussen augustus 199{)
en april 1991 werden in Nederland zoveel Wit-
bandkruishekken vastgesteld dat sprake was van
de eerste invasie van deze eeuw en de op één na
grootste in de geschiedenis .

Verloop van invasie in Nederlan d
In de zomer van 1990 bleek een grote invasie
van Kruisbekken vanuit Fennoscandinavië West-
europa te overspoelen . De eerste groepen Kruis-
bekken in Nederland werden in juni op de Wad-
deneilanden waargenomen en de invasie zette
door tot in de winter van 1990/91 . Er waren twee
duidelijke perioden van arriverende vogels : één
in juli-augustus en één in september-oktober . De
invasie wordt beschouwd als één van de grootste
van de laatste decennia (SOVON 1991) . In juli
1990 volgden de eerste berichten dat ook Wit-
bandkruisbekken, zij het in kleine aantallen, met
deze invasie mee naar het zuiden kwamen . De
eerste gevallen buiten Fennoscandinavië werden
eind juni vastgesteld op de Faeroer en eind juli
op Fair Isle, Shetland, Schotland, in augustus
gevolgd door meer gevallen op hetzelfde eiland
en in Orkney (Rogers & Rarities Committee
1991 } .

Het eerste Nederlandse geval werd in augustus
vastgesteld op Terschelling, Friesland . In de rest
van het najaar en de winter volgden nog, mini-
maal zes gevallen . In totaal werden 13 exempla-
ren vastgesteld . Het chronologische overzicht
van waarnemingen die (tot nu toe) door de
CDNA zijn aanvaard ziet er als voigt uit (van den
Berg et al 1992-93} :

24 augustus 1990, juveniel, Boschplaat• Terschelling,
Frieslancl

2 september 1990, juveniel, vondst, Den Helder,
Noorclhollanc!
C7e vogel werd op bovengenoemde datum aangereden
in de Zuidstraat en is op 3 september overleden . De
vogel is opgenomen in de collectie van het NNM .

27 oktober 1990, aduit mannetje, vondst, DalÍsen .
Overijsye l
Deze vot;el is opgenomen in de collectie van het
Natuumiuseum West-Overijs~el in Zwolle, (Jverijssel .

S november 199 0 tot 1 februari 1991, adult mannetje•
Baarn, Utrech t
Deze vogel werd tot in decemher hij Baarn gezien ícr
van der Burg et al 1 ( 91) en in ieder geval vanat 26 ja-
nuari 1991 bij Hilversum, Noordhollancl {Max Berlijn
in httl, De afstancl tussen beide locaties is hemel5hreed
c 2 .5 km en er is geen overlap geconstateerd in de
waarnemingsdata . De CDNA neemt aan dat heide
gevallen op hetzelfde mannetje betrekking hebben . De
breedte van de vleugelhanden was bij de vogel van
Baarn echter zichtbaar groter dan bij die van Hilversum

( .Max Berlijn pers meclecl, Gerard Steinhaus pers

mededl .

11-2{) november 1990, vrouwtje, Baarn, Utrech t

Deze vogel trok van alle Withandkruisbekken het
meeste bekijks en haalde ook de plaatselijke pers. Een
blijkhaar niel geheel juist géinformeerde journalist
maakte in de Baarnse Courant van 12 november 1990
melding van de unieke aantivezigheid van een tNit-
baardvcrurbek-vo~!e1(! ) .

2 5 november 1990 tot 24 januari 1991, maximaal
zeven, inclusief drie adulte mannetjes, Hooge Mierde,
Noordbrahant .

21 april 199 1 . vrouwtje, Beekbergen, Gelderlan d
Deze vogel was vanaf 15 april aanwezig (Max Berlijn
in littl .

De melding van een mannetje bij Beekbergen,
Gelderland, in april 1991 is door de CDNA niet
aanvaard . Een melding van twee vogels bij
Oldenzaal, Overijssel, in het vroege najaar is pas
recent ingediend en nog in behandeling . Naast
de ingediende gevallen zijn er meldingen bekend
die (nog) niet aan de CDNA zijn voorgelegd
londer andere vier op Terschelling in oktober en
vier vrouwtjes bij Sellingen, Groningen, in de-
cember-januari) . Omdat Witbandkruisbekken in
veel gevallen niet moeilijk te herkennen zijn, zou
een aantal gevallen zonder beschrijving bf niet te
summiere beschrijving op deze soort betrekking
kunnen hebben .

De vogel in augustus op Terschelling werd
waargenomen tussen zes Kruisbekken in een lijs-
terbes en kon tot op minder dan 1 m worden
benacferd . De eerste Britse vogels op Fair Isle ver-
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toonden een vergelijkbare tamheid . Alle andere
(levencle Witbandkruisbekken wercien eveneens
waargenomen in groepen Kruisbekken, variërend
van minimaal 100 exernplaren (zoals bij Baarn) tot
minder clan 10 exemplaren ( bij Beekbergen) . Deze
groep,en verbleven in bospercelen met overwegend
naalrllx) men of in genient;de bnspercelen .

Verloop van invasie elders i n Westeuropa
De grootste a antallen Witbandkruisbekken in
11)90 werden gezien in Fennoscandinavi~, . !n
Zweden werden de hoogste aantallen in de
geschiedenis vastgesteld . In totaal werden in het
tweede halfjaar c 2300 vogels gemeld, niet de
vofgenrle ma .indelijkse verdeling : 12-13 in juni,
510 in juli, 650 in augustus, 590 in september,
450 in oktober, 75 in november en 29 in decem-
ber (Tyrberg 1991) .

In Denemarken werden in het tweede halfjaar
van 1990 252-283 vogels gemeld, eveneens het
hoogste aantal dat ooit geregistreerd is . In 'nor-
male' jaren worden in Denemarken hooguit
enkele 10-tallen exemplaren gezien (eK, acht in
1989 en 3 :3 in 1988) . De eerste vijf vogels wer-
den in de laatste dagen van augustus vasit;esteld .
In september (78) en oktober (82) werden de
nieeste vogels gemeld en november en decem-
ber leverden allebei 59 waarnemingen op. De
meeste vogelti werden gezien in het noorden en
oosten van Denemarken, 129-1 37 in Sj .elland en
48-59 in Norctjylland (Skov et al 1992 ) .

Op de Faeróer werd reeds op 20 juni 1990 het
vijFde geval voor deze eilanden vastgesteld, een
vondst hij Fut;lafjordur, Evsturoy (Soren Sorensen
in litt) .

In Duitsland zijn 12-14 exemplaren vast-
gesteld, vrijwel allemaal in de kuststreek (Peter
Barthel in litt) . De eerste vogel betrof een juve-
niel in augustus op het svacldeneiland Norder-
oog, 5chleswig-Holstein . Op Helgoland werden
vervolgens vijf vogels Iminimaal twee juvenielen}
vastgesteld in de tweede helft van september en
cie eerste week van oktober (Ornithologische
Arbeitst ;emeinschaft Helgoland 1991) . Eind sep-
lenber werden één mannetje en twee vroutiv-
tjes/juvenielen gezien in Niedersachsen, in
december een vrouwtje in Baden-Wurttemberh
fhet meest zuidelijke geval), in januari 1991 een
vrouwtje in Nordrhein-Westfalen en eind mei-
hekin juni 1991 een zeer laat (of vroeg?} manne-
tje op Helgolancl . Tenslotte werd in mei-juni
1991 een paartje waargenomen op de 5( Mat-
thias-begraafplaats in Berlijn . Op 25 mei bleek
dit paartje een nest niet twee jongen te hebben
waarmee het eerste broedgeval van Duitsland

ien Middeneuropa) een feit was IFis(her et al
1992) . Met name op grond van cie ongebruikelij-
ke locatie komt Peter Barthel (in litt) tot de con-
clusie dat het hier vermoedelijk twee ontsnapte
vogels betrof. Hoewel de Wilbandkruisbek in
Duitsland in redelijke aantallen geïmporteerd
wordt, lijkt dit aanvechtbaar . Naar mijn mening
is het samenvallen van de grootste invasie van
deze eeuw in Westeuropa niet dit unieke broed-
geval te opvallend om een wilde herkomst in
twijtel te trekken . Deze opvatting wordt door
Fischer et al (1 992) gedeeld .

In België zijn in 1990 vier gevallen gemelrf .
Eén geval had betrekking op een mannetje dat
meestal aan de Nederlandse zijde van de grens
bij Hooge Mierde, Noordbrabant, verbleet maar
op 29-3 0 november ook af en toe aan cie Belgi-
sche zijde bij Ravels-Arendonk, Antwerpen,
werd gezien . Een vangst van een eerste kalender-
jaar vrouwtje vond plaats op 5 decernber te
Hoeilaart, Brabant . Deze twee gevallen zijn door
het BAHC aanvaard (Gerald Driessens pers
meded) . Van 23 december tot 5 januari 1991
verbleven twee exemplaren, avaarvan één man-
rietje, bij Ophain, Brabant . Dit geval is aanvaard
door de Waalse Commission d'honiolo g aricrn
I:Lafontaine e( al 1991) evenals de waarneminl;
van een mannetje op 7 oktober 1990 te Robert-
ville, Botrange, Euik (Laloniaine et al 1992) .
Naast liet rnannetje te Ophain is ook het manne-
lje híj Arendonk gefotografeerd (Gerafd Dries-
sens pers meded) . Tussen 1900 en 1985 waren
in Vlaanderen 19 gevallen vastgesteld, rnet klei-
ne invasies in 1955-56 en 1962-63 IVlaamse
Avifauna Commissie 1989} . Uit Wallonië zijn uit
de vorige eeuw zes gevallen bekend (niet enkele
exemplaren in oktober 1889, aansluitend op de
invasie in Nederland) en uit de 20e eeuw tol
1990 acht );evallen ivan negen vogels) waar-
onder vier juveniele mannetjes in oktober 1962 .
Op één na hebben alle Waalse gevallen betrek-
king op verzamelcle exemplaren ot ringvangsten
(Paul Herroelen in littl .

In Groot-E3rittannië zijn in 1990-91 minimaal
20 Witbandkruisbekken vastgesteld, goed voor
cle op één (1987} na );rootste invasie IRoF;ers &
Rarities Committee 1991-92) . Na de eerder g,e-
noemde waarneniint;en van eind juli en augustus
in Orkney (vijf) en Shetland Ivijf. vervolgens nog
één in september en één in oktober) volgden,
vergeiijkbaar niet de situatie in Nederland, waar-
nemingen in zuidelijkere streken, niet als nieest
zuidelijke vogels twee in Kent (oktober-novem-
ber en maart-a)ril 19911 en één in 5omersel
loktcsber), Andere gevallen zijn vastgesteld i n
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Devon (oktober), Norfolk ínovember-mei 1991I,
Norti7amptonshire Itwee in novemher-december)
en Dumfries and Galloway (april 1991) . Op een
aantal van de Britse gevallen is nader ingegaan
door Harvey (1990) en Harrap & Millington
(19911 . Door nagekomen meldingen zal het
totaal aantal gevallen vrijwel zeker nog verder
stijgen (cf Evans 1993) .

Uit Frankrijk waren deze eeuw vier waarne-
mingen bekend (Dubois & Yésou 1992} . De in-
vasie van 1990 bracht het vijfde geval (twee
vrouwtjes) bij Fleurines, Oise, van 27 januari tot
27 februari . Twee andere meldingen werden niet
aanvaard (Philippe Dubois in litt) .

In Hongarije werden in 1990 de eerste twee
gevallen vastgesteld . Het betrof vondsten van
onvolwassen vogels op 12 september te Sátoral-
jaujhely en 16 december nabij Biatorbágy . Beide
balgen zijn opgenomen in de collectie van het
Museum voor Natuurlijke Hsstorie . De soort is
op grond van deze waarnemingen door de Hon-
gaarse dwaalgastencommissie opgenomen in de
lijst van officieel in Hongarije vastgestelde soor-
ten IBankovics 1991) .

Bespreking
Ondanks het kleine aantal waarnemingen in
Nederland is toch een indruk te krijgen van het
verloop van de invasie, zeker als ook gekeken
wordt naar de situatie elders in Westeuropa .
Omdat mag worden aangenomen dat de vogels
vanuit het noord-oosten via Fennoscandinavië
zijn aangekomen, is het logisch dat cle eerste
waarnemingen op eilanden in en rondom de
Noordzee gedaan werden (Fair Isle, Helgoland,
Terschelling} . Ook de (vroege) vondsten op de
Faer6er en in Den Helder passen in dit beeld .

De waarnemingen in Nederland, Duitsland en
Groot-Brittannië in juli-september hadden voor
het merendeel betrekking op juveniele vogels .
Door de rui naar het eerste winterkleed in juni
tot oktober zijn eerstejaars vogels vanaf novem-
ber niet meer eenvoudig als zodanig te herken-
nen (Svensson 1992) . De ontdekking van 'adult-
type' vogels in oktober-december kan dus in
principe op vogels uit dezelfde aankomstgolf be-
trekking hebben . Vanaf november zijn alle waar-
nemingen in meer zuidelijke streken en in het
binnenland gedaan . Dit geeft aan dat het hier om
vogels kan gaan die eerder zijn aangekomen en
zich geleidelijk in zuidelijke richting verplaatst
hebben. Het ontbreken van vervolgwaarne-
mingen na september-oktober op de Wadden-
eilanden en andere kustlocaties ondersteunt deze
hypothese, al speelt hier ook de afnemende

waarnemersintensiteit een rol . Anderzijds is
zeker niet uitgesloten dat in oktober-november
een tweede 'golf' Witbandkruisbekken is gearri-
veerd met (voornamelijk) adufte vogels, die sne!-
ier doordrong tot zuidelijkere locaties . Het feit
dat in die periode een tweede trekgolf van Kruis-
bekken werd gesignaleerd en dat de eveneens in
1990 optredende invasie van Grote Kruisbekken
in Westeuropa pas in oktober-november goed op
gang kwam (Cf van den Berg 1993, Bert de Bruin
pers meded} toont aan dat er in die maanden nog
volop beweging vanuit het noorden was .

Wanneer eenmaal een goede stek gevonden
was, konden de Wítbandkruishekken langdurig
op één locatie blijven pleisteren, getuige de
waarnemingen in Noordbrabant en Utrecht/
Noordholland . Cruciaal bij de plaatskeuze voor
Witbandkruishekken is de aanwezigheid van
lariksen . Door hun, in verhouding tot andere
soorten kruisbekken, kleine snavel, kunnen Wit-
bandkruisbekken de fijne lariks-kegels het beste
benutten .

Voorzover de Witbandkruisbekken zich weer
hebben teruggetrokken uit Nederland, is dit
onopgemerkt verlopen, in samenhang met het
langzaam verdwijnen van de meeste Kruis-
bekken {en Grote Kruisbekkenl, begin 1991 . De
enige 'nieuwe' waarneming in 1991, bij Beek-
beri;en, is te karakteriseren als een toevalstreffer ,

Determinatie
De meerderheid van de in Nederland waargeno-
men vogels leverde weinig of geen determí-
natieproblemen op . Problemen kunnen vooral
optreden bij het onderscheid tussen Witband-
kruishekken met zwaar gesleten of zwak on-
twikkelde vle.ugelhanden fvooral bij jonge vo-
gels) en Kruisbekken met opvallende lichte
toppen aan de vleugeldekveren en de tertials (cf
van den Berg & Blankert 1980, Berthold &
Schenker 1982, Lewington et al 1991 . Harrap &
Millington 1991, Svensson 1992). Svensson
(19911 heeft aangegeven dat de 'angst' voor
Kruisbekken niet lichte randen wellicht overdre-
ven wordt en kan leiden tot een te grote terug-
houdendheid bij het determineren van Withand-
kruishekken . In Harrap & Millington (1991 i
worden twee mannetjes beschreven en afgebeeld
die beide aanvankelijk niet als Witbandkruisbek
werden gedetermineerd vanwege de niet geheel
juiste vorm en kleur van de vleugelbanden en
tertialtoppen . Svensson (1991) noemt beide
vogels echter overtuigende Withandkruisbekken
vanwege de breedte van de witte banden en de
vorm van de tertialtoppen (twee witte vlekke n
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aan weerszijden van een donkere centrale
schachtstreep met hooguit een smalle verbin-
ding, bij Kruisbek een vrijwel over de gehele
lengte even smal randje langs de gehele veertop) .

De combinatie van twee brede, sikkelvormige,
zuiver -witte vleugelbanden Ide bovenste kort en
van buiten naar binnen smaller wordend, de
onderste langer en van buiten naar binnen bre-
der wordendl en de opvallende 'gespleten' witte
toppen aan de tertials boden in de meeste
Nederlandse gevallen voldoende zekerheid voor
determinatie als Witbandkruisbek . Bij sommige
vogels werd ook de vergeleken met Kruisbek fij-
nere snavel en het iets kleinere formaat vast-
gesteld . Bij enkele vrouwtjes was het vrij zwaar
gestreepte, overwegend grijze verenkleed met
verhoudingsgewijs weinig groen of geel (behalve
op de stuitl opvallend . In de beschrijving van het
vrouwtje van Baarn wordt melding gemaakt van
de in verhouding tot Kruisbek langere staart . Het
dode mannetje van Dalrsen was een exemplaar
'volgens het boekje' en vertoonde duidelijk de
van de Kruisbek afwijkende, meer roze-rode
kleur . Dit kleurverschil werd ook bij Hooge
Mierde en Baarn vastgesteld . Van het mannetje
bij Baarn werd op 11 november het karakteristie-
ke Barmsijs Carduelis t7ammea-achtige djip djip
gehoord (Max Berlijn pers meded) . De volgende
dag werd van dezelfde vogel in vlucht een trom-
pet-achtig puuh gehoord (Paul Knolle pers
meded) . De vogel van Terschelling riep een
`keffend en schrapend' tjeí tjet:

Problemen bij de deterniinatie traden op bij de
vogel van Den Helder en het niet-aanvaarde
mannetje van Beekbergen . De vondst in Den
Helder betrof een juveniele vogel (vanwege de
spitse staartpennen) met smalle witte vleugel-
banden die aanvankelijk reeds als Witbandkruis-
bek werd gedetermineerd . Bij nader onderzoek
bleken de kenmerken in het verenkleed een
Kruisbek met lichte vleugelstrepen echter niet uit
te sluiten . Uiteindelijk gaven de structurele ken-
nierken toch de doorslag ten gunste van Wit-
bandkruisbek . De verhouding van vleugellengte
(95 mm) gedeeld door staartlengte (68 mm)
bedroeg 1 .40. Deze verhouding past op Wit-
bandkruishek (variërend van 1 .39-1 .66, L 1 bi-
íasciata) en zeker niet op Kruisbek (1 .64-1 .79, L
c curvirostra, Arnoud van den Berg in litt, cf
Svensson 1992) . De snavellengte (17 mm) past
beter op Witbandkruisbek ( 16 .0-18 .0 mm) maar
sluit Kruisbek net niet uit (vrouwtje 17 .0-19 .7
mm, mannetje 17 .9-21 .2 mm, cf Svensson
19921. Of de smalle lichte banden te wijten
waren aan sleet of indivíduele variatie is niet

goed te bepalen . De kans dat deze vogel in het
veld met zekerheid te determ neren zou zijn
geweest moet vrijwel uitgesloten worden geacht .

Het mannetje bij Beekhergen bevond zich in
een groepje van enkele Kruishekken en een (aan-
vaardl vrouwtje Witbandkruisbek . Het vrouwtje
vertoonde brede witte vleugelbanden niet de
voor Witbandkruisbek karakteristieke sikkelvorm .
De bovenste vleugelband was echter zwak ont-
wikkeld en de lichte terlialtoppen ontbraken
geheel, waarschijnlijk door sleel . Het vrouwtje
vertoonde sterke overeenkomst met de afbeel-
din); in Harvey ( 1990) van een vrouwtje op Fair
Isle in juli 1990 . Het mannetje vertoonde alleen
een smalle, zuiver witte, onderste vleugelband
(op de grote dekverenl . De bovenste vleugelband
(op de middelste dekveren ) en de lichte tertial-
toppen ontbraken vrijwel volledig . De onderste
vleugelband was niet zuiver sikkelvormig . Aan
éen zijde bestond de hand uit smalle lichte rand-
jes op de buitenste drie dekveren en een vrij
abrupte overgang naar bredere randen aan de
meer naar binnen gelegen dekveren ; aan de
andere zijde liep het wit op vier dekveren door
alvorens te verbreden fpers obs) . Op grond van
het verenkleed is de vogel naar het oordeel van
cle CDNA niet met vofdoende zekerheid te
onderscheiden van een afwijkende Kruisbek niet
lichte randen aan de dekveren . De aanwezigheid
van het aan de tertials zwaar gesleten vrouwtje
suggereert dat het wel een (zwaar gesleten) Wit-
bandkruisbek betrof. Ook het zuiverc: wit van de
vleugelband pleit hiervoor omdat de lichte ran-
den bij de Kruisbek niet zuiver wit niaar vuilwit
of lichtroze zijn . Daarnaast zou een Kruisbek
met ongebruikelijk witte en brede veerranden
waarschijnlijk niet in ongeslete n kleed zijn en
deze lichte randen dus ook prominenter aan dc
middelste dekveren en tertials moeten tonen .

De vogel van de Faercier op 20 juni 1990
leverde van alle Europese gevallen wellicht cle
meeste hoofdbrekens op . Tijdens een influx van
Kruisbekken werden de koppen gevonden van
drie vogels die door een kat waren opgegeten .
Eén van de koppen b leek op grond van de vol-
gende maten, culrnen 17 .0 mm, snaveldie p te
10 .1 mm (bij Witbandkruisbek 9 .4-10 .8 mm, bij
Kruisbek 10 .0-12 .3 mm) en snavel plus schedel
35 .5 mm (bij Kruisbek 37-42 mm), niet van een
Kruisbek maar van een W itbandkruisbek te zijn
en is als zodanig door cle Deense dwaalgasten-
commissí e aanvaard ( Soren Sorensen in lítt, ct
Svernson 1992) .
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Andere kruisbekke n
Met uitzondering van cle in cle inleiding genoem-
de invasie in Shetland in augustus 1987, vallen
invasies van Witbandkruisbekken in Westeuropa
altijd samen met invasies van Kruisbekken . De
invasie van 1990-91 vormde op deze regel geen
uitzondering . Qok de zeldzame invasies van
Grote Kruisbekken gaan meestal gepaard niet
invasies van Kruishekken . De vorige invasies van
Grote Kruisbekken vonden plaats in 1962 en
1982-83 {Dymond et al 1990, Schekkerman
1985) . In het winterhalijaar van 1982-83 werden
in Nederland e_'30 Grote Kruisbekken vastge-
steld Itegenover slechts 11 tussen 1900 en 19B21 .
In 1990 werd na 'aanloop-meldíngen' in julí-sep-
tember (die tot nu toe geen van alle aanvaard
vverden} in oktober c.luidelijk dat Nederland ien
Westeuropa) opnieuw te maken had met een
invasie van Grote Kruisbekken . In Nederland zijn
cle aantallen van 1982-83 overtroffen ; tot nu toe
zijn door cle CDNA c 330 exemplaren aanvaard
(van den Berg et al 1993) . Schattingen van liet
werkelijk aanwezige aantal Grote Kruisbekken
bedragen soms veelvouden van dit getal . In ver-
gelijking met de vorige invasie is opvallend dat
sprake was van een grotere geografische sprei-
dint; en mt::er binnenland-waarnemingen (Bert de
Bruin pers meded) .

Hiermee ontstond een situatie die niet eerder
in Westeuropa was voorgekomen : het samen-
vallen van invasies van drie soorten kruisbekken .
Ondanks het overlappen van de broeclgehieden
is het, door de verschillen in voedselkeuze, niet
vanzelfsprekend dat invasies tegelijkertijd optre-
den . Of het samenvallen in 1990 is toe te schrij-
ven aan een gemeenschappelijke oorzaak of
slechts aan een uniek toeval is op dit moment
niet duidelijk .
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Summar y
1'v4' .451(]ti {)f Tlh'i]-BARREn CRC4ssB11 LS IN THr NETHrRI ANn S

n~t wE~ItRN EL: R( )NF Ir. 1990-91 In the autumn of 1990
and the subsequent winter, relatively large numhers of
Two-harred Crossbills Loxia leucoptera were recorded

in the Netherlands and other countries in western Euro-
pe . The first Dutch record concerned a juvenile in
August, tolfowed hy a dead juvenile in the first week of
September . lJp to 10 hirds were discoverecl inland at
Ihe end of t7ctober anri in November, some nf them
staving into 1991, including a group of seven birds
near the Belgian horder . In 1991, the only new hird
was a fernale in April, accompanied hy an unidentified
male . In total, 13 diYferenl individuals have been
accepted bv the Dulch rarities committee . More birds
were rel3orled bul have not (vet) been submitted or
acceptcd .

This invasion was the lar~gest 201h cenlury influx in
the. Nelherlands . Between 1900 and 1990 only seven
records, all of single birds, have been accepted, ln the
19 1 h centurv, one hird was collected in 1884 and a
major invasion took pla[e in September 1889 when 32
hirds were observed or collecled tthree birds still re-
miin In Dutch collections}

The large invasion or 1990-9I was noted in many
European countries In Sweden (c 2300) and f7enmark
(252-2ti3i, the highest counts ever were reported . The
fifth reccrrd for ihe Faroe Islands was on 20 June 1990
ridentified hy measurements of bill and skull only . the
rest heing eaten hy a c~t) . In Britain, at feast 20 hirds
were recorded between July 199 0 Iseveral birds nn Fair
Isle . Shellandl and Mav 1991, includint; a few IonK-
stavink inclividuals and records souttl to Kent and
Somerset . In Germany, 12-14 birds have been record-
ed, including five birds on Helgoland in September-
C?ctoher and the first German breeding record, in Ber-
lin in Mav-June 1991 . In Belgium, four records,
totalling fve birds, have heen reported, including one
hird afso ohserved on the Dutch side of the border . In
France, thc fifth record (two ternales) tor this century
was accepled . In Hungary, two juvenile birds were
round clead, constitutint; Ihc first accepted records .

The records from the Netherlands and other western
Eurohean countries indicate that the first Two-harred
CrossE .>ills arrived in July-August, together with large
numbcrs of Common Crossbills L curvirostra, mostiv un
isiands surrounclinp; the North Sea and inclcldint; many
juvenile hirds . Other birds were discovered from the
end oi C)ctober in more southerly locations and often
inland . These records could reter to hirds that had
arrived carher and had movecl slowly southward . c)n
the other hand, a second arrival peak of Common
Crosshiils ítogether with large numhers of Parrot Cross-
bflls L pvtyopsRtacusl occurred in C)ctober-November
and may well hivc been accompanied by 'new' (adult-
plurnagecl) Ttivo-barred Crossbills . Al Two-barred
CrussbifIS frcrlrr November onwards were observed in

groups oÍ Commun Crossbills and . at least in the
Nctherlands, showed a preference for larches .

The idc,ntiiication ot most Dutch birds was fairly
straightforward because of broad white wing-bars and
white tertial-tips . A few males were more pinkish-red
than Cotnmon Crossbill . Some femafe-type birds were
noted to be very grey and heavily streaked, without iny
ohvious t;reen or yellow . except for the contrastingly
yeflow rump. Identification prohiems were caused b y
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Ihe juvenile bird in September, which showed onlv
verv thin pale wing-bars . This bird was identifíed by
[he v;ing to tail ratio of 1 .40, matchinF; the lower end o]
the range for Two-barred Crossbill and heing too long-
tailed for Comrnon Crossbill . This bird would have
heen almnsl irnpossible to identify in the field . Another
problem hird was a male In April . which has been
rejecled bv the Dutch raritics cornmittee . Thi, hirrl
shuwed very small wing-bars and lacked pale teriial-
tips The wing-hars, however, were pure white and
may have heen heavilv worn Las indicatecf hy the ar-
companyinl; feniale Ttivo-harred Crossbill with com-
pletely tivorn-off tenia!-tipsl, suggesting that this bird
was also a Two-barred Crossbill .

The most remarkaiale ( haracters of the 1990-91 in-
vasion to western Europe were the large number of
hirds land countries) involved and the comhination of
nvasion5 of rhree crossbill ;pecies .
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Mededelinge n

Morphology and distribution of
Socotra Cormorant in Saudi Arabia

Socotra Cormorant f'halacrocorax nigrogularis is
an endemic species of the Arabian Gulf, the Ara-
bian Sea and the Gulf of Aden . Compared with
Great Cormorant P carbo, the only other cormo-
rant that occurs within its range, it has a slimmer
head with a longer, more slender bill with a
much smaller hook at the tip of the upper mandi-
hle and a longer thinner neck . It also has a short-
er, more wedge-shaped tail and shorter narrower
wings . In flight, Great Cormorant looks much
heavier and less elegant than Socotra Cormorant
which in size and jizz resemhles more the Medi-
terranean subspec{es of Shag P aristotelis desm a-
restri. Several authors have indicated Cape Cor-
morant P capensis from southern Africa to be its
closest reiative (eg, Archer 1937, Riplev & Bond
196 6 , Gallagher & Woodcock 198 0 , Siegel-Cau-
sey 1988} ,

In the breeding season, the freshly moulted
adults are black, with the exception of a sharply
defined yellowish line along the edge of the
lower mandible and tiny white filoplumes, espe-
cially on the head, neck, lower back and rump .
In some birds, these plumes form dense white
tufts reaching even beyond the ear-coverts .
These white tufts are only present for a short time
before and durint; the initial part of the breeding
season and disappear very quickly, often before
the eggs are Jaid . Consequentl,v, very few birds
with tufts may be found in an active breeding
colony . The amount of fiioplumes varies be-
tween birds and is, probably, age and sex relat-
ed, being most prominerrt in oider mafes . Uncler
good light conditions, the upperparts, with the
exception of the lower back and rump, show a
green-and-purple gloss and a dull blackish cen-
tral subterminal dot on each feather-tip but this
pattern is only visible at short range . The iris is
green . The legs, feet, bare facial skin and gular
pouch are blackish-grey although the latter can
show a dark greenish hue in some birds . As the
breeding season proceeds, the filoplurnes disap-
pear but some, especially around the neck, stay
throughout the year. At a later stage, the worn
plumage looses most of its gloss and bec.omes
brownish-black . Very old, worn remiges miFht

even hecome huffish-brown . There are no sexual
differences in plumage but the sexes differ in
body dimensions ; although there is sonie over-
lap, males are signíficantiy Jarger than females
{Keijl & Symens in pressÍ .

fuvenile birds are easily separable from adults .
They are greyish-hrown on the head, back and
rump. In some very young birds, the forehead
can he contrasting greyish-white . There is a vari-
able amount of narrow huffish feather-edJ ;es on
the upperparts, especially on the hindneck, sides
of neck and back . The scapulars, median and
greater wing-coverts are paler brownish-grey,
with dark brown shaft-streaks and with contras-
ting broad whitish or buffish edges. In very
yount; birds, the edges of these coverts form two
narrow titiin~-bars, In contrast, the lesser coverts
on the innerwing are darker, of the same brown
as that of the upperparts, with a smaller amount
of buffish edges, which can be completely absent
in some birds . The remiges and rectrices are uni-
form brownish-hlack, tti-ith contrasting pale shafts
in the rectrices. The lo~,+-er breast and belly are
mostly pure white but can vary a lot in colour ; in
some birds, they can be slightly grey or even
completely brownish-grey . In most hirds, the
undertail-coverts are gre,vish-brown with broad
whitish edges but sometirnes these are pure
white . The flanks and thighs are brown and only
vaguely demartated from the other underparts .
Most thigh-feathers have pale edges . The lore-
neck starts off in the same colour as the head but
becomes paler v„ith wider pale feather-edges to-
titards the breast . In nearly all juveniles, gre,vish
and brownish feathers oÍ the upperbreast forrn a
narrow vaKuely clemarcated breast-band . The
axillaries and underwing-coverts are very dark
brown, almost black, contrasting with the other
underparts . The iris is greyish-blue (contra Cramp
& Simmons 1977 ) . The bare facial skin is varia-
bly pinkish to bluish-t;rey . The gular pouch is of
a simiiar colour, becoming yellowish towards the
chin . The amount of ,vellow is variable, increas-
ing with age, and in immatures the whole gular
pouch can become yeilo„v . The gape is yellow-
ish . The upper mandible is dark grey with a paler
pinkish edge. The lower mandible is pinkish with
a dark grey edge, hecoming yellowish towards
the gape. Legs and feet are # ;reyísh-pink . Juvenile
birds start their first hody moult soon after fledg-
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143 Soc otr j A ,ilscholver ? Arablsc h e Ailticht Ku r Pla a l.rcrocorax nig roguiaris, juvenile, A b u AI i , Saudi Arabia, 19
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ing and the first primary moult niay start already
at an age of about six months íKeijl & Symens in
pressl .

Immature birds are variahle in plumage as they
gradually mouit into adult plumage. They can be
separated from juvenile birds by their green iris
(contra Cramp & Simmons 1977 ) , darker bill,
legs and feet, more yellow on the pouch, Iess
and paler feather-edf;es on the upperparts, darker
browmish underparts usuallv admixed %,v~ith many
grey feathers, and a variahle amount of blackish
spotting on the breast and mantie . Thev moult
into adult plumage in their third calender-year
(Keijl & Symens in press) hul juvenile-like feath-
ers might still be present for another year, espe-
cially on thE: underparts .

At present, the largest breeding colonies are
found on a few islands in the southern Arabian
Gulf, from the Gulf of Salwah between Saudi
Arahia, Bahrairr and Qatar in the west, to the
United Arab Emirates in the south anri the Straits
of Hormuz in the east . A smaller, possibly dis-
junct population may still breed on islets off
Dhofar, Aden and Socotra tBailey 196( ) , Gal-
lagher et al 1984, Harrison 1985j . C.oionizatíon
of the Arabian Gulf appears to have occcnrred
from the northern Indian Ocean . Possibly, the
species had its origin in this area, thou);h in view
of the considerable iluctuations in size of the
Arahian Gulf before the Pleistocene era and its
intermittent avai€ahility as a marine refuge, it
seems more likely that the exact centre of origin
was the southern Red Sea (Bundy el al 1989 ,
where at present it is only known as a va ;;rant

(Brooks et al 1987) . Along the Red Sea coast of
Saudi Arabia, there is only one record, of a group
of 11 at Yanbu al Sinaiyah on 31 March 1986
(jennings 1986) . In this context, it is also worth
mentioning that in adult Socotra Corrnorant,
labelled as Great Cormorant hut without date or
location, is present in the marine hiological sta-
tion of Hurghada, Egypt (R Kinzelhach and M
Werner pers comm) . In the Arabian Guif, bree-
ding takes place trom September to March Lpers
obs, contra h4einertzhagen 1954) . In the centre
of its distrihution range, breeding colonies may
consist of 10 000 to 25 000 pairs or more . Due
to the inaccessihility of these colonies, very little
is known about the breeding ecologv of the spe-
cies and population estimates are scarce . AHer
the breeding season, the hirds disperse but rhe
extent oí the movements is largely unknown
(Cramp & Simmons 1977) . From mid-Dec:ember
to late September, flocks of a few individuals up

to several 1000s can be seen along the northern

Saudi Arabian coast Ohservations near Jubail,
c "3 00 km north of the breedinf; colonies, showed
that juvenile bírds arrive in the area first, follow-
ed 1 month to 6 weeks later hv larger flocks ot
adults . A few inimature birrls remain in this area
during the breeding season . Further north, in
Kutvait, Socotra Cormorants are seen from Febru-
ar,v onwarcls {Clayton 1983) and are present until
[7ctober (Cramp & Simmons 1977) . Throughout
the vear, Ihe species is highly ) ;regarious and
torms large feeding congrehations of up to sever-
al 1000s birds . They can be seen flying in cha-
rarteristic lont;, single-lined or V-shaped skeins
(contra lv9einertzhaf;en 1954) . Although it has
been described as a plunge diver (Buncly et al
1989 ) , our observations showed that diving from
the surface is the niost frequently used hunting
technique .

At present, Socotra Corsnorant is s€ill abundant
wilhin its very restricted range . Nevertheless,
thc•re are only a fet1- important breeding colonies .
These are nowadays suhject to increasing human
disturhanc.e . Sonie suitahle breeding islands have
been deserted altogether . Whereas the total
breeding population on the islands judhaym
(15 :29 N, 50 :25 E) and Zakhnuniyah (25 :33 N .
J 0 :19 El, the two largest colonies in Saudi Ara
bia, was estimated to be more than 5 0 000 pairs
in 1981 (Gallagher et al 1984), a survey in Janu-
ary 1992 found only 96 00 breeding pairs, with
the colonv of Zakhnuniyah, the largest breeding
site in 1981, being totally deserted and lacking
any sign of breeding in (he recent past ISymens
et al in press) . In Saudi Arabia, Socotra Cormo-
rants nowadavs breed only in two other, much
smaller colonies : on Unayhir Island in the south
124 :75 N, 50 :44 E) (1000 pairs in 1981, Gallag-
her et al 1984 ; 128 birds on fresh eggs, with
another 1000 aclults and at least .5 00 recentlv
fled#;ed juveniles present on the island in {anuary
1993, Symews et al in press), and Kurayn Island
in the north {27 :39 N, 49 :50 E) (150 nests in
1980, Bundy et al 1989 ; c 60 nests in 1991-92,
Symens et al in press) . Formerly, it also bred on
AI-'Arahiyah in the north as well (27 :46 N, 50 :1 2
E . (250 nests in 1938, Bundy et al 1989) but this
site has been abandoned since the construction
of a coastguard station on this island in the
1970s .

Living amidst the most important oil trans-
portation routes in the world, in a region charac-
terized hy one of the world's highest population
growth rates and bv rahidly increasing commer-
cial fisheries, urgent action has to he taken to ef-
fectivcly protect this highly vulnerable species .
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Blonde Ruiter in Lauwersmeer
in juni 1993

Op 12 juni 1993 beKc,leidden Paul Knolle en
Bernadette Baiten enkele leden van de Twentse
Vogelwerkgroep tijdens een excursie naar het
Lauwersmeergebied . Er werd intensief gezocht
naar leuke soorten, vooral voor de respectievelijk
15- en I2-jarit:,e Geert en Peter Meutstege . Hoe-
wel deze aanstormende talenten al mooie 'ticks'
als Krooneend Netta nifina, Grauwe Kiekendief
Circus pygargus en Noordse Stern Sterna para-
disaea hadden beleefd, zocht PK - op zoek naar
méér - omstreeks 15 :30 niet de kijker de Band-
polder, Friesland, ten westen van lauwersoog af,
ter hoogte van hectometerpaal 3 . 2 . In het gras bij
een betonnen waterput op c 300 m afstand ont-
(lekte hij een solitair foeragerende steltloper die
op cie rug gezien we[ iets weg had van een, wel-
iswaar kleine, Goudplevier Pluvialis apricaria .
Hij pakte de telescoop en zei : 'Jongens, hier is
een nieuwe soort voor jullie' . Maar het scherp-
stellen van de telescoop had een schokje tot
gevolg : dit -~vas absoluut geen plevier! Aan de
andere kant zouden het ogenschijnlijk kleine for-
maat, de rond aandoende kop, de zo te zien
korte snavel, de oranjet;ele poten, het toerageer-
gedrag en de houding wel erg afwijkend zijn
voor een Kemphaan Philomachus pugnax . De
mededeling 'Als dit een Kemphaan is, heb ik nog
nooit een Keniphaan gezien die zo op een Blon-
de Ruiter leek' maakte de aanwezigen, vooral de
meer ervaren BB, opvallend onrustig. Omdat de

steftloper vaak langdurig in een ;grep{xl of tussen
de distels verbleef èn omdat de meegenomen
apparatuur voor de grote atstand ontoereikend
was, kon de vogel zich tergend lang aan zekere
determinatie onttrekken . Wij vonden het geval
echter alarmerend genoeg om vogelaars in de
buurt te vragen met betere telescopen te komen
meekijken . In de Lauwersmeer troffen wij, terwijl
wij de excursie snel atsloten, Reini Hofkamp,
Siep Luinenhurt; en Koert Scholten aan, Ook de
telefonisch gewaarschuwde Bert. [we en Sybrand
de Bruin waren snel ter plaatse . Gezarnenlijk
konden wij steeds meer details aan de nog altijd
ver weg lopende vogel aflezen . Kort voor 18 :00
waren er redenen genoeg om de vogel als adulte
Blonde Ruiter Tryngites subrutïcollis landelijk te
melden . 's Avonds, toen deze Amerikaanse
dwaalgast tenslotte tot op 100 w kwam, werd hij
nog gezien door c 30 vogelaars en op 1 3 juni
door zeker 80 . De Blonde Ruiter, de eerste
twitchbare sinds augustus 1986 (Lisse, Zuidhol-
land) werd voor het laatst gezien op 17 juni .
Voor Geert en Peter Meutstege was het inder-
daad een nieuwe soort !

De volgende beschrijving werd opgesteld door
PK, BB, BdB en SdB. Omdat de vogel in afgeslo-
ten terrein verbleef, steeds op geruime afstand
van de openbare weg, restte de fotografen niet
meer dan het maken van een aantal 'hewijsplaat-
jes' die weinig kunnen toevoegen aan cle
beschrijving .

c: ttcaC)TZE & BOUW Kleine steltloper met vrij lange
poten, korte spitse snavel en vrij ronde kop met stei l
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voorhoofrl . In directe vergelijking, mei Spreeuw Srurnus
vu7l;aris iets kleiner of hoogstens even groot ; bedui-
dencl kfeiner clan mannetje Kemphaan . Handpenpm-
jectíe duidelijk maar niet groot . Vleugelpunt net voor-
hij staart stekend, terlials niet tot staarteind reikend .
Tibia duidelijk korter dan tarsus .
K(}P Voorhoofd, kruin en achterhoofd diep zeem-
kfeuris; met ;malle donkere lengtestreepjes {bestaand
uit losse vlekjesi . als donker petje, op achterhoofd
samenkomend en in nek overgaand in smal donker
lijntje tot aan mantel . herinnerend aan winterkieed
Kuifduiker Podireps rcrritu-, of Grauwe Franjepoot Plia-
)aropus labatos . Rest van kop zeemkleurig en ongete-
kencl . Rondom oog smal witachtit; ringetje, vvaarrloor
oog duiiielijk vrijstaand : hierdoor 'vriendelijke'
t;ezichtsuitdrukking . Kin lichter dan rest van kop .
13c)vENDELEN Mantel als petje maar grover getekenci en
met zwaardere zwari .tchtige strepin}; . Rug met zelfde
patroon . Door grotere veren uniform zwarte veerrentra
met hrede zeemkieurit;e rand zic :hibaar . 5c-houderveren
weer groter met zelfde tekening . In zit schouderveren
vrijtivel gehele vleugel bedekkend waardoor vieut ;el-
dekveren niet goed zichtbaar . Tertials ais schouder-
veren maar zowel centra als randen iets bieker, nel als
zichtbare vleugeldekveren . Stuit en staart uniform
bruinachtig met donkere streepjes ; in vlucht iets lichte-
re rand aan stuit en staart zichtbadr maar geen rluideiij-
ke witte tekening als hij Keniphaan .
bNDí=Rl3ELEN'. Zeernkleurig, iets minder intens dan kop,
doorlopenci tot net voorbij poten en overgaand in wilte
onderstaartcickveren . Tussen poten zeemkieur iets ver-
der doorlopend . Onderdelen vooral op kxrrsi lirht
geschuhd door iets lichtere veerranden, alleen onder
goede omstandigheden zichtbaar . Op zijborst, juist
boven vleugelboeg, concentratie van kleine zwarte
vlekjes, als donkere uitloper ('loshangende sjaal't van
mantel naar borst . In inham tussen concentratie van
viekjes en vfeugelboeg nog enkele verspreide donkere
viekjes, iets dooriopend naar middenborst .
VLEUGEL Onclervleugel zeer licht . grijsachtig vvit ; aan
randen donkerder grijs . Bij poetsen opvallende sikkel-
vormige donkerprijze vlek (gevormd door toppen van
handdekverenl zichthaar . Bovenvleugel unitorm bruin-
ac:htig zonder opvallende tekening . afgezien van zeer
smalle witte vieuheistreep(zichthaar hij vieugel-
strekken, in vlucht moeiiijk zichtbaar door snelle vlieg-
wijzei ,
NAAKTE DELEN Iris donker fop alsland zwarti ; snavel
zwart . Snavel smal en kort (korter clan aistand tussen
snaveibasis en nek), uitlopend in punt . Bovensnavel
recht, ondersnavel licht gebogen . Poot rlonker);eel rnet
oranje zweem .
GEDRAG Zeer druk foeragerend, vooral op eerste dag .
Op latere dagen minder actief. Foerageerg,edrat; ple-
vierachtit; : afwisselend staand, lopend, pikkend, maar
ncxoit snel rennend . Bij voorkeur in gras en distel-
begroeiing verhiijverul lsoms lange perioden onzicht-
baart, zeiden op slikrandje in buurt van water . Vluchl
snel en wendhazr . laag over grond, meestal zonder
duidelijke aanleiding opvliegend . Nauwelijks interactie
met andere soorten, wel enkele mafen verjaagd door

Kemhhaan . Bij verstoring eerder drukkend dan opviie-
gend .

De determinatie verliep, toen de vogel zich een-
maa( goet# liet bekijken, zonder problemen . De
enige soort die voor determinatjeproblemen kon
zorgen, de Kemphaan, was met zekerheid uit te
sluiten door het kleine formaat, de ronde kop
niet steil voorhoofd, de cliep zeemkleurige kop
niet het opvallende donkere oog met lichte om-
randint;, de korte donkere en vrijwel rechte sna-
vel, (ie diepgele poten, cfc lichte ondervleugels
met het bekende 'haivema.intje' en de vrijwel
egaal brujnachtige bovendelen zonder wit op de
bovenstaart .

Deze waarneming betreft het achtste geval
voor Nederland en het tweede voorjaarsgeval :
het eerste voorjaarsgeval was in mei 1986 in het
Groningse deel van de Lauwersrneer Icf van den
Berg 1923) . Het tijdstip is hijzonder voor Europa,
waar verreweg de meeste Blonde Ruiters van
auFustus-oktober worden gezien, vooral in sep-
tember . Zo betreft slechts c 3 % . van de vele 100-
en Blonde Ruiters ín Groot-Brittannië (waar de
soort als één van de aigenieenst(-, Nearctische
dwaalgasten sinds 1982 niet meer beoordeeld
wordt door de Britse zeldzaamhedencommissie)
voorjaarsgevallen, niet in de periode 1958-85
slechts twee juni-waarnemingen {Dymond et al
1989) . In Frankrijk zijn sinds het eerste geval in
1924 tot en met 1989 80 gevallen bekend (van
tenminste 100 individuen) waarvan drie om-
streeks ITali mei en alle andere tussen 19 juli en 9
november (Dubois & Yésou 1992) . Van de dri e
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146 Blonde Ruiter / Bufr`-breasted Sandpiper Tryngites
,uhrulu olfis, i3andpoider, Fríesiand, juni 1993 lLeo! R
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aanvaarde Belf;ische vogels werd er één waarge-
nomen op 12 juni ( 1. ) 1988 {Gerald Driessens
pers meded) .

In Duitsland zijn tot 199 0 minstens 10 geval-
len t12 individuen) aanvaard waarvan één op 9
mei 1847 (Vauk 1972~ en één op 19 mei 1985
LBundesdeutscher Seltenheitenausschuls 1989,
199M - De 11 Blonde Ruiters uit Zweden tot
1990 verschenen alle in de tweede helft van het
jaar (Breife et al 1990) .

Zoals door Driessens & van Rossum ( 1988) is
aangegeven, hebben de meeste voorjaars-
gevallen in Europa waarschijnlijk betrekking op
Blonde Ruiters die, na een jaar of langer geleden
in Europa te zijn gearriveerd, intussen hun nor-
male trekrichting zijn gaan volgen .

SrJmmar y
BUiI -IíKIASTfn .SANnPIPFR AT LAIJ4 V ER-~ MEER IN IUN E

1993 From 12 to 17 lune 1993• an adult Buff-breasted
San d hiper Trt, ngrfes suhruricolfis was present at Lau-
wersmeer . Friesland . This record re presented ( he eit;hth

record for the Nether€ands md the second in spring .
Spring records are rare in Europe fespeciaily June
records) where most birds are observed in late summer
and autumn, mostly juvenile birds arriving in Septem-
her-C)ctoher in the British lsles where this species is
one of the commonest Nearctic waders .
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Herkomst van gekleurringde
Dwerggans te Strijen

Tot de 195[}er jaren was de Dwerggans Anser
erythropus een algemene broedvogel in Zweeds
Lapland . Daarna namen de aantallen dramatisch
af. In 1988 werd cle totale populatie geschat op
100 individuen met slechts 10 broedparen . Eind
1992 werd vastgesteld dat de oorspronkelijke
wilde Zweedse populatie bijna geheel verdwe-
nen was. In 1981 is door de Svenska /~kare-
fvrbundet een door de Zweedse afdeiing van het
World Wide Fund for Nature gesteund reïntro-
ductieproject gestart .

In het kader van dit project werden door
Dwerl;Kanzen in gevangenschap gelegde eieren
verzameld in de Wildlife Management School te
C)ster-Malma, Sódermanland, Zweden . De eie-
ren werden vervolgens uitgebroed door Brand-
ganzen Branta leucopsrs in Skansen Zoo, Stock-
holm. De uitgekomen kuikens werden samen
niet de pleegouders naar loopkooien in bster-
Malma gebracht en voordat ze vliegvlug werden
nlet de pleegouders losgelaten in Svaipa, een
vanouds bekend broedgebied van de Dwerggans
in Lapland .

De bedoeling was dat de jonge Dwergganzen
in hun eerste najaar niet hun pleegouders naar
Nederland leerden vliegen om er te overwin-
teren . Nederland wordt veiliger geacht dan de
normale wintergehieden van Zweedse Dwerg-
ganzen in Zuidoosteuropa en Zuidwestazië waar
de jachtdruk en veranderingen in het milieu
extreem groot zijn (cf Dutch Birding 15 : 33,
199 :3} . In het voorjaar keren de ganzen terug
naar de gebieden waar ze leerden vliegen . De
Brandganzen gaan derhalve terug naar de omge-
ving van Stockholm en de Dwergganzen naar
Svaipa . Door het verschil in trekgedrag wordt
voorkomen dat Dwergganzen en Brandganzen
gaan hybridiseren . Waarnemingen van hybriden
Dw•ergBans x Brandgans in Nederland zouden
wellicht toe te schrijven zijn aan de inmiddels
gestaakte methode om eieren van Dwergganzen
zonder meer in het nest van in het wild broeden-
de Brandganzen te leggen (cf Dutch Birding 11 :
41, 1989) . (Overigens wordt vaak verondersteld
dat de snel groeiende hroedpopu€atie van Brand-
ganzen op Gotland, Zweden, onbedoeld ont-
staan is uit een aantal exemplaren afkomstig van
de Stockholm-hopulatie ; cf Dutch Birding 15 :
33, 1993 . )

Gedurende 1981 -91 werden 208 jonge
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Dwergganzen in Svaipa losgelaten (geen enkel
exemplaar in 1992f . In 1981-83 werd niet iedere
vogel gekfeurringd maar daarna wei . De oudste
is reeds meer dan zes jaar oud en is één van de
vogels welke in de winters van 1989/90,
1991/92 en 1992/93 werden gezien te Strijen .
De vogel, met een groene ring aan de rechter-
poot, is 'mannetje 6 55', ook wel 'Hudik' ge-
noemd naar zijn pleisterplaats in de omgeving
van Hudiksvall, H~Isingiand, Zweden . Hij werd
in juni 198 0 grootgebracht en op 11 juli 1986
werd cie vijf weken oude vogel geringd en met
Brandganzen a!s pleegouders losgeiaten in 5vai-
pa . De vogel verloor in 1988 een groene ring
aan de linkerpoot maar heeft aan die poot nog
wel een bruine rin};, die echter moeilijk te zien
is . Bovendien heeri de vogel net als alle andere
gekleurringde exemplaren een aluminium ring
aan de rechterpoot . Dankzij de kleurringen is hij
gedurende 1987-92 ieder jaar op verschillende
plaatsen in Nederland en Zweden opgemerkt .
Tevens is vastgesteld dat 'Hudik' sinds 1989 was
gepaard met een Dwerggans zonder kleurringen .
In 1989 en 1992 had dit paar nakomelingen
waarmee het ook in Nederland werd gezien .

In het zomerhaltjaar werd 'Hudik' uitsluitend in Zwe-
den waargenomen . In zijn eerste Ivolledigei zomer
werd hij gezien hij Oster-Malma op 11 mei 1987 en bij
Hudiksvall, van 4 juni tot 30 september . In zijn tweede
zomer werd hij op 7 mei 1988 weer bij Hudiksvall
opgemerkt. In zijn derde zomer werd hij, voor het eerst
in het gezelschap van een ongeringde partner, gemeld
hij Hudiksvall op 6 mei 1989 en ten zui[Iwesten van
5vaipa op 29 mei ; vervofgens zat op 18 juni het paartje
bij Svaipa op vijf eieren en had het op 10 juli vier kui-
kens ; tenslotte dook het paartje met twee juveniele
exemplaren op bij Hudiksvall waar ze op 3-19 septem-
her verhleven . In zijn vierde zomer keerde hij rnet zijn
partner en heide nakomelingen terug naar Hudiksvall
om er op 4-7 mei 1990 te verblijven ; op 15 juni werd
hij gemeld van Svaipa en korte tijd later, op 26 juni,
weer bij Hudiksvall waar hij en zijn partner ruiden aan-
gezien ze in Lapland niet toi broeden kwamen . In zijn
vijfde zomer werd hij voor het vierde achtereenvolgen-
de jaar gedurende de eerste week van mei 1991 hij
Hudiksvall gezien en voor het derde. achlereenvolken-
de jaar vloog hij door naar Svaipa waar hij op 14 juni
werd gemeld ; op 22 juli was het paar weer terug bij
Hudiksvall omdat voor het tweede achtereenvolgende
jaar cle broedpoging mislukte . ln zijn zesde zomer keer-
de hij met zijn partner op 16 mei 199"2 terug naar
Hudiksvall ; liet lijkt vrijwel zeker dat hij behoorde tot
één van de twee farnilies die op 21 augustus te Svaipa
werden waargenomen ; van 5 tot 28 seplember vertoet-
de hij weer bij Hudiksvall met een partner en drie juve-
niele exemplaren (één van de juveniele vogels ver-

clween tijdens het verblijf hij Hudiksvall) .

Iedere winter hleek 'Hudik' in Nederland te verblij-
ven . In zijn eerste winter tiverd hij gemeld van de Kie-
vitslanden, Flevoland, op 2 januari 1987 . In zijn twee-
de winter kwam een melding van het Haringvliet,
Zuidholland . op 10 decemher 1988 . In zijn derde win-
ter werd hij voor het eerst in Strijen gezien ; op 18 de-
cember 1989 was hij hier aanwezig in een groep van
ten minste zes exemplaren waaronder twee juveniele
en op 6 en 13 tehruarí 1990 met zijn partner en twee
nakomeiingen (Hans Gebuis in Iitt) . In cle vierde winter
vverd het paartje in Flevoland waargenomen op 9
tebruari 1991 . In zijn vijide winter verbleef hij van 8
lot 16 december 1991 en 10 januari tot 15 maart 1992
samen niet twee adulte exemplaren te Strijen ( ci Dutch
Birding 14 : 31, 67, 114, 1992) . In zijn zesde winter
pleislercle hij van 23 oktober truim drie weken nadat
hij voor het laatst in Hudiksvall was gemeld) tot ten
minsle 8 november 1992 te Strijen met zijn partner en
twee juvenicie exemplaren .

Behalve de 'Hudik`-famjlje pleisterden ge-
durende de laatste zomers ook andere Dwerg-
ganzen in de omgeving van Hudiksvail om te
ruien . Op 5 september 1992 werden er 13 exem-
plaren geteld en op 6 en 19 september zelfs 19
(cf Vár F~gelv~rld 51 : 46, 87, 19921 . Waarschijn-
lijk zijn de c 10 exemplaren die op 11 oktober
1992 bij Anjum, Friesland, werden gemeld direct
van Hudiksvall gekomen ; eind december verble-
ven nog zeven exemplaren bij Anjum waaronder
drie met rode en Kele kleurringen (Siedse Boers-
ma pers mededl . Ook elders in Nederland zijn
gedurende cie laatste winters regelmatig exem-
plaren met Zweedse kleurringen waargenomen .
Alleen al in de omgeving van Strijen werden in
198ï-92 behalve 'Hudik' nog ten minste zeven
verschillende gekleurringde vogels vastgesteld .

Er zijn in Nederland geen meldingen bekend
van exemplaren niet een halsband, afkomstig
van een Fins reïntroductieproject dat in 1988
startte . Een dergelijke vogel arriveerde op 17
november 1992 voor de derde achtereen-
volgende winter in Slimbridl;e, Gloucester, Enge-
land (Bjrdwatching 83 : 69, 1993) .

Het is te hopen dat een groter deel van het
Oude Land van Strijen tegen de jacht beschermd
zal worden clan nu het geval is . De Dwerggans is
immers één van de meest bedreigde vogel-
soorten ter wereld waarvan vooral tijdens de
jacht op Kolganzen nog steeds per abuis exem-
plaren worden gedood . Zo ontdekten Erjc Bos en
Paul de Heer op 18 december 1991 op de gan-
zenmarkt van Barnevelcl, Gelderland, tussen
100en geschoten Kolganzen A albifrorts een on-
geringde juveniele Dwerggans die zij voor NLG
4.50 konden kopen ; Kolganzen waren een paar
kwartjes duurder (Paul de Heer pers meded) . Het
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lijkt absurd dat enerzijds veel moeite wordt
gedaan om de Dwerggans voor uitsterven te
behoeden terwijl anderzijcls exemplaren door de
jacht om het leven komen . In feite zou alleen al
om deze reden de jacht op Kolganzen moeten
worden gesloten .

Alle meldingen van gekleurringde Dwerg-
ganzen zijn van groot belang voor de evaluatie
van het Zweedse reïntroductieproject . Men kan
waarnemingen zenden aan de leider van het pro-
ject : Lambart von Essen, c/o Svenska Mgare-
f6rburrrfet, Project Fj~'illgás, ~ster-Malma, 640 50
Bjiirnlunda, Zweden .

Summat-y
C3R~U'~ t7F C[)iODR-RINGED LESSER WHCTE-FRONTED GOOSE
, i Sinqrn Since the 1950s, the Swedish population of
Lesser White-fronted Goose Anser erythropus diminis-
hed dramatically with only c 10 breeding pairs remai-
ning in 1988 and even less in autumn 1992 . Since
1981, the S venska l~gareriirbundet at Óster-hlalma,
Sdderrrnanland, attempted to re-introduce Fhe species at
a former welt-known breeding ground near Svaipa,
Lapland, in a re-introduction project supported by ehe
World Wildlife Fund for Nature in Sw'ecfen . Since
1981, eggs of Lesser tiNhite-fronted Geese were

hatched by 8arnacle Geese 8ranta leucopsrs at a zoo

near Stockholm, Sweden . Before the goslings were fully

fledged, thev were released together with their foster
parents in Svaipa . Until 1992, 208 young Lesser White-
fronted Geese have heen re-introduced (none in 1992) .
All goslings released since 1984 were individually
marked by colour rings. The Barnacle Geese guided
the young Lesser White-fronted Geesc to winter areas
in the Netherlands . The winter ret;ion in the NeFher-
Iands is considered safer than the normal winter sites in
south-eastern Europe and south-western Asia where
huntinK pressures and environmental changes have
been extreme in recent decades. In spring, the Lesser
White-erented Geese returned to the area where [hey
began to fly and, as a consequence, they started to
return to 5vaipa without their foster parents . Al present,
ihe re-introduction efforis resuYted in the estahlishment
of an es[imated population of 20-30 birds near Svaipa .

As an example, the life history is described of the
longest-living colour-ringed hird which was present at
Strijen, Zuidholland, the Netherlands, during the win-
ters of 1989/90, 1991/92 and 1992/93 . The bird was
released when five weeks old on 11 july 1 986 at Svai-
pa . Every year since then, it has been seen in summer
in northern Sweden lextreme dates 4 May and 30 5ep-
temberi and in winter al several places in [he Nether-
lands (extreme dates 23 October and 15 March) . Most
siGhtings in Swt'dcn have been trom the surrounding s
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147 Dwerggans / Lesser White-rronted Goose Anser erythropus . nest van 'mannetje 655' mei vijf eieren / nest of
'male 655' containing five eggs, Svaipa, Lapland, Zweden, 17 juni 1989 fi.arrrban von Fssenl
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of Hudiksvafl, Halsingland, where during the last years
some individuals of the species are present when
moulting . Since 1989, the bird has been seen together
with a Lesser White-ironted Goose without colour
rint;s . The pair had a nest containing five eggs near
Svaipa on 18 June 1989 and was seen tending four
goslings on 1 0 luly . Between 18 December 1989 and
13 February 1990, the pair was seen al Strijen together
with tlvo juveniles . After two summers without
offspring, the second successful breeding attempt took
place in 1992 when the pair with three juveniles was
t.xobabfy seen at 5vaipa on 21 August and certainly

near Hudiksvall on 5-28 September (one or the juveni-
les disappeared during its stay near Hudiksvalll ; Ihe
pair with two juveniles were back at Strijen on 2 3
October .

The find ot a dead juvenile Lesser White-fronted
Goose amongst White-fronted Geese A albifrons in a
Dutch game market on 18 December 1 991 indicates
that hunters easily misidentify thís threatened species
when shooting White-íronted Geese tn fact, the world-
wide efforts to protect the Lesser White-fronted Goose
from extindion warrant a totil ban on hunting other
goose species with which it normally associates .

Lambart von Essen, FáL;elvik, Ludgo, 617 91 Nvkiiping, Zweden
Gerard L Ouweneel, Lijster 17, 3299 BTMaasdam, Nederland

Arnoud B van den Berg, Duinlustparkweg 98, 2082 EG Santpoort-Zuid, Nederland

Varia

Oriental White Stork in Hong Kon g

Oriental White Stork Ciconia boyciana is now
generally recognized as a full species (Sibley &
Monroe 1990, Hancock et al 1992, del Hoyo et
aj 1992 ) alihough closely related to White Stork
C ciconia . Oríental White Stork is distinctfy
larger than White Stork . Its bill is black, with the
basal edge red on some birds, ancJ the lower
mandible is anKled upwards towards the tip . The
bare skin surrounding the eyes and on the lores
as well as the gular skin are red . Further features
distinguishing it from White Stork are its pale
yellowish-Krey or bluish irides and off-white
outer webs on the upperside of the outer second-
aries and inner primaries which are especially
conspicuous on birds in flight .

Oriental White Stork is a rare bird with the
total world population recently estimated at
c 2000 (Chan 1991) . It no longer nests in Japan
and Korea, where it has been reduced to a rare
winter visitor, and is now confined as a breeding
species to the south-eastern region of the Russian
Far East and immediatel,v adjacent areas in north-
eastern China . It winters mainly along the lower
reaches of the Chang Jiang (Yangtse) River (Chan
1991) .

The accompanying photographs were all taken
in Hong Kong where, until the winter of

1990/91, the status of Orientat White Stork was
that of a vagrant . There had heen just four
records inone of more than two birdsl before 27
November 1990 . On that day, workers on the
Mai Po Marshes NR reported six or seven birds
and, amazint;ly, the following day c 80 Oriental
White Storks were present (Chan 199]) . The
number continued to rise to a maximum of 121
by mid-lanuary 1991 . The flock still comprised
83 birds on 3 March with the last record of the
winter being on 9 March 1991 . Disappointingly,
only 11 birds returned in tbe winter oi 1991/92 .
Nevertheless, with up to 17 being seen in the
winter of 1992/93 (S Chan in litt), it appears that
the Mai Po Marshes NR has beconie established
as a regular wintering ground for small numbers
of Oriental White Stork .

1 would like to thank Simba Chan for
commenting on several aspects of this note .

References
Chan, 5 1991 . Oriental White Storks wintering in Hon g

Kong, 1990/1991 . Spec Group Storks, Ibíses &
Spoonbills Newsl 4 (2) ; 3 .

Hancock, 1 A, Kushlan, 1 A & Kahl, M P 1992 . 5lorks,
ibsses Znd spoonbills of the world . London .

del Hoyo, J, Elliott, A & Sargatal, J 1992 . Handbook of
the birds of the world 1 . Barcelona .

Sibley, C G & Monroe, Jr B L 1990 . Distrihution and
taxonomy of hirds of the world . New Haven .

Ray Tipper, The O!d Bakehouse, Hanging Birch Lane, Waldron, East Sussex TN2I OPA, 1JlC

224
I~7urr. lh Birding r ; 224 - 11 5. okmbe 199 _tl



Va ria

22 7

150 Oriental White Stork ! Zwartsnaveloolevaar Cicnnia bo
'
ci.zn,3, Alaf Po Marshes NR, Hong Kong . December

1991 rRar TipperJ 151 Oriental Whitc Stork / Zwartsnavclor,ieviar Cic orria boyc iaria . w4ai Po w4arshes NR, Hong
Kong, December 1991 (Ray Tipper) 152 (-}riental White Storks / 7tivarlsnaveloofev,iars Ciconia bopciana, Mai Po

Marshes NR, Hong K<mr;, Novenihei- 1991 rKa y lippr,r~



Mystery photographs
5 3 The bircl in last íssue's mystery photo-

c;raph shows the robust structure, bil l
Shape, Strc„aked brownish plurnage and squatting
stance oi a lark . Moreover, the absence of a
crest, the heavy bill and the distinct black patch
on the side of the lower throat are indicative of a
Melanocorypha lark . Calandra M calandra and
Bimaculated Larks M binnaculata usually show a
more distinct black patch on the side of the
lower throat and less distinct dark markings on
the lower breast than the mystery bird . The bird's
head markings are less conspicuous than in eith-
er Calandra or Bimaculated Larks which, eg,
usually show a demarcated white supercilium
reaching behind the eye . (For comparative pho-
tographs of these species, see Dutch Birding 9 :
172-174, 1987 ; 12: 82-8 4, 203, 1990 .) Two
other WP congeners, White-winged M ieucopte-
ra and Black Larks M yeltoniensrs, are sexually
dimorphic . Females of both of these much

sought-after vagrants to western Europe show
heavy streaking on the breast . White-winged
Lark is less heavily patterned than the mystery
bird without a black patch on the side of the
lower throat . I€ also has a whiter belly and at
least a little rufous in the wing . However, a fema-
le Black Lark in worn plumage may show heavy
markings, sometimes including a dark patch on
the side of the lower throat . This photograph of
Black Lark was taken hy Tim Loseby at Tselino-
grad, Kazakhstan, in May 1992 . Interestingly, the
picture reveals that a female may have hrowner
upperparts and a darker grey bill than many field
guides suggest . Important features of this species
such as the absence of a white trailing edge to
the wing, lit€le white in the outer tail and the
dark legs, cannot be seen in the picture . Of cour-
se, these features should be established before
identifying the hird, especially when it is en-
countered as a vaKrant in western Europe .

Arnoud B van den Berg, Durnlustparkiveg 98, 2082 EG, Santpoort-Zuid, Netherlands
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153 Black Lark / Zwarte Leeuwerik Melanocorypha
ve lr onrensis, iemale . Tsefinot;racl, Kazakhstan, May

1992 rTim ZosebvJ Myslery photograph 54 . Solut,on in next issue



DBA-nieuws
Betaling van abonnementsgeld voor 1994 In dit num-
mer van Duk h Birding trert u een acceptgirokaart aan

waarmee het abunnemcntsL;eld voor 1994 kan worden
betaald . Ondanks kustenverhogingen hebben wij

beslolen voor de Nederlandse abonnees de
abonnementsprijs ook voor 1994 niet te verhogen .

Deze blijft Ni-(, 52 .50 . Wij verzoeken u dit bedrag zo
snel mogelijk over te maken . Wij voelen ons echter
genoodzaakt een opslag van NLG 5 .00 in rekening te
brengen als er vócír 1 februari 1994 nog niet betaald is .
In plaats van NLG 52 .50 betaalt u clan NLG 57 .50 .
Belaal dus de contrihutie per onigaande, dan hoeven
wij geen extra tijd èn geld te besteden aan het verstu-
ren van betalingsherinneringen . Gebruik voor alle
ahonnementszaken het speciale adres van de abonne-
mentenadministratie : Dutc:h Birding Association, pla
Anja Nusse, Symfoniestraat 21, 1312 ET Almere,
Nederland .

Met in(;ang, van 1993 is België in postaal opzicht
buitenland geworden . Omdat dit gepaard is gegaan
met een verhoging van de portokosten• moeten wij
helaas onze Be#L;ische abonnees voortaan BEF i 150 .00
in rekening brengen . Wij hopen dat u hiervoor begrip
heeft .

Payment of subscription for 1994 We request our sub-
scrihers to pav Iheir uhscription rate tor 1994 as suon
as possible . Wc <rre I>Icascd to inlorm our Europea n

Recensies
P StqrER, P StnttK & R Sc,yTtk 1992 . The Slater fielrl
guide to Australian hrrds . Herziene druk . Sydney . 344
pp . ISBN 0-94 7 1 1 6-99-t1 . GBP 15 .95 .

De verscheidenheid aan Australische vogelgidsen doet
weinig onder voor die van Europa . De herziene druk
van het boek van de Slaters mikt vooral op gebruikers
in het veld . Het lijkt in weinig meer op de twee dikke
en onhandige gidsen van Peter Slater in 1971 (non-pas-
serinesl en 1975 (passerinesl . Het is een zeer handza-
me veldFicls met beknopte teksten voor 7 5 0 soorten en

1 5 7 lraaie kleurplaten . De lay-uut is voortreffelijk met
tegenover elkaar de lekst, het kaartje en de atbeelding
van iedere soort . Hel boek is stevig en soepel, lichl van
gewicht 1400 g 1 en tarnelijk smal {2 x 11-5 x 21 .5 cml .
Voor een aantal kkeurentekenin};en lijkt het hoek t é
smal geworden aanc ezien daarvan de staart deels unt-
breekl . De kwaliteit van de zeer praktische tekeningen
is goed . Bnvendien is van iedere broedvogelsoort in
kleur een ei afgebeeld . In de tekst tivorden bonciige

subscribers that Ihe rate tor 1994 remains unchanged al
NLG 60 .00 . Suhscribers outside Europe now receive
Dutrh Birclinf; b,v airmail and have to pay NI.G 70,00 .
We kindly request to follow the instructions on the
enclosed invoice . Please do not pay via bank (NLG
2 0 0(1 extra costsl, cheque INLG 20 .00 extra costsl or
girn (NLG 0 .50 extra costsl . However. it is possible lo
pay hy Furu(-heclue without extra costs . British and Irish
subscrihers can conrirnre tr> pay by Sterling cheque .
Subsrrihers wha) have nol paid their subscription rate
heforc• 1 Fehruary 1994 will he charged NLG 5 . 00
extra . So, pay your subscription now! For all subsr :rip-
lion m,atterc, please use the special subscription admi-
nistratinn address ; Dutch Birding Association, c/o Anja
Nusse, Symtoniestraat 21 . 13 1 2 ET Almere, Nether-
lancl s

finally, we request our German subscribers to send
their new postal code to the above address .

DBA-vogeldag op raterdag 5 februari 1994 te
Utrecht Lr wnrclt al h .rrd ke~~erkt aan de organisatie
van dr• kornende DBA-vc>l;elclar{ welke plaats zal vin-
den op z~~terrlaf 5 iebruari 191i4 te Utrecht, Utrecht .
Tijrlens deze dag zal de Oriental Bird Club (OBC} een
l;rnte resl spelen . Zowel de DBA als de OBC zullen
voor deze dig sprekers leveren . Het programma en de
pl .rats worden in het volgende nummer van Dutch Bir-
ding hekend t;emaakt .

heschríjvingen van de verschillende kleden, het geluid,
het voorkomen en het nest gegeven . AKNouo B v.q \
nt,~ B[kc ;

A] G .asir>h 1992 . The A nc'ient A4urrefet . A natUraf his-
tory in Ihe Queen Charlotte lsfands . T & A D Povser,
London . IS B N 0-8566 1-070-4 . GPB 17 .00 .

Last year, the Poyser series was enriched with a volume
dealing L4•Ilh the natural histnry of Ancient Murrelet
Synfhlihnr a rnphuc antiquos . This small pelagíc auk
visits land exclusively lo breed . Even during the breed-
ing season, adulls visit their colonies, situated on the
innurnerable islands in the north-western Pacific only
om moonless, overcast nights . The chicks leave Iheir
natal laurruw soon a(ler hst[hing . Under cover of night,
the twu liny chicks rapidly run to the sea, scrambling
over logs and branches, jumping off rockv ledges and
squeezing through narrow crevices . During this jour-

IUurch r3vding ! 5 -?_i "R, nku~t~•r 1993 ;
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ney, they face numerous dangers, varyinP, from owls to
tnice . Once they reach the sea, they then have to find
their parents . It is a miracle that they survive !

The author has been studying the hreedinR híology
of this species for six vears In this book, he describes
the fruits of his research in a passionate, yet thorough
stvle . He has succeeded in conibining the legíhility of a
novel with the scientiiic accuracy that is the hallrnark
of the Poyser series . Although a book about an obscure
Nearctic spec.ies hardly seems to be of any interest for
European birders, this one certainly is . STEVE C V GEEL-
HtIF D

5, KEiitt, E K Ux[iAN, & C H FKV 7492 . The birds oiAFri-
ca 4 . Academic Press, London . 609 pp . 32 colour pla-
tes . ISBN 0-12-137305-5 . GBP 85 .00 .

The ma jor opus on African Birds has now reached the
first taxonomic groups in the passerines, with broad-
bills to c:hats covered here . The result is Uuly impres-
sive t feel the taxonomic decisions that had inevitably
to be taken are well balanced ; of course, every deci-
sion will open a debate . Diflicult );roups, such as larks,
pipits, sw•allows, bulbuls and turdids, are not only well
slructured taxonomically hul all species are also illus-
trated in magnificent quality (including females and ju-
veniles, with an entire page devoted to juvenile robin-
(hals) : this has never been done hetore . Congratula€ions
tc> the artist Martín Woodcock! Some will possibly find
the ground colour of the pipits loo dark and the j izz' of
green bulbuls not exactl,v matching . 1 consider this to
be a minor flaw in view of the progress made from pre-
vious artwork . On the other hand, the line drawings,
whilst mostly useful . include, eg, wing diagrams of the
Palearctic Luscinia and Phoenicurus. depicted here in a
rather old-fashíoned style and, in fact, superfluous
because they are surely better presented in standard
warks on Palearctic birds (eg, Svensson) .

It is difficult to discover errors in the text . However,
even more than in previous volumes, the varsation in
our knowledge among the difterent species becomes
apparent ; sorne hirds are treated thoroughly because
they are well known, eg, Common Bulbul Pycnonotus
barbatus talso 10 subspecies are illustrated!), others are
virtually unknown in the wild . For most species, the
available information on range and status, description,
fielcl characters, voice, general habits, food and breed-
ing habits provides essential reading, for the first time
assembled . The weak point, however, is the range
maps, unfortunately as usual in this series, but to a les-
ser extent than previously . Not only has published
information on a few specie5 fGolden Greenbul

Calyptncichla serina, Sjoestedt's HoneyKuide Greenbul
(sic) Baeopogon clamansl been overlooked but other

ntaps are rather incomplete (Black Saw-wing Psalido-
procne pristoptera, Yellow-whiskered Greenbul An[iro-
padus latirostris) and no birder will take their discrete
maps as given here seriously .

No one interested in African birds can go without

thrs series bul three more volumes have yet to come .
Hopefully, the final ones will be available in the nol

too dlstant future . MI(HEL L[]UETT E

1 MncKmvoN & K PwwPPS 1993 . .A field huide to the
birds oí Borneo, Sumarra, lac'a and Sali. Oxford Uní-
versity Press, O xford . 570 pp . ISBN 0-19-85 4035-3
Ihardback) ; 0-19-F}54034-5 Ipal3erbackl . GBP 50 .00
( hardhack) or GBP 25 .00 ipaperhack )

This is finally the first field guide that completely
covers the Indonesian islands of lava, Bornea and
Sumatra (Greater Sundasi . After var> Marle & Voous's

Checklist of the birds oi 5unnatra, Smythies' Birds oi
Borneo and the recent Field t;uide or the birrls ut java

by MacKinnon, it fills an urgent need . It is also for the
first time that all 22 endemics of Sumatra are illustrat-

cd, including enigmatic and 'lost' species like Rueck's
Blue Flycatcher Cvornis ruckii and [he Blue-wattled

Bulhul Pyc.nonutus nieuwenhuisi .
There are very interesting introductory chapters on

geography, clímate, vegelation, h oKeogsaphy, con-
servation, and a section on where and when to see
birds . Appendices include endangered species by is-
land, land birds found on offshore island groups and
miniature sonosketches ot bird calls .

it is a pity [hal this publication, like most recent
guides trom this region, is not vei up to the excellent
standards of the New World hird guides . Though the
88 plates by Karen Phillipps are generally good and all
820 species covered are illustrated in bri);ht colours .
That alone is a rernarkable feat ?

My main criticism concerns the text . The data for the
text could have been more thoroughly researched and
edited . The status and distrihution sections are more
than sometirnes not up to date or give wrong in-
fnrmatinn . For example, the Speckled Piculet Picumnus
innorninatus. according to the book a mystery bird in
Borneo and known from 3 specimeis onlv, is ac1ua11y
Írequent{y seen in lowland forest in Sabah, Borneo .
There are quite a few more nf these types of omissions .
Descriptions of vocalizations are sometimes poor or
incomplete and frequentlv no information is given for
calls of irnportant species of which tape recordings
have heen deposited long ago al BLOWS in London,
UK, or at LNS in New York, USA .

Nevertheless, this hook is a long-awaited and hi) ;hlv

convenient fiuide to the fascinating and eventually dis-
appearing avifauna of these isfands . Ir[t t Sc :HAkKwc A
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Aankondigingen & verzoeke n
African Bird Club African Ornithology has long need-
ed a focus for gathering information on a continental
hasis and making it more accessible to both resident
and overseas birders . From 1 january 1994 . the African
Bird Club (ABC) will perform this function . Additional-
Iv, the ABC will 1 foster an interest in bird conservation
in the region ; 2 promote and work with local African
societies : 3 produc-e a twice-vearly colour bulletin
featuring identification papers and sile guides ; 4 encou-
rage visits to lesser-knosvn parts of the region ; 5 locate
and publish information on globally threatened and
near-threatened species ; and 6 develop a Conservation
Research Fund .

Anyone can join . The membership rate is GBP 1 2 .00
per year . The ABC also seeks Founder Menbers to fund
its launch and first year of operation . Founder mem-
bership is available as a one-off payment of GBP 30,00
and includes the first year's subscription . For a comprc-
hensive memhership leaflet, please contact : African
Bird Club, Membership Secretary, c/o Birdlife Interna-
tional, Wellbrook Court, Girton Road, Cambridge CB3
ONA . UK .

Birds of Romania On behalf of the Romanian Ornitho-
lot;ical Society fROSi, Gerard Gortnan is collecling
data and records on bird observations in Romania from
the last 10 vears . As there are very few field ornithofo-
f ;ists and birders in Romania, the records of foreign
hirders who have visited the country could be vilal in
filling in numerous gaps in knowledge . Records of all
types and from all regions of Romania are needed . it is
hoped that this voluntary work will assist the ROS in
preparing the ground for a future atlas . Please send
your records to or contact : Gerard Gorman, Pf 701-
1047, Budapest 1399, Hungary, telephone and fax
+36-1 -1 (2116,9 7.

Colour-ringed gulls Severa! projects in Europe use
colour rings to study dispersai, movements, site fidelity
and population dvnamics ot gulls . Most schemes use,
);enerally in additíon to a metal ring, engraved Darvic
PVC rings in various colours (white . vellow, black,
blue, green, oranKe, red etc) . The engraving is a combi-
nation of two to five characters (digits and,ror letters} .
Anv sighting of a colour-ringed );ull is a valuable con-
tribution to a research project . The foíloeving persons
act as co-ordinator and welcome sightings (species,
colour, code read, date and exact locality) of :

Mediterranean Gull Larus melanocephalus : Peter L
Meininger, RWS DGW, PO Box 8039, 4330 EA Mid-
delburg, Netherlands.

Black-headecl L riclibunrfus and Common Gulls L
canus : Kjefcl T Pedersen, Daglvkkevej 7, 2fi50 Hvido-
vre, Denmark ,

lesser Black-hacked L iuscus and Yellow-legged

Gulis L cachinnans : Norman D van Swelm, Voorne
Bird C)bservatory, PO Box 3{7 5 , 3233 ZG Oostvoorne,
Nelheriands .

Herring Gull L argentatus : Arie L Spaans, IBN-DLO,
PO Box 2 .3, 67 00 AA Wageningen, Netherlands .

When a sighting does not concern a bird trom their
own schemes, it will be forwarded to the relevant pro-
ject . Observers will be informed on the ringing details
of lhe bird reported .

Tundra Swans with yellow neck-collar During a study
in the Netheriands anr! Gernianv in 1989-93 on the

behaviour during mi .~ration and winter of Tundra Swan
Cv);nus columbianu5 beavickii, 160 individuals were
marked with a vellow neck-collar with black in-
scription . Already rnany sightings of Ihese birds hav(~
been rehorteri, However, for a number o# índividuals
we only have received a few reports per winter, indi-
ealint; that ihese hirds stay in yet unknown areas for
most of the winter We therefore ask observers to look
in the next winters for marked Tundra Swans, espe-
cially in unusual or less ~,vell-known wintering or stag-
inK areas . Pfease send your reports of birds with a ye!-
low neck-collar, including details of the ohservations,
lo : Trinus Haitjema, It Heechhoul 7 . 8723 ES iCoudum,
Netherlands . After the winter, observers will receive a
list cvith rint;int; details and other sightings of the birds
Ihey reported .

The birds of the Western Palearctic Preparation of the
eighlh ancl last volume ot thf, Handbook ol the birds of
Europc°, the M idcll e Cast anri ,vorih A (rica - The birds o1
the L2-'estern Palearctic tor BWP as it is more afr`ec-
tionately known) is virtually tomplete ancl pubiication
is scheduled for 1994 . The editors would like to ex-
press Iheir deep appreciation for the help an[I support
generously given over many years bv ornithologists and
hirdwatchers not only throughout Europe but also in
Russía (íncluding beyond the Urals) and other republics
of the forrner USSR, many countries in the Middfe East
ancl Africa, India, Pakistan, lapan, Australia, New

Zealand and North America . Bringing Ihis great project
to fruition has been an immense privilege and pleasure

hut we coufd not have done it without your help .
Thank you very much, 8t1rY EorroR s

1 Du[ch 8irdinh 15 : -129, nkroiae 199 3 ~ -)-)9



WP reports
This review of recent repons ot rare and interesting
birds in the Western Palaearctic refers mainlv to luly-
August 1993 and focuses on norlh-western Europe .
Additional information covering not-so-recent reports is
includerl as well . Some reports of species outside the
WP are also mentioned- The reports are largelv
unrhecked and their publication here does not implv
future acceptance hv the records committee of the rele-
vant country .

In England, the long-stayinE, Pied-billed Grebes Podi-
Ivmhus podiceps at Druridge Puuls, Nbrthumberiand,
and Stithians, Cornwall, remained present . A compiete-
ly white Black-necked Grebe Podicepti nigricoNis w as
discovered al Oostvoornse Meer, Maasvlakte, Zuid-
Itolfand, on 10 Au} ;usL On 1 1 August, a soft-plumaged
petrel Pterodrorr3a mol7is,''rim deira,héae pas,ed Capc^
Gear Island, Cork, Ireland . A probable Bulwer's Petrel
Suhveria bulwerfi at Salton Sea, California, USA, on 11)
luly would he thc tirst fur North America . Large num-
bers of Mediterranean Shearwaters Puttinus yelkouan
were reportcd in Englanci . At Ponland, Dorset, 20, 12,
33 and 1 1 individuals were counted on 1, 2, 3 and 6
luly, at Prawle, Devon, 12 on i 5 Julv and at Porthgwar-
ra, Cornwaf3, 23 and 12 on 27 and 31 July, respective-
ly . In August, 231) were reported in Britain svith peak
counts of 17 and 27 at Porthgwarra on 1 3 and 1 h
August and 12 al Homsea, Humk>erside, on 3(} August .
At Tynemouth, Tvne and Wear, England, a Swinhoe's
Storm-petrel f7reanndnoma monnrhis was tape-lured,
trapped ant! released for the fourth consecutive year,
c>n 20, 28 and 2 9 July hetween 00 :30 and 01 :30 ; this
faithful individuaE was previously trapped at this site on
7 luly 1990, 31 July 1991 and 30 luly 1992 (ct Dutch
Birding 15 : 32-33, 19931 . One of two pairs of Gannets
n.4orus bassmnus on Helgoland, Schleswi8-Holstcin .
Gerrnany, bred with success and one juvenile fledged .
Late news from Poland concerns [he flrst Pygmy Cor-
morant PhafacrDcorax pyKmeus Ihis cenlury on 7 June
19i}2 at Icriorsko Reservoir . In Turkey, 23 pairs of
White Pelicans Mecanus onocrotal'us at Eregli marsh-
es constituted the first breeding record there for two
dec ades ; several pairs were also breeding at Seyie Gcslti
where the species first bred last year . Two records of
Dalmatian Pelican P crispus in Aut;rut 1990 have been
accepted by the Polish rarities cornmittee . In France,
tbe northward expansion of Cattie Egrets 8uhulcus rhis
continuecl in 1992 when at least i 3 and perhaps even
36 nests were found away from the Camargue, Bou-
ches-du-Rhóne . The species first nestcc! in the Camar-
gue in 1957 and becamc firmly established in 1970
when 22 nests were found ; numbers have since ín-
creased to 580 pairs in 1991 and to c 1000 in 1992 .
Britain's largest inAux of Liltie Egrets Egretta garzetta
started in late luly, building up to a total ot at least 250

by mid-August, mostly in the south-west . In 1993, the
firsl breedint; of White Storks Ciconia ciconia in Fin-

land occurred . Several colonies of Greater Flamingo
Phoenicopterus ruber in 'rurkey were thriviny, : c 300
pairs at Eregli marshes, c 600 pairs al ~lamalti Tuzlasi

Ihighest everl, c 100 pairs at Aci G 'rilii and confirmed

breeding at Sevfe G61u (where the species first bred last
year}_ In Germany, the species was breediny, for the
first time in a separate group of six nests at Zwillbrock-
er Venn, Nordrhein-Na'estfalen tJoop Treep in littl . The
other part of this colony cornprised a group of seven
nests of Chilean Flamingo P rhilensis lincluding one
mixed pair which was unsuccessful} . The combined
breeding strength ot bolh species ncreased irom nine
nests in 1992, with only four young hatchinK, to 13
nests in I993, with 10 young hatching . The precise
number of non-breeding hirds is not known hecause
the area is difficult to survey . On 2 August, seven
young flamingos were ringecl with a black-painted alu-
minium ring on the left leg 1'ellow plastic rings were
used on the leit leg in 1987 and right leg in 1988,
green plastic rings in 1989 left and 1990 right and altr
minium rings in 1991 left and I992 right . {Ring recov-
eries and other information can be senl to loop Treep,
De Leek 30, 9411 MK Beilen, Netherlands .l A paper on
ageing ot Greater Ffamin8o has rec :ently been publish-
ed hy lohnson, Cezilly and Boy {Ardea 8t : 25-33,
1993} . Five Marbled Ducks Mdurnarnnefta ang ustiros-
tris were still present at Embalse de Los Molinos, Fuer-
teventura, Canary Islands, during mid-Aut ;ust .

In 1993, the Red Kite ~M ifvus mrlvus re-intruduction
project in Scotland moved a large step forward with the
discovery in lhe Highlands of five nests from which
seven young fledged fcf Dut( h Birding 15 : 180, 1993)
and in southern England an even larger number of
chicks was raised . However, the re-introduction pro-
t;rammes have been hampered by persecution . In Bird
yti`atching's September issue, it is shown thal in Brilain
duriny; 1993 at Icast four Rerl Kites were killed ; further-
more, 11 ncsl~ c .A Hen Harriers Circ us cyaneos and 26
nests of Peregrines Faleo pere~g rinus were robbed and
at least one White-tailed Fagle Hafiaaetus albici!!a, two
Hen Harriers, three Northern Goshawks Accipiter .~en-
tilis, five Eurasian Sparrowhawks A nisus, 2 1 Common
Buzzards t3uteo 1>uteo, Iwo Golden Eagles Aquila chrv-
saetos ancl eight Peregrines were killed kvhich is claim-
cd to r(,l:)resent just the tip of an ice-berg . The adult
Steller's Sea Eagle 11 pelagicus seen during 1991-93 al
several I~laces around the Baltic Sea, in Germany, Swe-
den and Finland, was reportedlv found dead in Sep-
tember in Estonia (ci Dutch Birding 15 : 180, 1993) . In
Denmark, a Short-toed Eagle Circaetus gallicus wl-fi ch
stayed at lycJelejet on Man irom late lune was slill pre-
sent in southern Sj&>iland on 8 Auhusl . The seventh for
the Netherlands passed over Terschelling, Friesland, on
2 August . Al Savukoski, Lappland, Finland, a mixed
pair of male Pallid Harrier C macrouros x femalc Mon-
tagu's Harrier C p .vgarg us discovered on 14 june suc -

230 11)urrh Hirding 15 : 2 J(1-2 3 5, ul<rutx , r9931
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cesshrlly raised three hyhrid young„ one male and two
females . This was the first hyhridization between these
species in the wild lo he fully documented . In the
north-easternmost part of the Netherlands, between
Delfzijl and Staclskanial, Groningen, 27 pairs of Mon-
tagu's Harrier were breeding in 1993 and an additional
four pairs brecl in lhe nearby Lauwersmecr area . At the
HortohaKy, Hungiry, two Long-legged Buzzards B rutï-
nus were present during Ihe enlire peri< d . For the
fourth consecutive year, an Imperial Eagle A heliaca
returned to Hakel . Mat;deburg, Germ .<ny, to spend late
summer ; during early September, it w,35 joined by a
Booted Eagle Hieraaelus pennafus . On Fuertes-enlur,a, a
pale-morph Booted Eagle was reported at Embalse de
Los h4ofin< s on 12 August . In France, several Eleono-
ra's Falcons F P7eonorae were stayinv, at eg, Le Sam-
iiuc, Cam .irg;ue . from late August to 3 Septemher, and
two other individuaE, were seen in Brittany on 28
AuKust . A Purple Swamp-hen Porphvrio porhhtirio
found at Lepeiaarsplassen, Flevoland, the Netherlands,
in the evening of 20 August could not he relocated
cluring the following days .

in Hunt;ary, a Demoiselle Crane AnthroNoides virl;o
was reported on 16-17 luly at Krs Jusztus and on 26
luly at Halastó . Hortrihagv . One stayed at Spurn, Hum-
bersicle, durinL; mi<I-Septemher . In Norfolk, England,
the Qriental Pratincole Gh.rreofa maldivar<ur7 tivas pre-

scnt at Burnham Norton from ? July to 1 3 Aul ;usl and
al Tilchwell on 14-17 .August : Írom 29 August, it was
seen in East Sussex . The second Lesser 5and Plover
Chararlrius mongolui~ lcrr Sweden al Slora Oren, Oland,
during 5-11 August caused some discussion hefore ehe
iclentihcation was establitihed as the eastern subspecies
mun,~nlu tile~manni . In British Columbia, Canada . lhis
spe<ies was reported at Queen Charlotte islancl on 22
Jime and at Victoria on 26-28 July . The Creater Sand
Plover C feschenauftii discovered at Zeebrugge, West-
vlaanderen, Belgium, on 14 luly was not seen after 15
luly . In the Nelherlands, one was briefly seen un
Schiermonnikoog . Friesland, on 10 August . Possihly
the firsi Great Knot C a lidris tenuirostris for Denmark
~aas 3n aclull at Skallingen, Ribe, lylland, on 2 Septem-
her . <vhich was relocated on Fano on 3 September .
Semipairnated Sandpipers C pusflla were reported on
Si-aihard, Norway, in )une and Tresco, Scilly, England,
nn _10-22 Aut;ust . The eighth and ninth Red-necked
Stints C rulico!!is for Swerien were seen at Getterón,
I tall,and . on 2-5 luly ancl at Tanum, Bohuslan, on 12
luly . An adult Least Sandpiper C minuriNa stayed at
Kins,ile, Cork, on 28-31 Aut?usl . In Britain, White-
rumped Sandpipers C rírsci<-ofis were seen at Loch of
Strathheg, Grampian, on 4-5 luiv, at Pool of Virkie,
Shelland, from 31 ]uly to 3 August and at South Ferri-

hv, Humberside, on 5-16 August . In Ireland, singles
were seen aL Ballycotton, Cork, on z{}-25 july, a t

23 1

154 1 lylxici m .ile Palli<! Harríer!Steppekiekendíef Circus rn,icrouros x Íernale Monta~u's Ftarrier/ Grauwe KiekendieÍ
C N<-l;arl;us, juvenile rem .ile, Lapplancl, Finlancl, 7 August 1993 tDir.k Forsrnanl
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155 Long-billecl Dowitcher / Grote Grijze Snip f.irTmodrorrxls scolopaceus, Si rand I.ough, Dov~rr . Northern Ireland,
August 399a (Anthony R4cGeehan) 156Oriental Yratincole/C}osterse Vorkstaartplevier Gtarec )7a fT ialdivarunz,

Norrolk, England, May 1993 fRobin Chittendert RBNf.J



Tan+mshin, 1,Vexfor[I, on 8 Au};ust and M Kilcoole
Wicklow, on 13-14 August . The eighth for Norway
staved al Hamninf;bert ;, Finnniark on 21 iuiy . Al Hid-
clensee . Ruge.n . Germany, an adull was present during
the second week oi Aui;ust . On Gotland, Ihe 101h for
Sweden was seen at Furilden on 14-21 .August. The
third Baird's Sandpiper C hairdii for the Neiherlands
sta .ved on a Aooded bulh-fíeld near Julianadorp,
\oordholland, from 31 July to 1 August . In France, one
was reporled at Trunvel, Finistère . At Snettisharn, Nor-
folk, an adult 4vas pre,ent on 19-22 August and a juve-
nile vvas repcarterl in t)evon from 30 Aukust . An ac.lull
Sharp-tailed Sandpiper C <icunninata in summer pluma-
ke stayed a[ l3om1my I-look, Delaware, USA, on 8-17
Aut;ust_ C)n 27 june, d Spoonbill Sandpiper Euryno-
rhynellus py,ymeuti 1ti<3s discovered at Barrow . Alaska,
USA- A Great Snipe GaNina,;o rneríi,i was present rm
Vorth Ronaldsay, Urkney, Scotland . nn 7 5-17 Auf;unl .
An adult surnmer Long-billed Dowitcher Limnoclromus
scolopaceus was pholol raphed at Strand Lough,
Down, Northern Ireland, on 25-27 August . A Litile
Curlew Numenius minutus staycd at the mouth ot the
Santa Maria River in Santa Barbara, California, on 4-20
August . The third Spotted Redshank Trint ;a erythropu±
tor Australia turnecl up al Broome, Western Australia,
on 1 1 inc . I A Turnstone Arenaria interpres rint;ed on
Ellesmere Island, Canada, on 13 July 1992 was trapped
ancl released in the Netherlands on 27 September 1992
{John Dennis in littl . During a 13-day fisheries trip in
late Aut;ust/early Sel3ternber, while al [he southern
edge of the Grand Banks of Newfoundland, Canada,
between 44 and 45N, 400 km south-south-easi of Cape
Race ancí c 1600 km west of the Atsores, 20 non-juve-
nile Great Skuas Stercoraritrs skua and at least five and
prubably up [n 1-0 South Polar Skuas S marcurmicki
were ~een in hvo days by John Wefls . The tourlh Great
Black-headed Gull tarus ichthvaetus this year for Hun-
gary was an adult slayinK until al least .3 August al
Halastb . Near Le Portel, Pas-de-Calais, France, more
than 900 Mediterranean Gulls I melanocephafus were
counted on two fielcJs at Outreau on 20 AuKust (cf
Dutch Birdinl; 15 : 45-54, 1993) . For rhe first time since
1907, Sabine's Gults I. sabini were hreeding on Sval-
hard, Nonaay ; five pairs and ttivo nests containin}; eggs
were found . In the harbour of Les Sables d'C)lonne,
1000 individuals were present after a western gale on
15 Septernber, and at least 1000 were counted else-
where along the coast of Vendée, France falso, 1000
European Storm Petrels Hyclrobates trieiaffic.-us and a
Sooty Tern Stern a tusr<ita were reportedl . Four juvenile
Audouin's Gulls L a uriouinii flew• north oi Cabo Raso,
west of Llshoa, Portugal . on 15 Augutit, I7osslhlv ass0-
ciateci with a lil;ht northerly movement of juvenile Yel-
low-legged C;ulls C rarhinnans (there is onfy a handfui
oÍ previous records ot Audouín`s GuJls for Portuf ;al} .
The second Ring-billed Gull L delawaren sis for Bult;a-
ria was an aduft seen at C;alata, Varna, on 2 Aut;ust .
The firsl brecding atlempt by Greal Black-backed Guil
L marintrs for [he Nc•therlancls ocrurred in a Hlack-
headed Guh i ridibundus colony : the nest cnnlained
three eggs which failed to hatch . A Ross's Gull Rhoclo-

1NP repwrt s

itethia rosea seen on 12-13 Septemher at rLteldorfer
Bucht, ScltleswiK-Holstein, was then found dead Ihit by
a carf . Al the EnL;lish east coast, at least two different
Lesser Cresled Terns .Sterna bengalensis were reported
in Nortolk during Juiy-Aupust . Thanks to the [ reation of
ar[iíicial islands . Bulgaria's only hreeding population of
Sandwich Terns S sandvicensi5 at Atanasovska iake,
Burgas . increa5ed from 595 pairs in 1992 to 1200 in
I993 . {)n Karan . North-Fastern Province, Saudi Arabia,

an adult Roseate Tern 5 dou,g<r71ii stayed with lhe resi-
dent White-cheeked lerns S repressa on 12-15 luly .
On 20 Jcrly, a Bridled Tern S 7naethetus was seen on
Fin~ near Rhuni . 1 lif ;hland, Scotland . The first Whisker-
ed Tern Chlidonias lhvbrirfus for horth Amenea va-as
present at Cape May, New Jersey, USA, from 29 lune
lo 15 Jcily . Thereafter, it was seen across Delaware Bay
at sevcral places aionf; the Delaware shore during the
~econd half of July and August . Two White-winged
Black Terns C leuco~terus were seen ret;ularly in the
same area from 19 luly to 17 August .

The seconcl Great Spotted Cuckoo Cfa rn atnr gfandarius
fc>r Swe.clen was seen at Ronnen . 5káne, on '?9 Juiy . The
eaghth Eurasian Scops OwI CJtus scopc for Sweden and
the first since ï975 was calling every night from 1{une
to at least earfy luly al Riseberga, Skáne . The third-
c.alendar year male Snowy Owl Nyrtea srandiaca dis-
cavered on 21 Jurte on Aranmore Island . Donegal, Ire-
lancl . was relocated nn 14 Juiy and remained there
until al leasl 28 Septemher. In Scotland, differenl indi-
viduafs were seen in late july and August in the West-
ern Isles, Orkney and Hi4hland . The second Pallid
Swift rlpus pa!licius tor Ireland was discovered al
Homh Head . Dublin, on 11 Au[;ust and pickecl up
e.xhausted and morihurnd Iry lale aflernoon jthe first
Irish record was in C]ctoher 1913}- Others were claim-
cd at Skateliivsfjorden, Sweden, on 14 lune and Burn-
harn (vorton on 25 iuiy. In eastern Portugal, a pair of

157 1esser Sancl Plover / Mongoolse I'levier Charadrius
rnor;~nlus, Stora Oren, [)lancl, Sweden, 7 August 1993

t Mikaeí Norri7
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White-rurnped Swifts 1 cat?ér was seen carrying feath-

e•rs in suilahle fhreeciini; hahitat on 4 and 23 luly . This

woufd Ite the tirtit biceding lor Portugal, where about

im- previous siL,htinks are known . Two difierent groups

of 8-10 European Bee-eaters ,ti4erolts apiaster on the
coasl ot SUne were ttrohahly family parties indicalinF;

4xeeding in Swedf•n . Al Hamningberg, in the far north

of the Non,ae.gian ntainlaitci . a European Roller Ccma-

cias t; .rrrulus was seen on 22 luly . Ot#ter, werv repor-

ted at Morro rable . Ftierlev['ntura . on 1 3 August 8n d

South Gare, Cleveland, Lngl,nd, nn 11 September . tn
Saudi Arabia, five Thick-billed Larks Rh.unphocoris
rlotóey were seen ne<tr Ihe Thumamah VVildlite
Research Centre al Rivaclh . cluring AuL;ust . The lhircl
Cilrine Waglail htut .tcilia citreold for Ireland was a
firsl tivinter fnund al t3allycotton, Cork, on 21 Septem-
be•r lthe prex ious two were seen at Ballycotlon is welll .
In 13rit<tin, tirtit-winter Itirds sn-ere reported on Tresco .
Scilly, nn 113-21 Auhust, Fair Isfe . Shelland . on 27-31
August and Farlington . Hampshire, trom 30 AuRust to 2
5eplemher A juven le stayed at Bedrlington, Greater
Lontlon, on 24-28 August . On Helgoland, a firsl-winter
hird wa~ seen on 14-28 September . The firsl male
Finsch's Wheatear Uenantite Íinschii tor Bulgaria,
tound al Emona Heacllancl on 26 May, was still present
on 1 Iulv and was ac:companied by a female carrying
ÍoncL' another male was iound on 30 lune at Kamen

Briay„ also on the Qlack Sea coast . The River Warbler
Loc ustefd,t RuriatNis present on 30- 31 ,ti1,tv in k3ef};ium
was not 5inginti at Schulen, Limhurg, hut al Schilcle,
Antwerpen Icf C)utch Birdinl; 15 : 184, 19931 . !n tiwe-

den . 60 River Warhlers t4U in Uppland} and 26 Blylh's
Reed Warblers .-lcruceP h.tius rlunx torttnr ! I 1 in
l.llsltI,tnd) 1,vere Iteard during June-luly . A Paddyfield
Warbler A a}; 1 ic 0111 was traptprerl al L<t Claire, Guernsey,
Ch inneE Island, on 14 August and another al IJlklip-
I>>n . Blekinge, Swerfen, on 2 SeLttemher . In Nontiav, a
131yth's Reed Warhler was trappc•d rtn E isl<t on ?-4 lulv
During Augutit, more than 50{) Basra Reed Warblers
A,t;riseldis were cliirned at Thum,tntah . Rivatlh . ti<3uth
Arahia . Fhe first-year plivaceous Warbler I~ipLx>f,ti :

Lmllicl,t trapperi zl Knokke . 1,Vesl.vl ..rancleren, rm 9 Sep-
temher 191)0 has been acro•hlecl <is Ihc first for Bel-

gium . The fourth Booted Warbler H c<tli~<Na tor Swe-
den rint;ed at Uttentty, ()lanti, titayed frum 26 Aul;ust

urtlil 2 September . The fir<,l Dartford Warbler Syhd.t
unda ta for Finlancl tin,-as an adrdl m<rle Irapped ~it Tauvo,
Siikajoki, on 8 August . The only record for f)enmark o f

revieti~ t rl :Spectacled Warbler S c onspiriFfat a has bee n
the hird Ir<tpper! on Christianso un 20 Septentber t117h
fiati now heen accep~Ie[I as an adult feniale Subalpine
Warbler S ranii!lans IDan C)rnf[hol Foren Tids%kr 87 :
2 41, 199SI . For the scconti or third ye:3r in succiti5ion .
<t It,tir of Greenish Warblers Yhylloscoptts trocitiloides
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159 Rlvth's Reecl Warbler / Struikrielzanher Acroceph.t-

lus dtrmetorum, Karmvy, Roi;aEand, Norway, 1 0 lune
1993 (N<lkc)n FieL;Ki<rndt

158 Snowv C)wl / Sneeuwuil Nvrtea scandiaca, male,
Ar<tnrnore Island, Donegal, treland, 31 luly 1993 {Ja(k

hlalin .s)
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successfully bred on Christianso . On 12 and 16 Sep-
tember, Arctic Warblers P boreaJis were seen on Hel-
goland . During 1-11 September, six individuals vvere
reported in Brilain . It is a malter of speculation why the
breeding population of Willow Warblers P trochitus in
Britain has dA-indled to 60'3o durint; 1990-92 . The
ninth firecresl Regulus ignfcapillus for Finland (and the
first twitchable individuall was seen at Kuopio from I .3
July to at ieast 23 August . The 12th Short-toed Tree-
creeper Certhia brachydactyla tor Britain was trapped
on 3 1 August at Dunf;eness, Kent (where half of the
records nriginate fromi and stayed until 8 Septemher .
The sixth Isabelline Shrike tanius isahetlinus for Swe-
den was a male reporled al Ottenhy on 28 August .
From 29 June to 1 luly, a Lesser Grey Shrike L rninor
staved at Helsinki, Finland . In Saudi Arahia, four Rosy
Starlings Sturnus roseus were reporled at Thumamah,
Riyadh . during August . In Bulgaria, a male ltalian Spar-
row Passer italíae was apparently nesting al Blagoev-
grad near Sofia in 199 .3 learlier breeding was recorcled
in 1987 and 19881 . The fourth Spanish Sparrow
P hispaniolensis for Britain and the first for Scotland
was a male present in Holland Gardens, North Ronalr!-
sav, on 11-19 August During August, 100s of Pale
Rock Sparrows Petronia brachvdacrvla were seen in
the Rivadh area . The first Siskin CardueJis spinus for the
USA was reported on Atlu lsland, Alaska . In Britain,
Yellow-breasted Buntings Emberiza aureola were
reported al LandKuard . Suffolk, on 4 5eptember, at

Feiixstowe, Suffolk, on 6 September and at Portfand
Bill, Dorset, on 8-10 September . A Lapland Longspur
Calcarius lapponicus seen al Estaca de. Bares, Galicia,
on 19 September was a good vagrant for Spain where
Iherc has been onlv a handful of records since 1970 .

For a numher of reports in this and the previous review,
recent publi(ations in Birding lh1orld, BirdwatCh, Bird
lNatching, Britïsh Birds, Dansk Ornithologisk Forenings
Tidsskrift, Limicola, Linnut, Nos Oiseaux . Notatki Orni-
tologiczne, Oriolus, Riyadh Birding News, Scottish Bird
News, Vár Figelvàrlcl, Winging II and Wingspan were
consulted . News from Britain was kindly supplied by
Rare Bird News {0881-8881 11} . 1 wish to thank Gerard
van Aalst, Peter Arctander, Mashuq Ahmad, Christine
Barthel . Peter Barthel, Leo Boon, Tony Clarke, John
Dennis, Nikolai Dilchev, Gerald Driessens, Philippe
Dubois, Erling Jirle . Annika Forsten, Sandra Gardeslen,
Hans Gefiuis, Hákon Heggland, Andreas Helhig, Ted
Hoogendoorn, Peter lankov . Erling lirle., Chris Kightle,v,
Guy Kirwan/OSME . Lasse Laine, Paul Leader, Bruce
lvlactavish, Franko rvlaroevit., Dave McAdams, Anthony
1vlcGeehan, Peter Meininger, Dirk Moerbeek, Colm

tiloore, Killian Muílarney, Dieter Oelkers, Klaus Mal-
ling Olsen, Gerald Oreel, Stefan Pfutzke, Olivier
Pineau, John Ryan, Bob Scott, Hadoram Shirihai,
Tadeusz Stawarczyk . Frank Stiihmer, Peter Symens,
Tom Tarrant, loop Treep, Tim Wacher, John Wells and
Pierre Yésou for their help in compiling this review .

Arnoud B van den Berg, DuinJustparkaveg 98, 2082 EG 5antpoorr-Zuid, NetherJands

Recente meldingen
Dit overzicht van recente meldingen van zeldzame en
interessante vogels in Nederland en België heslaat
voornamelijk de maanden juli en augustus 1993 . De
vermelde gevallen zijn merendeels niet geverifieerd en
het overzicht is niet volledig . Alle vogelaars die de
moeite namen om hun waarnemingen aan ons door te
geven worden hartelijk bedankt .

Waarnemers van soorten in Nederland die worden
beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Neder-
landse Avifauna vwordt verzocht hun waarnemingen zo
spoedig mogelijk toe te zenden aan : CDNA . Postbus
45, 2080 AA Santpoort-Zuid, Nederland . Híertoe gelie-
ve men gebruik te maken van CDNA-waarnerningsfor-
muiíeren die eveneens verkrijgbaar zijn bij boven-
staand adres .

Nederland

PIII .STORMVOGELS TOT VALKEN Grauwe Pijlstorm-
vogels Purtïnus g riseus werden gemeld op 6 augustus
bij Scheveningen, Zuiclholland, en 30 augustus Izevenl

en 31 a.ugustus hij Terschelling, Friesland . Noordse
Pijlstormvogels P putfinus werden gezien op 2 augus-
tus drie langs Den Helder, Noordholland, op b augus-
tus twee langs Camperduin, Noordholland, en op .31
augustus één langs Terschelling . Vale Pijlstormvogels
P yeikouan werden, zoais gewoonlijk, voornamelijk
langs cle Hondshossche Zeewering, Noordholland,
gezien en wel op 11, 24, 25, 26 en 30 juli en 2 en 5
augustus . Verder waren er waarnemingen op 14 augus-
tus bij Scheveningen en op 30 augustus langs Terschel-
ling . Vale Stormvogeltjes Oceanodroma leucorhoa ver-
toonden iith op 1 1 augustus hij Camperduin en op 26
augustus bij LVervershoof, Noordholland . Kuifaal-
scholvers PhaJacrocorax aris totelis iieten zich zien op
13 juli en 20 augustus hij Terneuzen, Zeeland, op 17
juíi Itwee en 24 augustus hij Vlissingen, Zeeland, op
28 juli Ivierl bij Katwijk, Zuidholland, en op 26 augus-
tus hij de Maasvlakle, Zuidholland . Bij het Quackjes-
water . Zuidholland, werd op 19 juli een, u raad het al,
Wouwaap lxobrychus rninutus gezien . Kwakken N,vcti-
cnrax nvciicorar werden gemeld op 2 juli hij Stavoren ,

jnulch HirdinR I5 : '7ï-239. ,A tvl ~ r 19931
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Friesland, op 19 juli hij Gouda, Zuidholland, van 17
tot 22 augustus maximaal twee in de Brabantse Bies-
bosch, Noordbrabant, op 18 augustus bij Vlissingen,
op 24 augustus hij Middelburg, Zeeland, en op 28
augustus langs de Oostvaardersdijk, Flevoland . Van 7
tot 22 juli verbleef een Koereiger Bubulcus ibis hij
Rhenen, Utrecht, en op 24 juG waren er hier twee,
heide van dubieuze herkomst (geringd) . Vanaf 27
augustus zat er één bij de Workumerwaard, Fríestand,
en vanaf 31 augustus één in de Lauwersmeer, Gronin-
gen . Kleine Zilverreige rs Egretta garzetra werden
gezien op 15 juli bij Het Zwin, Zeeland, op 18 juli op
Terschelling, van 24 tot 27 juli één en op 28 juli twee
bij Sirjansland, Zeeland, op 26 juli langs de Oostvaar-
dersdijk, op .30 en 31 juli langs de Philipsdam, Zee-
land, en vanaf 18 augustus minimaal vijf exemplaren
op verschillende plaatsen in Zeeuwsviaanderen, Zee-
land . Grote Zilverreige rs E alba verbleven tot 1 H
augustus imaximaal drie} in het Oostvaardersplassen-
gebíed, Flevoland, op 26 juli bij het Veerse Meer, ,Zee-
land . en vanaf 31 augustus in de Lauwersmeer . Zwarte
Ooievaars Ciconia nil;ra werden gemeld op 4 en 5
aut;ustus bi} recreatieterrein Bussloo, Gelderland, op
14 augustus bij Vlissingen, op 15 juli op de Maasvlak-
te, op 17 juli bij Alkmaar, Noordholland, op 23 auKus-
tus bij Biddinghuizen, Flevoland, op 24 augustus vijf
exemplaren in de Brabantse Biesbosch en rond 28
augustus twee in de Deurnse Peel, Noordbrabant . C 35
Ooievaars C ciconia werden gemeld, vooral vanaf eind
juli en de laatste op 19 augustus, ntet als maximum 16
exemplaren op 17 augustus bij Vinkeveen . Utrecht .
Een Flamingo Phoenrcopterus ruber roseus werd op 1
en 2 augustus gezien op de Keersluisplas, Flevoland .
Een zomerwaarneming van een Ross' Gans Artser rossii
betreft een exemplaar vanaf 29 augustus in de
Lauwersmeer en een 'even waardevolie' waarneming
van een Witkopeend Oxyura leucocephala werd op 21
juli gedaan hij Hoorn, Noordholland . Zwarte Wouwen
Milvus mi};r,ins werden gemeld op 17 augustus hij
Koudekerke, Zeeland, op 18 augustus bij de Knardijk,
Flevoland, en op 27 augustus bij Gronfngen, Gro-
ningen, en Rode Wouwen M mih-us op 18 juli bij het
Robbenoordl3os, Noordholland, en op 29 augustus bij
Nieuwkoop, Zuidholland Een Slangearend Circaetus
t;allicus vloog, op 2 auguslus over Terschelling . Van de
Grauwe Kiekendief Circus pykargus kwamen verspreid
over Nederland en de periode 11 meldingen binnen . In
Oost-Groningen werden dit seizoen maar liefst 27
broedparen vastgesteld en in de Lauwersmeer nog eens
vier paren . Van de Visarend Pandion haliaetus werden
in juli zes exemplaren gemelci, begin augustus zeven
en eind augustus al weer c 40. Wel aardig is de mel-
ding van vier pleisterende en drie overtrekkende exem-
plaren op 29 augustus in de Brabantse Biesbosch .
Roodpootvalken Falcn vespertinus werden gezien op
t 7 augustus twee hij Vlissingen en twee bij Vinkeveen,
op 18 augustus op Texel, Noordho€iand, op 19 augus-
lus hij joure, Friesland, en op 2y augustus bij de Phi-
lipsdam . Vanaf 23 augustus verinleef weer een Slecht-
valk F peregrinus in de Lauwersmeer, op 24 augustus
verscheen er één bij de 1 tellegatsplaten, Zuidholland,

en op 28 augustus zouden twee exemplaren gezien
zijn bij de Clauscentrale bij Roermond, Limburg .

RALLEN TOT ALKEN De Purperkoet Porphyrio porphyrio
die op 20 augustus in de Lepelaarsplassen, Ftevoland,
rondstapte liet de waarnemers verbluft achter en kon

de volgende dagen niet worden teruggevonden . Op het
Rammegors, Zee#and, waren op 4 juli nog zes Steltklu-
ten Himantopus himantolzus aanwezig en tot 1 7 auy,us-
lus iileef daar minimaal één exemplaar . De Griel Bur-

hinus oedicnemus van Het Zwanenwater, Noordhoiland,
werd vroor het laatst gezien op 19 juli . Een melding van

een kortstondig aanwezige Woestijnplevier Charadrius
leschenaultii kwam van Schierrnnnnfkoog . Friesland,

op 10 augustus . Morinelplevieren C rnorinellus wer-
den, voornamelijk op doortrek, gezien op 17 augustus
bij Westkapelle, Zeeland, op 18 augustus in de
Lauwersmeer, op 19 augustus bij Katwijk, op 21 augus-
tus bij Scheveningen en op 28 augustus twee hij Bloc-
mendaal, Noordholland . De derde Bairds Strandloper
Calidris bairdii voor Nederland werd op 31 juli en 1
augustus gezien hij Julianadarp, Noordholland,
Geslreepte Sirandlopers C melanotos verbleven op 26
augustus in de Lauwersmeer en van 28 augustus tot 1
september twee exemplaren op dezelfde voortreffelijke
kwllenveldjes hij julianadorp, waar eerder de Bairds
Strandloper zat . Ook op deze veldjes was van 28
augustus tot 1 september een Breedbekstrandloper
timicola tale ine7lus aanwezig. Er was een meldinl ; van
een Poelsnip Ga!linago media op 9 aut;ustus in de
C arel Coenraadpolder, Groningen . Poelruilers Trint;a
stagnatilis pleisterden van 18 tot 2~1 juli, meestal twee .
op het Rammegors, van 21 juh tot 24 augustus één bij
Julianadurp, op 24 en 25 juli twee in de Putten bij
Camperduin, op 14 en 27 augustus in de Lauwersmeer,
op 15 augustus langs de Oostvaardersdijk en op 29
augustus bij het Balgzand, Nor>rdholland- Op 16
augustus werd op de Maasvlakte een Terekruiter Xenus
cinereus gezien . Op de bollenveldjes bij Julianadorp
werden in augusius minimaal twee Grauwe Franjepo-
ten Phalaropus lobatus gezien, vanaf 12 augustus
waren er maximaal drie aanwezig in de Lauwersmeer,
op 12 en 13 augustus één op Vlieland, Friesland, op 13
augustus op Ameland, Friesland, van 14 tot 19 augus-
tus op het Rammegors, op 21 augustus langs de Oost-
vaardersdijk, op 28 augustus twee bij de Bandpolder,
Friesland, en op 29 aut;ustus twee bij 's-Gravenzande,
Zuidholland . Langs de Ouslvaardersdijk werden op 31
augustus één Middelste lager Stercorarius pomarinus,
acht Kleine Jagers S parasiticus en één Kleinste lager
S longicautlus waargenomen . Van deze iaatste soort
waren ook waarnemingen op 6 augustus op de Maas-
vlakte . op 27 augustus bij Westkapelle, op 28 augustus
bij Valkenisse, Zeefand, op 29 augustus hij Groote
Keeten, Noordholland, en bij lulianadorp, op 30
augustus bij Camperduin en op 31 augustus bij Den
Helder. Op 23 augustus vloog een Vorkstaarlmeeuw
Larus sahini langs Schiermonnikoog . Op 15 augustus
zat een Grote Burgemeester L hyperhoreus in de Put-
ten bij Camperduin . Slechts enkele Geelpootmeeuwen
L cachirntdns werden geiien op 26 juli hij t-tarderwijk ,
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160 Slangearend r' SE1ort-toed Eagle Circaetus gallicus, Terschelling . Naordholland, 2 augustus 1993 fArie Uuwer-
k[vki 161 Grauwe Franjepoot / Red-necked Phdlarope Phalaropus lobafus, 's-Gravenzande, Zuidhoifand, .30
augustus 1993 1Nenk Narmsenl 162 Grauwe Fitis Í Greenish Warbler Phvlloscoputi trochifoides, Schiernwnnik-
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één in de omgeving van Den Oever, Noordholland, op
3 juli bij de Mokkebank, Friesland, op 4 juli bij Mar-
ken, Noordholfand, op (> juli hij het Uitdammerdie,
Noordholland, op 24 juli hij Woerdtn, Utrecht, op éS
augustus bij de Ventjager,Nlaten en op 2) aut ;ustus

langs de Afsluitdijk, Noordholland . Een Papegaaiduiker
fra rercula arCtiCa trok op 6 augu,lus ianµs (amlx'r-
duín .

HOPPEN TOT GORZEN Een Hop Lfpupa epops zat van
17 tot 21 juli voor Paal, Zeeland, en op 17 augustus bij
Wageningen, Gelderland . Van<if 14 augustus werden
reeds ?6 Duinpiepers Anihus campesfris waar-
l;enomen . Opmerkelijk is c1e meldin}; van c?5U
Noordse Kwikstaarten Lioracilla Íiava th u nherg i met

enkele Engelse Kwikstaarten A? 1 fiae•issinta op 27 au-

gustus op dc Maasvlakte . De Graszanger Cisticola jun-
cidi ; van Paal werd gezuen 101 ° augustus . Op 18

augustus werden er twee opgemerk ; bij Ossenisse, Zee-
Iand, en van 19 tot 21 au[;u~lu5 zong er één hij Kloos-

terzande, Zeeland . Waterrietzangers Acroc-epitalus
paludicula werden gemeEd op 31 Iuli op Terschellint ;,
op 8 au ;;ustus drie en tot 15 aui ;_rstus nog één up de
MaasvlaKte en op 14 augustus bij de 's-Gravenhoek-
inlahen, Zeeland, Een Sperwergrasmus Sylvia nisonm
werd op 27 auf;ustus gevangen hij QloemendaaL Op
11 augustus zat op Rottumeroog, Groningen, een
Grauwe Fitis Yhviloscor,~us troc'hPhaides te zingen en op
30 iupus[us werd c'r éën gevangen op Schiermonnik-
oof•, . In julJ waren er v.erurhten van een hroed);eval van
de Kleine Vliegenvanger f_icedula partia in Z ec•uws-
Vlaanderen Er w,is een rnelding van vier Witkopstaarl-
mezen Aet;ithalos caucí.rtus caucla'us op 30 ,iu,r;ustuti in
het Fn< htefoërveen, Drenthe . Ook van de Taigahoom-
kruiper C.-erthia 1 a miliaris was een melading van c•vn
hroedL;eval in de orngevint ; van Vaals . Limhurl ;, waar
ook later in het seizoen nog wuarnertiin};en werden

#;edaan . Er was een opmerkelijk ~roe,a,e melcling van

een Notekraker Nuc.-iiraKa caryuc,Nacles van 24 tot Zli
augustu, hij Rhenen . De ínvasw Kruisbekken LuAia
ru rv irostra sukkelde nog enige lijd door ; vooral begin
augustus kwamen meerdere waarnemingen binnen van
groepen tot 10-tallen exemplaren . Clp 2 juli zat een
Roodmus Carpndac .us ervlhrinus bij Vlissingen en op 3
juli tvti-ee' en 26 juli één hij de Lepelaarsplassen . VanaÍ
3 5au);ustus waren er al weer enkele w3arnemin);en
van Ortolanen F.mberrza hortulana.

Gelderland, op 1 en .-3(] augustus bij Ilmuiden, Noord-
holland, op i en 7 augustus hij de Houtribhaven, Fle-

voland, op 19 augustus hij de Wassenaarse Slag, Zuid-

holland . en op 19 au,r;ustus één en 28 augustus twee

hij Katwijk . Eachsterns Geluchelirlon nflutrra v.,erden

t ;emeld op -1 juli hij Sc hac;en, ~oordholland, vanaÍ 17

juli tc7t 3 augustus op het [3algz .ind, met op 3 augustus

I(} exemplaren, op 17 juli bij cle Houtribhaven, op 24

juli in de HW-duinen, Zuidholland, op 26 juG boven

Gronin8en, op 1 augustus twee bij 't Z-and, Noordhol-

land, up 4 en 5 augustus in de Put[en bij Camperdu{n,

op 17 augustus hij Vlissingen en < I) ?f, augustus hij

Devenler, C)verij ;sel_ Reuzensterns Sterna caspia ver-

hleven op 11) juli hii Caniperrluin, van 9 tot 27 <iuKus-

tuc in de Lauwersmeer, van 18 tot 29 au);ustus maxi-

maal 10 in de Workumerrvaard en op 30 augustus zes

in de Makkumerwaard, Friesland, op 19 augustus bij

Stellendarn, 7uiclholfand, en de Ventjagersplalen, Zuiri-

holland, w~mr er ook een op 28 augustus za1, en van

Ll) tot ?8 augustu . minstens drie in Flevoland . Een

Witwangstern Chtidunias hybridus wercl genteld 01) 14

augustus langs de oostvaardersdíjk . Witvleugelsterns

C. leucopterus waren van 2 juli fot 7,iut;uslu5 a,lnwezig

in Flevoland Irnaximaaí driei, van 3 juli lot 2 augustu s

België

Ruud M van Donl;en, Albertusstraat 4, .52 6 1 AD Vught, Nederland
Hans Gebuis, 8oo g sc hutter 30, .3 .328 KB Dordrecht, Nederlancl

Peter W W de Rocnv, Warande 23, .3705 ZB Zeist, Neclerlan d

STORrvSVOGELS TOT DUIKERS Fen donsstormvogel t'te-

rnrlrnma rnollis%rnadeira/téae werd op 25 dut;ustu5 door

drie tivaarnerners goed he5chrc,vcn vanat hc11 Ooster-

staketsel te Chiytencle, Wes1c-Iaanoeren . Verder trokken
langs C)o ;[encle een grole pijlstormvogel op 31 juli en
een Vale Pijlstormvogel Puftinus yelkouan op 2 3 au-

gustus . Fen Grote Pijlstormvogel P g ravis vloog op 8
augustus vrijwel over het strand I<tngs C3oslr4uinl .erke,
WetitvlaancSeren . Fr werden in totaal vijt Kuifaal-

2it i

164 Baircls StrandIof>e / 8aircl's Sandpiper Calidris
hairdii, lulianadorp, ~,'oordholland, augustus 19 9 3 ( Nans
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scholvers Phalacrocomx aristotelis gemeid . Buiten de
twee gekende hroedpiaatsen in Vlaanderen verhieven
Kwakken Nycticorax nycticorax te Damme, Westvlaan-
deren, op 19 juli ; te Harchies, Henegouwen, rond 8
augustus en te Dudzele, Westvlaanderen (tweel, tot 14
augustus . Tussen 15 juli en 29 augustus werden in Het
Zwin bij Knokke maximaal drie Kleine Zilverreigers
Egretta garzetta waargenomen ; te Zeehrui;t;e-Achterha-
ven, Westvlaanderen, verbleef er één van 21 juli tot 29
augustus, op 4 augustus waren er waarnemingen te
Kallo, Oostvlaanderen, en te Lokeren, Oostvlaanderen
en te Kallo-Doel zat er wederom één op 14 en 15
augustus . In het Moisbroek te Lokeren pieisterde op 20
augustus kortstondig een Zwarte Ooievaar Ciconia
nigra . Onder de 85 gemelde Ooievaars C t iconia, zijn
de overnachting van 20 exemplaren te Pommeroeul,
Henegouwen, op 13 augustus en de groep van maar
liefst 50 exemplaren te Denderhoutem, Oostvlaande-
ren, op 26 augustus de meest spectacuiaire . Op 21 juli
zworrn een mannetje Witoogeend Ayfhya nyroca te
Lier-Duffel, Antwerpen . Op 18 augustus zouden hoven
Tienen, Brahant, niet minder dan 80 Wespendieven
Pernis aprvorus zijn geteld . Een gekleurmerkte juvenie-
le Arendbuizerd Buteo ruíinus hiny, op 4 augustus
boven Kallo-Doel maar de herkomst werd nog niet
achterhaald .

PLEVIEREN TOT STERNS De enige ;juvenieiel Steltkluut
H imantopus hintantopus zat op 1 augustus bij Kahnt-
hout, Antwerpen . Een adulte Woestijnplevier Charadri-
us leschenauhii in zomerkleed verbleef op 14 en 15
juli in de Voorhaven fe Zeebrugge . Op 7 augustus
vloog een Morinelplevier C rnorinellus langs Knokke ;
over Zuienkerke, Westvlaanderen, vloog er één op 1 .5
augustus . Een adulte Gestreeple Strandloper Calidris
melanotos was van 11 tot 22 augustus aanwezig te Zel-
zate, Oostviaanderen . Poelruiters Tringa stagnatiNs
zaten bij Zingem, Oostvlaanderen, op 5 juli en te Zee-
brugge-Achterhaven op 15 augustus . De, indien aan-
vaard, derde Kleine Geelpootruiter T(lavipe.s voor Bel-
gië zat op 25 juli enkele uren in de Oude Vrede bij
Knokke en vertrok in noordelijke richting. Op 2& juni
zat een mannetje Grauwe Franjepoot Phalaropus loba-
tus te Kallo . Kleinste Jagers .Stercorarius lonSrcaudus
werden enkel gezien le Oostende, en wel oh 8, 2 :3, 24 .
25 en 31 augustus . Ook dc adulte Kleine Burgemeester
Larus glaucoides op 4 juli, de adulte Grote Burgemees-
Ier L hyperboreus op 7 augustus, de Lachsterns Gelo-
chefidon nilorica op 3 juii en 21 augustus en de Reu-
zenstern Sterna caspia op 24 (één} en 29 augustus
(vier} werden allen waargenomen te Oostende . Op 13
en 14 juli pleisterde een adulte Dougalls Stern S dou-
ga!!ii in de Voorhaven van Zeebrugge . Een claim van
een Forsters Stern 5 íorsteri kwam van Oostende op 25
juii . Op 21 juli vloog een Witvleugelslern Chlidonias
leucopterus langs het Groot Buitenschoor bij Antwer-

pen, Antwerpen . Een zeer mak, aduit exemplaar werd
op 29 augustus gefotografeerd te Longchamps, Namen .

HOPPEN TOT GC)RZEN Een Hop Upupa el]ops liel zi[h
gemakkelijk vinden bij Oostakker, Oostvlaanderen,
van 24 to1 27 augustus . Te Gullegem, Westvlaanderen,
zat er één op 27 augustus . Van de 28 gemelde Draai-
halzen fynx torqurlla werden er 11 geringd in Het Zwin
hij Knokke . Langs de Oostkust was dit jaar een broed-
geval . )uen Korlteenleeuwerik Calandre!!a brachydacty-
la werd op 15 juli waargenornen in de Voorhaven van
ZcehrugKe. Verrassend genoeg kon deze van 2 tot 5
augustus op dezelfde plaats uitvoerig worden bekeken
en gefotografeerd . In deze periode werden a1 2 2 Duin-
piepers Rnthus campestris waargenomen, met maxi-
rnaal zes bij Oostakker op 29 en 30 augustus . Twee
vroege Be fl ijsters Turdus torquatus vlogen op 28
augustus over Bredene, Westvfaanderen . Van 24 to1 29
augustus zat een moeilijk vindbare Graszanger Cistico-
la junridis bij Oostakker . Op 21 juli zou een Water-
rietzanger .ficrocephalus paludicola gezien zijn te
Oostent#e-Breclene. Vangsten waren te Neerpelt, Lim-
burg, op 2 augustus ; te Doornzele, Oostv#aanderen, op
15 augustus ; te Zwijnaarde, Oostvlaanderen, op 20 en
21 augustus en te Tienen op 31 augustus . Op 29
augustus werd een eerste-winter Veldrietzanger A a g ri-
cola geringd te Messelbroek, Brabanl . In Het Zwin hij
Knokke werden Orpheusspotvogels Hipporais pofy-
,Slotfa geringd op 24 en 28 au(;ustus . Ook van Sperwer-
grasmussen ,Sylvia nisoria waren alleen vangsten ; twee
in Het Zwin bij Knokke en één te Meetkerke, West-
vlaanderen . Op 9 augustus zou in het park van Tervu-
ren, Brabant, een Kleine Vliegenvanger Ficedula parva
zijn waargenomen . Vanaf 29 augustus begon zich een
grote invasie van Zwarte Mezen Parus ater af te teke-
nen . !n totaal 11 Buidelmezen Remiz pendulinus wer-
den gezien te Gent, Harchies, Korbeek-Lo, Lier en Tie-
nen . Op 30 augustus werd een onvofwassen Grauwe
Kfauwier Lanius coflurio gevangen en geringd te Kor-
beek-Lo . Een Raaf Corvus corax werd op 15 augustus
opgemerkt te Melsen, Oostvlaanderen . Na 6 augustus
herleefde de invasie van Kruisbekken toxia curvirostra
die een maand eerder was stilgevallen . Te Bredene ver-
bieef rond half augustus een Roodmus Carpodactts
erythrínus en op 27 augustus een adult mannetje hij
Wilrijk, Antrverpen . Er werden slechts zes Ortolanen
Emberiza hortulana gemeld, waarvan vier te Lier .

Deze waarnemingsiijst kwam tot stand met medewer-
king van Hugues Dufourny (Henegouwen), Philippe
Smets j Tienen), Dirk Symens (VLAVICO), Erik Vanloo
(Trektellingen in het Oostendse), Willy Verschueren
(Linkeroever) en Frederik Wííiemyns (Mergus) . Ook de
hulp van al diegenen die {hun) waarnemingen mee-
deelden op de Belgische Dutch Birding-vogellijn (03-
4880194) was hier onontbeerlijk .

Gerald Driessens, Bosstraat 44, 2500 Lier, Be1g ië
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DB Actuee l
Alpengierzwaluw bij Westkapelle Op vrijdag 17 sep-
tember 1993 om 08 :1 {) zagen Floor Arts en Cor Berre-
voets tijdens zeetrekwaarnerningen vanaf de zeedijk bij
Westkapelle . Zeeland, op korte afstand een Alpengier-
zwaluw Aprrs meiba passeren . De vogel kwam laag
langs de buitenzijde van de dijk aanvliegen, zwenkte
ter hoogte van de waarnemers richting binnenland en
verdween na het draaien van enkele grote ronden
boven zee . Toen de vogel om 08 :40 plotseling weer
opdook en een poosje bleef rondvliegen in de buurt
van de zeedijk, werden andere vogeiaars gewaar-
schuwd . In totaal 12 personen smaakten het genoegen
de Alpengierzwaluw- geruime tijd en vaak op zeer korte
aistand te kunnen bekijken . Gedurende het enkele uren
durende verblijf van de vogel werd deze meestal op
geringe hoogte vliegend waargenomen, jagend op
insecten . Hierbij werd een flink gebied bestreken tus-
sen Domburg en Westkapelle waarbij de vogel een
duidelijke voorkeur leek te hebben voor het gedeelte
van de zeedijk waar de waarnemers zich bevonden .
Het was aardig om te zien hoe enkele waarnemers in
een schrikreactie bukten toen de vogel binnen een
halve meter over hun hoofd scheerde! Om 10 :45 ver-
dween de vogel definitief in zuidoostelijke richting.

Dit was het 18e geval van de Alpengierzwaluvv voor

Nederland [het 11e sinds 1980) en met de waarneming
op 28-29 oktober 1987 bij Koog aan de Zaan, Zaan-

stad, Noordholland, pas het tweede enigszins 'twitch-
hare' . PE.TER L MEirvi~GE R

Bonte Tapuit op Vlieland Bijna één jaar na de kort-
stondige waarneming van een 'Blonte Tapuit' op Vlie-
land, Friesland, in oktober 1992 ontdekte Wim van
Splunder op donderdag 7 oktober 1993 om 16 :15, niet
ver van de vorige plek, verbazingwekkend genoeg een

overeenkomstige vogel . Deze zat langs het fietspad
langs de duinrand, enkele 100en m ten westen van

bungalowpark 'Ankerplaats' . Marc-Olaf Blijerveld, San-

165 Alpengierzwaluw / Alpine Swift Apus mefba, West-
kapelle, Zeeland, 17 september 1993 (Peter L Meininger)

der Lagerveld, Raymond van Splunder en Chris Winter
werden per portofoon gewaarschuwd en tot donker
kon de vogel uitvoerig bestudeerd en gefotografeerd
worden . Geiukkig kon de determinatie ditmaal wel
zeker gesteld worden, en wel als eerste-winter manne-
tje Bonte Tapuit Oenanthe pleschanka . De volgende
dag 18 oktoberl was de vogel ook nog aanwezig . De
determinatie leverde weinig problemen op . De grijs-
bruine kleur van mantel en rug, de ver naar beneden

doorlopende donkere keelvlek en de lichte veerranden
op kop. rug en mantel sloten een Blonde Tapuit
p hispanica uit . Het betreft het vierde geval voor
Nederland, na een geval in 1988 en twee gevallen in
1992 . RA'ianNOV-ANS PruhoE R

Izabelklauwier kortstondig op Texel Op donderdag 21
oktober 1993 om 1 h :45, ontdekten Marcel Capello en
Wilfried Mahu hij 'De Hoge Berg' op Texel, Noordhol-
land, een bleek uitziende klauwier Lanius die zij deter-
mineerden als waarschijnlijke Izabelklauwier L isabelli-
nus . Hoewel het al donker begon te worden, reden zij
snel naar de noordpunt om vogelaars te waarschuwen .
In de schemering konden vervolgens c 20 gelukkigen
de determinatie bevestigen . Ondanks het slechte licht
konden alle relevante kenmerken zoals de ongeteken-
de bleek grijsbruine bovendelen, de roodbruine boven-
staart en hieker rossige onderstaart, de vaag geschubde
flanken niet oranje waas en de lichte randjes aan de
vleugelveren worden vastgesteld en kon de vogel
beschreven en 'op hoop van zegen' gefotografeerd
worden . Tegen donker werd de vogel actiever en ver-
dtiveen op een gegeven moment in de duisternis .
Ondanks intensief zoeken door vele vogelaars kon de
vogel een dag later niet meer worden teruggevonden .
Indien aanvaard, betreft dit het eerste geval voor
Nederland van deze lang verwachte dwaalgast . ENNO
B EeEt s
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166 Bonte Tapuit / Pied Wheatear Oenanthe pleschan-
ka, eerste-winier mannetje, Vlieland, Friesland, 7 oktober

1993 (Raymond van 4plunder)



Long Lens Bags
LL600, LL400, LL300

Een veilig opberg- en trans-
portsysteem voor uw lange
brandpunt tele-objectieven
van 300, 400 of 600 mm,
uitgevoerd in duurzaam,
waterafstotend, zwart protek
materiaal .

RUGZAKKEN
Leverbaar in 3 uitvoeringen .

De PBP is een medium grote rugzak .
In de PBL is plaats voor uw lange

brandpunt objectieven .
De PBH SPECIAL is een super

uitvoering waarin zelfs een tent in
opgeborgen kan worden .

Voor meer informatie :

BV Pampuslaan 104, 1382 JR Weesp
Tel : 02940 - 30596 Fax : 02940 - 30796
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Dutch Birding Vogelgidse n

Roofvogels van Noordwest-Europ a

Dick Forsman
Roofvogels behoren tot de moeilijkste vogels om te
determineren . Vooral de buizerden en arenden
hebben een ongeëvenaarde variatie in verenkleden .
De kleden verschillen naar soort, leeftijd, gebied
van herkomst en geslacht . Daarnaast kennen ze in
enkele gevallen meerdere kleurvormen van licht tot
donker .
Dick Forsman is er in geslaagd een overzichtelijke
gids samen te stellen, met meer dan 200 foto's en
honderden lijntekeningen. Hierdoor is de lezer in
staat alle roofvogels, die in Noordwest-Europa te
zien zijn, betrouwbaar te determineren, niet alleen
naar soort, maar ook naar leeftijd en geslacht .
Eindredactie : Sandra Gardeslen en Dirk Moerbee k

Dutch Birding Vogelgids 2
ISBN 90-74345-02- 6
Formaat .- 15 x 21 cm
OmraiTg : 228 pagina's
Illu+trafie s: 201 foto's, 200 tekeninge n
Prijs : NLG 39,90; BEF 825

Jagers van het Noordelijk Halfrond

Klaus Malíing Olsen
Een gids voor het identificeren van de Stercurariidae.

Dutch Birding Vogelgids 1
ISBN 90-74345-01- 8
F o rnj ant : 15 x 21 cm
Omvang : 104 pagina' s
I!lustratuTs : ca . 10[) foto's, veel tekeningen
Prijs : NLG 24,90 ; BEF 475

..p.4 áoJ

Jagers

u ' as

De j aaer s rwn be s Moordelijk Hdfrond

GM B

Bovenstaande boeken kunnen besteld worden door het overmaken van de ledenprijzen
NLG 35,--, resp . NLG 19,90 (+ een bijdrage van NLG 3,-- in de porto- en verzendkosten) per
exemplaar op girorekening 2989470 t .n .v . Ger Meesters Boekprcdukties .
In België kunnen de boeken besteld worden door het overmaken van BEF 825, resp . BEF
475 per exemplaar op girorekening 000-1648397-76 t .n .v . Ger Meesters Boekprodukties,
Haarlem, N ederland .

De boeken zijn ook in de boekhandel verkrijgbaar .
Ger Meesters Boekprodukties Utigeue rij

VrijheidsweK 86 0 2033 CE Haarlem • t 023-336044 0• 023-35489 5
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A Book Service for the European Birde r

De Boekenservice voor de Europese Vogelaa r

Designed for the European birdwatcher, this service offers books coveríng a11 areas of European &
World ornithology, in any language, with easy ordering and rapid despatch . Payment is easy too -
we accept cheques in £1GIdlDM, Eurocheque, most credit cards, and International PostlGirobank .

NEW 1 FORTHCOMING TITLE S
Title G1d* DM *
Birdwatcber's Guide to Malaysia - 11/93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£14.00 41 36
Collins Guide to the Birds of Russia - 11/93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❑

. £19.99 59 52
Crows and Jays : A Guide to the Crows, Jays & Magpies of the Worl d

First identification guide ro this group . 11/93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £25.95 76 68
Finches and Sparrows : An ldenlification Guide - 10/93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £29.99 88 78
Hamlyn Bird Species Guide : The Great Tit - 09/93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10.00 29 26
Hatnlvn Bird Behaviour Guide: Seabirds - 09193. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£14.99 44 39
Ident ification Guide to European Non-Passerines - 11 193

7Tre long-awaited companion to Svensson's Passerine guide . . . . . . . . . . . . . £15 .00 44 39 ❑

New Atlas of the Breeding Birds in B ritain & Ireland : 1988-199 1
lhe new BTO atlas . due 11,193. Po} ser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£40 .00 118 104 ❑

World Checklist of Birds - 10/93 Yale UP
Based on Sible,1v & Monroe. 9,702 species listed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £35 .00 103 92 ❑

NOW AVAILABLE FROM STOCK :
Birds of Brazil : A Natural Histo ry - now available . Princeton UP

EXTENDED SPECIAL OFFER - reduced frorn £90 ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£70 .00 206 184
Birds of Camargue - annotared checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £15 .99 47 42
Field Guide to the Birds of Borneo, Sumatra, Java & Bali . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£50 .00 146 130

820 species on 88 colourplates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£25 .00 73 6 5
Field Guide to the Waterbirds of Asia - 327 species . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £21 .95 65 58
Field Guide to the Birds of Taiw an - 458 species . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £49 .95 47 42
Great Auk Islands (Poyser} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £22 .00 65 58
The Peregrine Falcon - new edition now available (Poyser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £25 .00 73 65
Les Pies-Grieches d'Europe, d'Afrique du Nord, et du Moyen Orient

New monograph on shrikes of the W Palearctic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £22 .50 66 59 ❑

Supplement to Distribution & Taxonomy of Birds of the Worl d
First update to Sibie}, & Monroe . Yale UP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£19 .95 59 52

Where to Find Birds in Australia - new reprint edition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £16 .00
❑

47 42

* Guide prices only - may alter due to publishers' price increases or currency fluctuation .

-- You can order any natural history book
using this service . For a quotation, please
send details of title/author, or send fo r
for our free catalogue : ❑

ORDERING DETAIL S

Payment : £/Gld/DM cheque, Eurocheque,
or bank transfer (please write for details) .
Giro/Postbank : please write for details
Credit card : V1SAlAccess/Master-lEurocard

Postage & Packing Charges :
Orders up to £35 - add £5 (Gid 1.5 1 DM 13)
Orders up to £60 - add £7 (Gld 21 1 DM 18)
Orders up to £90 - add £9 (Gld 27 1 DM 23)
Orders over £90 - add 10% of order value .

Natural Hista

2-3 Wills Road, Tot
Tel : 0843-865913 (Int'1 : 44-803-8655

ORDER FOR M

Name : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Country : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I enclose payment of £1G1dIDM : . . . . . . . . . . . . . . . . .
Please debit my credit card no :

1 1 1 1 1 1 1

Expiry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature .- . . . . . . . . . .

Send vou order, to :

UK .
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235 Nederland : juli en rui;ustus 1993 Ruud Al van 17onL;en, Hans Gebuis & Peter W W de Rnuw

Z38 BeIL ie : juli en augustus 1943 Gerald f7riessens

DB Actuee l
?-ill rVllr•nt ;ierzwalutiti hij Westk.tpelle ; Bonte Tapuil op Vlieland ; Izabelklausvier kortstondil; op texei

VourPlaat : Visarenci 1',Indion haliaerus, Biesbosch, Voordbrabant, ,eijteinber 1991 rl-lans Gebuis l
front ccn-er, C)sprev Pandion ha7iaetu ;, Biesbosch, sloordbrahant, hetherlands, September 199í 1Nans Gehuis l

Ahstracted/inekrxr~cl in : Auk, Ecological Abslracts, Ernu . GEOBASE ( Geo Abslracts Database), Ihis, bvilcllife Review,

LooioKical Rccord


