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Field identification of Dunn's,
Bar-tailed Desert and Desert Lark s
Harlrar j rrr Shiriha i

T

hree lark species of the Middle East and
northern Africa, ie Dunn's Erernrtla uda
dunni, Bar-tailed Desert Ammomanes cincttaru .s
and Desert Larks A deserti, are easily separated
but nevertheless often confused because they
have been insufficiently described and depicted
in the literature . 1 studied the three species in the
field in Egypt ISinail and lsrael (Arava and
Negev) and examined skins at the Natural History Museum, Tring, UK, and in the collection of
Tel Aviv University Tel Aviv, Israel (cf Shirihai et
al 1990, Shirihai 1991 } . The following information is useful for identifying the species throughout their distribution ranges almost all-year
round .
Dunn's, Bar-tailed Desert and Desert rlifrer
from other Western Palearctic larks by the usually uniform sandy or rusty upperparts and the
absence of a contrasting plumage pattern, distinctive head pattern or crest . The upperparts and
heads of most other Western Palearctic larks
have dark-centred and pale-edged feathers forming a streaked pattern as well as a more intricate
head pattetn . They also differ in structure, having
proportionally longer legs, a smaller body, a
shorter tail and a larger more rounded heacl .
Therefore, there should be no problem in separating them from other larks, except perhaps
from some Short-toed Calandrella brachyclr3ctyla
or Lesser Short-toed Larks C rufescens.
Dunn's differs from Bar-tailed Desert and
Desert by having faintly streaked upperparts, a
much stronger bill and almost no primary projection . On the basis of these differences, Dunn's
is placed into the monotypic genus Erernalauda .
As in most larks, both juveniles anri adults undergo a complete moult to winter plumage and
there is almost no difference between adult and
first-year plumages . The three species show hardEy any sexual rlimorphism in plumage .
Dunn's Lar k
SI Z E & S1R1'( IURE Larger than Bar-tailed t7esen and
smaller th,an Desert . t arger individuals resernbling
Desert and smaller ones Bar-tailed Deserl . Structure
more similar to that of Melanocorypha species Ihan to

IDurch 6irciinA Ih : r-9. rehrudri 19941

structure of Arnrrmomanes spec ies . Head and bill disproportionately large and b ody dwarfish, tail and wing
shori . Almost no primary projection because of long
terlials, wing-tip not exceeding lertials more than 3
mm . Leg, especially tarsus, long, giving bird tall and
upright appearance . Large bill and shori tail . Compared
with Desert, bill stronger and coarser ; length generally
about same bul base thicker and bill broader and
rouncled at tip . CompareA with Bar-tailed Desert, bill
much longer, thicker and broader, In flight, small lark
with dwarfish body and short square tail and short
rounded wings .
I[AU Forehead and crown pale sandy with blackishhrow•n specks or shaft-streaks . Nape greyish-sandy with
blackish-brown shaft-streaks . Head pattern complex .
Prominent whitish eye-ring merging with broad sandylinl;ed supercilium starting above eye and continuing
lo hehind ear-coverts . Anterior and lower portions of
eye-ring bordered with blackish, enhancing 'spectacled' look, with additional bfackish-brosti-n flecking
lorming often prominent moustachial stripe and thin
eve-stripe behind eye . Ear-coverts sandv to rust-tinged,
often somewhat streaked and with pale spot immediately behind dark moustachial stripe . These facial featurec vary . heing iess welt-definert in manv individuals .
Submoustachial stripe whitish ; some indivicluals also
have thin malar stripe . Throai whitish .
UPPERPARTS Sandy-brown, fealhers wíth dark rustybrown centre and diffuse edges, forming rough and
slreaky pattern . Rump and uppertail-coverts ruslyhrown with more delicate streaking .

l!NDCRPr•RTS Whitish . Side of breast, flank and undertait-coverts faintly linged with pale huff or sandy . Belly
with almost no buff or sandv tone . Some individuals
" ith varying amount ot dark brown streaking on breast,
in others breast unstreaked .
wING Wing-coverts and tertails with dark reddishbrown centre and diffuse pale rusty-brown to sandy
edges . Tertials almost completely covering sandy-reddi :h-brown remiges ; primary-tips black or dark brown,
only one or two closelv spaced visihle heyond tertials .
Wing usually rusty compared with upperparts .
TAIL When closed, appearing uniform sandy-brown
from above, black from below . Central rectrices pale
sandy-hrown, outer ones black .
INote that there is seasonai variation . Above description refers to fresh autumn plumage . In sprinf;
Ifrom about Marchl, many individuals are fairly worn
and their general coloration is sandy-krey . Rusty feather-centres on upperparts less noliceable as well as dislinctive head pattern . l

Frrld identifïcatron of Du n n's, Bar-tailed Desert and Desert Lark.s
BARE PARTS Orbital ring grey . Iris dark brown . Bill unilorm hom-pink, only culmen having slighlly deeper,
darker tone . In spring, bill becoming somewhat darker,
culmen and tip being darker than in autumn . Leg
fleshy-pink w•ith paler loes ; claws 1iorn-co€ourc,d ,
IN FLIGHT When panially spreacl, tail from ahove b3ack
with pale hrown central rectrices . Short rounded wings
with black tip . From below, appearing as small lark
wiih short square lail . When high in sky, taii looking
black with thin white sides and tip .
REHAVtc)UR ,Movements on ground stronglv resemblíng
those of Bar-tailed Desert . Runs very iast while splaving
legs out to side, halting every iew decimetres . Stabs
vigorously at ground, often 'spraying' sand tu either
side .

VpIC;E Flight call ctrawn-out, strident bui soit waz.z_
Song on ground ripply, somewhat resemblint ; that oi
CalandreUa lark, also ilutters up to hover al height of
c 20 m from ground, cmiitíng deep whistles and rattlíng calls Ict Shirihai 19911 .

Upper mandible and tip of bill dark grey or black ;
hasal 2/3 of lower mandible yellowish, often to conspicuous degree . Leg grevish-brown, Eacking yellowishÍleshy tone of Dunn's and Rar-tailed Desert ; claws
darker grey-brown than in Dunn's .
I ♦ FLIGHt Tail long and wing slightly longer and
broader th,tn in Dunn's or Bar-tailed Desert . From
above, tail dark, becoming gradually paler and rustier
Icswards base, Wings showing almosl none of dark contrasting tip found in Dunn's or Bar-lailed Desert . From
below, almost uniform .
BEI-iAVIOUR Movernents on ground much slower than
in Dunn's or Bar-tailed Desert . Wanders arounrl in
various direrlions rather than moving in straight line,
unlike constant run-and-stop behaviour typical of Bartailed Desert .
Vc)1CE Flight call weak whistled thup or stvoop. Song
trilling tsop-up, often resemhling thal of Long-hillc~d
I'ipit Anthus shnilis. Sings prirnarily from ground or in
low descending flight, ntten made from hill tops while
singing .

Desert Lar k
SIZE % SIRUCTURE Larger than Dunn's and considerably larger than Bar-tailed Desert . More rohu,t than
Dunn's and Bar-tailed Deser( . Fairly flat-topped ang,ufar
head wiih long pointed bill . Long primary projeclion,
1/2-2/3 length of tertials, usuaily wirh four primaries
exiending beyond tertials . Long tail .
FiEAL) Upperhead and ear-coverts almost uniÍorin greybrown or sandy-brown . Eve-ring ditfuse and incnnspicuous. Lore greyish or whitish . Eye-stripe oíten cliiiusely darker than surrounding area . Throat sandv-grev,
paler than upperhead . Many show indistinct streaking
on throsri and upper breast .

UPPERPARTS Same colour as upperhead . Rump and
uppertail-coverts slightly more rustv .
UNDERi'ARTS Pale and predominantly suirused ti\ith
sandy, pinkish-brown or sandy-buff, contraslFng with
sandy-grey throat and paler undertail-coverts .
WING Upperwing-coverts same colour as upperparts
but base and centre of feathers slightly darker than
edges and tip . Inner webs (as wett as near-shaÍt area of
outer websl of tertials dark brown ; outer webs largely
sandy or rusty . Tertials almost comptetely rovering
remiges ; latter brown with rusty outer wcbs, i<>rrning
long narrow panel on folded wing . Usually, four primary-tips visible bevond tertials, dark brow•n with narrow
pale fringes when fresh.
TAIL When closed, dark brown from above : edges of
rectrices rusty-tinged . Dark distal half graling into
paler base . From below, appearing uniform grey with
rusty edges .
I\ote that there is seasonal variation . Above description reters to iresh autumn plumage . In spring, plumage more worn and feather pattern less clear . l
BARE RARTS C7rhital ring, dark grey ; iris dark hrown .

It should be pointed out that there is much variability in size, bill lenf;th and structure between
individua[s, between populations and between
subspecies . These difkerences are otten ass(xiated with soil colour or rock type in their habitat .
For example, A d kat harinae, which breeds in a
rocky mountainous region in central Sinai, has a
tiht)rt wide bill and is smaller than A d deserri or
f)irds approaching A d isabellina from the Negev,
which are large and have a long pointed hill .
Such differences should not present identification
prohlems, however, since even small-billed jndividuals retain their typical body shape, markedly
different from that cai Bar-tailed Desert and
Dunn's .
More than 15 subspecies have been described .
The differences between the subspecies are very
small and sometimes artificial and, as already
pninted out, oíten resulting from adaptation to
soil colour or rock type . The subspecies can be
grouped into three types which might represent
the actual suhspecies iCramp 1988, Hollom et al
19881 .
Bar-tailed Desert Lar k
tiilE x SIKt t'll!hE Smaller Ihan Dunn's and consider,ihlv smaller Ihan Desert ; is large as Lesser Short-toed .
Leg long and tail short although latier appearing longer
hecause of short wing. Primary projection short, c 1/3
length of tertials . Diiference in bill size characteristic .
Bill much shnrter and rnore slender than in Desert ,

FIGURF 1 Desert Lark / Woestijnleeuwerik Arnmornanes rl c s e rir, Bar-tailed Desert Lark / Rosse Woeslijnleeuwerik
A cinc'fturus and Dunn's Lark / Dunns t.eeuwerik Fren7afauda rtunnr (top to Ixo ltom! in fresh plumage fKrllian Muilarney)
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1 Eiar-tailucl Desert Lark / Rosse Woestijnleeutiverik Ammomanes cincturus, Eilat, Israel, March 1990
(René Pop)
2 Bar-tailed Desert Lark / Rosse Woestijnlceuwerík Ammomanes rinc turus fupterY and Dunn's Lark / Dunns
Leeuwerik Ererndlauda dunni, Ara v a, tsrael, Novernher 1988 fNarlurarn 5hirihaiJ
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Field identification of Dunn's, Bar-tailed Desert and Desert Larks
appearing tess pointed at tip . Head rounder and forehead higher . General impression and proportions also
affected by weather conditions . In (cold) mornings
looking more dumpy and compact (ie, smaller and
shorter-legged) but in hot weather more attenuated,
sleek and `leggy '
HI=AD Forehead and crown brown or sandy-grey tivith
dark brown shaft-streaks, discernible only at close
range . Nape slightly greyer . Ear-coverts somewhat
rustier-brown than forehead and crown . Eye-ring wh€tish, fairfy wide and clear-cul- Short supercilium extending from wide whitish eye-ring . Extent of supercilium
varying between individuals, lacking in some ; varialion
in supercilium caused by fact that crown-feathers often
retained in fresh plumage, covering supercilíum, or due
to wear of head-feathers during summer . Lore, tfiroat
and side of neck whitish, often cleaner and less streaked than in Desert, creating impression of more clearly
defined ear-covert patch . Moustachial and malar
stripes variable in strength, latter often lack[ng .
UPPFRPARTS Uniform sandy-grey, some individuals
having scapulars slightly rustier-tinged than mantle ; in
some, also scapulars with dark hrown shaft-streaks, discerníble only at close range . Rump and uppertailcoverts rusty .

UNDERPARTS Breast and flank sandy with slight buff
tinge . 5orne individuals delicately striped pale brotiti,n
on upperbreast or just on side of breast . Belly and
undertail-coverts whitish .
WING Centre of tertials on inner and outer webs rusty
with diffuse sandy edge ; greater coverts lespecially
innermostj and some of inner median coverts rustytipped . Remiges with rusty outer web, forrning rusty
wing-panel, contrasting sn,ith sandy upperparts . Remiges rusty, with dear black tips to p2-6, of which three
to four forming black contrasting wing-tip extending
beyond tertials .
TAtL When closed, rusty from above, with black distal
1/3 forming wide black terminal band . From helow,
sandy-buff with thin black trailing edge .
BARE PARFS Orbital ring dark grey . lris dark brown . Bill
uniform pinkish-flesh ; culmen somewbat darker. Leg
fleshy-brown with slight reddish tinge ; toes dark
brown ; daws pale brown .
Ifv FLIGHT From above, black tips to rusty rectrices and
remiges clearly visible . From below, wing-tips, trailing

edge of wing and tip of taii appearing black .
BEHAVIC)UR Quickest and íiveliest on ground of all
three iarks, making quick dashes of few decimetres
with spla,ved legs and halting resolutely .
VOICE Flight call soft hoarse twer or werr. Song different from that of other two species . Simple rythmically repeated two-note arrangement, with quality recalling sound of iron gate swinging in wind : troo-lee,
troo-lee, second note rising and more audible at long
range .

Separation
For birders with little field experience with
Dunn's, Bar-tailed Desert and Desert Larks, it is
aiways recommended to check all characters
and not to rely on just one or two . A combination of behaviour, size, structure and colour of
bill, primary projection, pattern of tail, back and
face, and call will permit certain identification of
each of these species .
Desert from Dunn's Lark
I Desert's bill is long and pointed ; the upper
mandible and the tip of the lower mandible are
dark grey or black, the lower mandible except
for the tip is distinctly yellowish . Dunn's bill is
broad and thick and more rounded at the tip,
and almost uniform horn-pink . 2 Desert has a
long primary projection . Dunn's almost none .
3 Desert's upperparts are almost uniform in
colour . Dunn's upperparts are streaked . 4 Desert
has an almost uniform tail, the dark distal half
grading into the pale base . Dunn's central rettrices are pale sandy-brown contrasting with the
black outer ones . .5 Desert has a rather plain
head . Dunn's has a distinctive head .
Bar-tailed Desert fro m Desert Lar k
1 Bar-tailed Desert has a short slender and pinkish-flesh bill, with the culmen somewhat darker .
Desert's bill is longer and thicker, with most of
the upper mandibie and the tip of the lower
mandible dark ; the lower mandible is alway s

TABLE 1 Measurements Imm} of Dunn's Eremalauda dunni, Bar-tailed Desert Ammomar:es cincturus and Dese r t

Larks A deserti trapped in Israel (Arava and Ncgev) . Bill depth and bill width measured across rear of nostrit s
E dunni e rem odites (n=7)

A cincturus carnicolor (n=20)

A d deserti (n=20 )

mean range

mean range

mean range

Wing

91 .4 84 .0-95 .5

91 .3 87 .0-96 .0

99 .0 93 .0-108 . 0

Tail
Bill (to skull )

54 .6 49 .0-56 .0
16 .4 16 .3-16 .7

53 .8 51 .0- 7 .0
12 .9 11 .7-13 .8

63 .0 58 .0- 57 . 0
17 .3
16 .0- 19 . 8

Bill depth

6 .4

5 .8- 7 .0

4 .7 4 .4- .5 .1

Bill width
Tarsus

6 .2
21 .9

6 .1- 6 .6
21 .5-22 .4

5 .1 4 .6- 5 .7
21 .5 20 .9-22 .5

6 .0

5 .6- 6 . 8

Field identiÍication of Dllnn's, f3ar-tailed Desert and Desert Larks
fleshy-yellow . 2 Bar-tailed Desert has a short primary projection, only 1/3 the IenKth of the tertials, and only the black tips of two or three primaries extend beyond the tertials, contrasting
with the rest ot the wing . Desert's primary projection is longer, 1/2-1/3 the iength of the tertials,
and usually four primaries extend heyond the tertials without much contrast . 3 Bar-tailed Desert's
tertials and inner wing-coverts have rufous centres which form a rufous wing-panel contrasting
with the rest of the wing and upperparts . Desert
has less rusty wings and the inner webs of the
tertials are always dark brown as opposed to the
large sandy area on the outer webs . 4 Bar-taifed
Desert's tail is rusty (above) or sandy-rusty
(belowl and there is a contrasting broad black
tail-band . Desert's tail is also rusty above and
darker towards the tip but the distinction
hetween the two tones is much more gradual .
5 Bar-tailed Desert's lore is whitish . Desert
shows a dark loral line across the greyish or
whitish ]ore . 6 Bar-tailed Desert's belly is whitish . Almost all of Desert's underparts, including
the belly, are uniform and suffused with sandy,
pinkish-brown or sandy-huff, strongest on the
flanks .
Dunn's from 8ar-tailed Desert Lark
1 Dunn's bill is long, stout and heavy . Bar-tailed
Desert has a much smaller bill . 2 Dunn's central
rectrices are pale sandy-hrown, contrasting with
the black outer ones . Bar-tailed Desert has a
rusty (abovi or sandy-rusty (helow) tail with a
broad black tail-band . Furthermore, the differences described under 2, 3 and 5 above for
Desert anci Dunn's apply equally to Dunn's and
Bar-tai]ed Deserl .
Separation from other lark s
ThExe should be no problem in separating them
trom other Western Palearctic larks . This is especialiy true tor Desert and Bar-tailed Desert, with
their almost uniform sandy-brown/greyish plumat;e . Some Dunn's have clearly streaked
upperparts and can he confused with Calandrella
larks, Dunn's ditfers from Lesser Short-toed by
[he big heavy bill and short primary projection . It
differs from Short-toed in the colour and shape of
the bill, Short-toed having a paler, narrower and
nTOre pointed bil] with a dark tip . Some Shorttoeds have dark patches on the sides of the
breast and a longer tail . No Calar:dreNa lark has
uniform pale sancly upperparts, they are always
more streaked . Short-toed and Lesser Short-toed
have a different tail pattern as +vell .

Distribution and habita t
Dunn's has a disjunct distribution occurring
across the southern Sahara (E d dunnr) and in
Saudi Arahia and lordan (F <1 erernoditesi- tt is a
partial migrant or nomadic outside the breeding
season . Individuals trapped in the Arava, Israel,
in 1988-89 were identified as E d eremodites,
based on measurements IShirihai 1991 i . They are
likely to have originated from the breeding
grounds in north-western Saudi Arabia, several
I00 km from the tsraeli border . In Israel, it is rare
and occurs irregularly hetween October and May
(during 1978-88, it was observed oniy six times
in lsrael) . However, between November 1988
and june 1989, an invasion of 1013s of individuals of this species took place in the Arava where
it also nested (shirihai 1991 } .
Deseri prefers badlands, desert highiands or
rocky desert and is also found in wadis in desert
and semi-deserts . The other two species, in contrast, are found almost exclusively in arid desert .
Dunn's prefers 'hamada'-type plateaus and open
mouths of wadis with low grasses, annuals and
desert bushes. Bar-tailed Desert inhabits more
open areas, preferring more sandy soils ; it can
also be found on slopes of sand dunes and in
coastal alluvial areas with little or sparse vegetation . Dunn's and Bar-tailed Desert can be
found in mixed winter flocks ; they can also be
found breeding next to each other . Outside the
breeding season, Desert is found in small ilocks
of three to seven individuals, unlike Dunn's and
Bar-tailed Desert which occur in large flocks ot
1 Ds or 100s .
AclCnowledgements
Many thanks are due to all of my friends who
helped me with observing and trapping Dunn's
Larks in the Arava, in particular the participants
of the ITO and Sunbird tours, Dan Alon, Ehud
Dovrat, Merav Gellert, the late Peter Grant, Bsll
Laird, Asaf Meros, Rami Mizrachi, Killian Mullarney, Avner Rothschild, Lilli Shirihai and Noam
Weiss . 1 also wish to acknowledge the Natural
History Museum and the Tel Aviv Uníversíty for
allowing me to study their skin collections . Special thanks are due to Killian Mullarney for commenting so helpfully an an earlier version of this
paper and for his excellent plate accompanying
this paper .
Samenvattin g
~71 [)IIFRY:fNNIN(' VAN DUNVS LEE.UwERIK, ROSSE vUUrsTiln-

rEe~ EN WOESruNLEruwrR[h In dit artikel wordt de
vcldhcrkcnnint; hcsproken van Dunns leeuwerik Ere-

Fielcl identification of Dt1nn`s, Bar-failed Desert and Desert 1-ark s
malauda dunni, Rosse Woestijnleeuwerik Ammomanes
cincturus en Woestijnleeuwerik A deserti die alle drie
voorkomen in het Midden-Oosten en Noordafrika . De
drie soorten kunnen paarsgewijs als volgt worden onderscheiden :
Woestijnleeuwerik versus Dunns Leeuwerik : 1 Snavel van Woestijnleeuwerik lang en puntig ; bovensnavel
en punt van ondersnavel donkergrijs tot zwart en
ondersnavel (behalve puntl duidelijk geelachtig . Snavel
van Dunns Leeuwerik breed en dik, met meer afgeronde punt, en vrijwel egaal hoomkleurlg tot roze .
2 Handpenprojectie van Woestijnleeuwerik lang, die
van Dunns Leeuwerik vrijwel afwezig . 3 Bovendclcn
van Woestijnleeuwerik vrijwel egaal, die van Dunns
Leeuwerik gestreept . 4 Staart van Woestijnleeuwerik
vrijwel egaal overkomend, donkere staarteinde langzaam overgaand in lichte basis . Dunns Leeuwerik heeft
lichte zandhruine centrale staartpennen, contrasterend
met zwarte buitenste . 5 Kop van Woestijnleeuwerik
ongetekend, die van Dunns Leeuwerik met complexe
tekening .
Rosse Woestijnteeuwerik versus Woestijnfeeuwerik :
7 Snavel van Rosse Woestijnleeuwerik kort, slank en
vleeskleurig roze met iets donkerder culmen . Snavel
van Woestijnleeuwerik langer en dikker met donkere
bovensnavel en punt van ondersnavel ; rest van ondersnavel geelachtig. 2 Handpenprojectie van Rosse
Woestijnleeuwerik aanwezig maar kort, c 1/3 van lengte van tertials : zwarte toppen van slechts twee of drie
handpennen buiten tertials uitstekend, contrasterend
met rest van vleugel . Handpenprojectie van Woestijnleeuwerik lang, c 1/2-1/3 van lengte van tertials ; meestal toppen van vier handpennen buiten tertials uitstekend, zonder veel contrast . 3 Tertials en binnenste
vleugeldekveren van Rosse Woestijnleeuwerik met rossige veercentra, contrasterend rossig vleugelpaneel vormend . Vleugel van Woestijnleeuwerik minder roest-

kleurig ; binnenvlag van tertials altijd donkerbruin, buitenvlag grotendeels zandkleurig . 4 Staart van Rosse
Woestijnleeuwerik roestkleurig (bovenzijde) of zandroestkleurig {onderzíjde}, met contrasterende zwarte
staartband . Staart van Woestijnleeuwerik eveneens
roesikleurig aan bovenzijde met donker uiteinde maar
overgang van donkere top naar lichtere basis geleidelijk . 5 Teugel van Rosse Woestijnleeuwerik witachtig,
die van Woestijnleeuwerik witachtig tot grijsachtig niet
donkere lijn . 6 Buik van Rosse Woestijnleeuwerik
witachtig . Vrijwel gehele onderdelen van Woestijnleeuwerik met egale zandkleurige, roze-bruine of zandgele tint, vooral op flanken .
Dunns Leeuwerik versus Rosse Woestijnleeuwerik :
1 Snavel van Dunns Leeuwerik lang, stevig en zwaar .
Snavel van Rosse Woestijnleeuwerik veel kleiner .
2 Centrale staartpennen van Dunns Leeuwerik licht
zandbruin, contrasterend met zwarte buitenste staartpennen . Staart van Rosse Woestijnleeuwerik roestkteurig (bovenzijde) of zand-roestkleurig {onderzijdei, met
contrasterende zwarte staartband . Verder zijn verschillen genoemd onder 2, 3 en 5 bij Woestijnleeuwerik versus Dunns Leeuwerik ook hier van toepassing .
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Siberische Sprinkhaanzanger
bij Castricum in oktober 199 1
Henk-Jan Udding & Q L (Rienk) Sling s
0 p 5 oktober 1991 werd in een mistnet van
het Vogelringstation Castricum in he t
Noordhollands Duinreservaat bij Castricuni,
Noordholland, een Siberische Sprinkhaanzanger
Locuste!!a certhiola gevangen . Het mistnet was
opgesteld in een ruige kruidenvegetatie, voor[Dutch 8rrding 1 fi : 9-r2, Fehruari r994]

namelijk bestaande uit harig wijgeroosje Fpilobium hirsutum . De determinatie werd door het
raadplegen van Svensson {1984} bevestigd . Na
hei maken van een beschrijving werd de vogel in
aanwezigheid van vier andere medewerkers van
het ringstation gefotograieerd en losgelaten . O p
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7- 8 Siberische Sprinkhaanzanger / Pallas's Grasshopper Warhler Locustella certhiola, Castricum, Noordholland,
5 oktober 1991 rHenk-/an Uddint; J

grond van de beschrijving en de foto's is deze
ringvangst door de Commissie Dwaalgasten
Nederlandse Avifauna (CDNA) aanvaard als het
eerste geval van de Siberische Sprinkhaanzanger
voor Nederland (van den Berg et al 1993 ) .
Beschrijving
C,R(x)TTE & BOUW Formaat als van Sprinkhaanzanger
L naevia . Opvallend langgerekte kop . Staart vooral in
gespreide toestand opvallend afgerond .
kC)r' K HALS Basiskleur olijfachtig groen, naar achterhootd toe 'kouder' en grijzer wordend . Veertjes op
bovenkop me[ zwarte centra, min of meer lengtestreepjes vormend . Wenkbrauwstreep beginnend vanaf c 2
mm van neusgat, voor oog smal en scherp begrensd .
achter oog breder en diffuser wordend, direct achter
oog 3 mm breed ; wenkbrauwstreep crèmekleurig met
olijfkleurige waas, naar achter grijzer wordend Oogstreep donker olijfgrijs, naar onder toe diffuus
begrensd . Dunne olijfgrijze baardstreep (8 mm langr
geflankeerd door helder crèmekleurige strepen . Oorstreek vrij scherp begrensd, olíjtkleurig met haarfijne
crèmeachtige lengtestreepjes . Onderkant oorstreek met
scherpe, donkere grenslijn . Kin geelachtig wit . Keel
geelachtig wit met olijtkleurige fijne lengtestreping .
Onderbroken oogring witachtig ,
BOVENDELEN Mantelveren zeemolijti .leurig met bredr•
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zivarte centra . Benedenrug ofipkleurig, nauwelijks
gevlekt . Stuitveren zeemolijfkleurig niet bruine waas
(niet warm roodbruin) en met donkere centra . Bovenstaartdekveren olijfbruin met donkere schach[s€reep .
Laterale bovenstaartdekveren meer kastanjebruin
gekleurd dan centrale .
ONUERDELEN Borst met lengtestreping op olijfbruine
basis, onduidelijk bandje vormend . Buik ongestreept
zeemkleurig met witte en grijze waas . Flanken olijÍbruin, naar achterílanken met fijne zwarte lengtestreepjes . Onderstaandekveren ok--rzeemkleurig, langere veren met witachtige toppen (4 mml en
buitenvlaggen met donkerder centrurn .
BOVENVLEUGEL Handpennen donkerbruin met lichte,
zeer dunne randjes aan buitenvlaggen en toppen . Tertials en armpennen donkerbruin met brede meer bruin
getinte randen . Binnenste twee tertials met opvallende
witte top op hinnenv#ag, uitlopend in smalle witte
zoom op buitenvlag . Dekveren donker bruingrijs mei
licht olijfkleurige randjes . Alula en handdekveren zonder lichte randjes .
oNDERVLEUGEi . Ondervleugeldekveren zílverwit .
Okselveren zilverwit met grijze waas . Slagpennen aan
onderzijde grijs met evenwijdit ;e groeihanden .
B[)VENS7AAftT Staartpennen olijfkreurig met evenwijdige donkere groeibanden . Toppen grijswit imaximaal
4 mm langs gesleten schachtpunt), niet subterrninale
^varte band .
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ONDERSTAART Vier buitenste staartpennen grijszwart
met grijswitte toppen (maximaal 6 mm lang) . Centrale
twee staartpennen bruiner dan overige en zonder witte
top . Evenwijdige groeibanden .
NAAKTE DELEN Iris grijsbruin, Bovensnavel donkergrijs
met gele snijrand . Ondersnavel aan basis vleeskleurig,
naar punt toe geleidelijk overgaand in geel ; ondersnavelpunt licht grijsachtig . Tong geel met twee basale
grijszwarte tongvlekjes . Tarsus licht vleeskleurig . Tenen
licht vleeskleurig, gewrichten donkerder ; onderzijde
tenen geelachtig, Nagels uniform licht geelhoorn .
BIOMETRIE Vleugellengte 65 mm . P3 (handpennen van
buiten naar binnen genummerdl n-rnet versmalde buitenvlag, lengte versmalling 12 mm . Lengte versmalling
binnenvlag ('notch') p2 8 .5 mm . Vleugelformule : p3
top ; pl -34 mm, p2 -3 mm, p4 -2 mm, p5 -4 mm, p6 -7
mm, p7 -8 .5 mm, p8 -10 .5 mm, p9 -12 mm, p10 -12 .5
mm . P1 1 mm langer dan langste handdekveer . Staartlengte 52 mm . Buitenste staartpen c 18 mm korter dan
binnenste . Snavellengte tot bevedering 12 .2 mm, tot
schedelbasis 14 .9 mm . Lengte snavel en kop samen
34 .0 mm . Snavelhoogte (bij voorzijde neusgat) 3 .5
mm . Oogdiameter 4 mm . Tarsuslengte 26 .7 mm . A( hternagellengte 7 .8 mm . Gewicht 15 .9 g I11 :55) . Vetgraad 5(cf Busse & Kania 1970) .
RUI & SLEET Nergens rui . Verenkleed in goede (onciitie .
Staartpennen aan toppen gesleten .
GELUID Geen geluid makend .

Determinatie
De opvallende staarttekening paste goed op
Siberische Sprinkhaanzanger . Sommige Sprinkhaanzangers kunnen echter ook een donkere
witgepunte staart vertonen en zijn dan vooral op
grond van de gestreepte onderstaartdekveren en
het ontbreken van een opvallend roodbruine tint
op de stuit met zekerheid te determineren (cf
Clafton 1968) . De vrijwel ongetekende onderstaartdekveren en flanken van de vogel van Castricum sloten echter Sprinkhaanzanger uit ; laatstgenoemde vertoont opvallende donkere centra
op vrijwel alle onderstaartdekveren (cf Svensson
1984, 1992) . De okerzeemkieurige grondkleur
van de onderstaartdekveren past ook beter op
Siberische Sprinkhaanzanger . Volgens Riddiford
& Harvey (1991) heeft de Sprinkhaanzanger
meestal bruin-zeemkleurig tot zeemkleurig-witte
('brownish-buff to buffish-white, rarely washed
ginger') onderstaartdekveren terwijl deze bij de
Siberische Sprinkhaanzanger meer (Jonker
gemberkleurig zijn . De opvallende witte top op
de binnenvlag van de (binnenste twee) tertials,
uitlopend in een smalle witte zoom op de buitenvlag werd door Riddiford & Harvey (1991) bij
vrijwel alle bestudeerde balgen van de Siberische Sprinkhaanzanger vastgesteld en niet bij de
Sprinkhaanzanger . Dit kenmerk is op bepaalde

foto's van de Castricumse vogel ook duidelijk te
zien . De biometrie van beide soorten vertoont
een grote mate van overlap (Cramp 1992, Svensson 1992) en biedt derhalve weinig houvast bij
de determinatie .
De Japanse Sprinkhaanzanger L ochotensis
kon op grond van de duidelijk gestreepte bovendelen worden uitgesloten (cf Kennerlev & Leader
1993) .
De gestreepte borst, de gave slagpennen en de
twee basale grijszwarte tongvlekjes geven aan
dat het om een eerstejaars vogel ging (cf Svensson 1984, 1992) . Het donkere uiterlijk van de
vogel zou op de ondersoort L c rubescens kunnen wijzen . Deze broedt ook het minst ver weg,
namelijk vanaf West-Siberië oostwaarts (Cramp
1992) .
De niet bijzonder warm roodbruine tint van
stuit en bovenstaart verbaasde ons enigszins.
Bestudering van een 10-tal balgen in het Nationaal Natuurhistorisch Museum te Leiden, Zuidholland, wees echter uit dat weliswaar de meeste
exemplaren een warm gekleurde stuit hadden
maar dat er ook enkele balgen waren met een
kouder bruingekleurde stuit . De stuit van een
vogel in Engeland vertoonde in het veld een veel
meer opvallende roestkleur dan in de hand (Page
& Greaves 1983) . Dit hebben wij bij de Castricumse vogel niet kunnen vaststellen omdat de
vogel bij het loslaten vliegensvlug in een kruipwilghosje verdween en niet meer werd teruggezien .
Verspreiding en voorkome n
De Siberische Sprinkhaanzanger is broedvogel
vanaf de Irtysh rivier in West-Siberië oostwaarts
en overwintert voornamelijk van India tot
Zuidoostazië (Cramp 1992) . In Westeuropa is de
soort tot en met 1992 ook vastgesteld in België,
Duitsland, Erankrijk, Groot-Brittannië (14), Ierland (twee), Noorwegen (twee) en Polen
(Dymond et al 1989, Lewington et al 1991,
Rogers & Rarities Committee 1993) . Het is een
echte najaarsgast, met twee gevallen in augustus
en de rest in september en oktober .
Een eerder mogelijk geval van de Siberische
Sprinkhaanzanger in Nederland betrof een waarneming in een vergelijkbaar biotoop te Wassenaar, Zuidholland, op 29 augustus 1963 (Waldeck 1964) . Na aanvankelijk aanvaard te zijn als
eerste geval voor Nederland (Commissie voor de
Nederlandse Avifauna 1970) werd deze in 1985
bij de herziening van de Nederlandse avifaunistische lijst niet langer aanvaardbaar geacht (van
Ijzendoorn & de Heer 1985) .
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Summary
P;\I1 Ati'ti GR .A55H]I'PER W4RBLER N EAR CASTRICUM Ir, OCTOHtR 1991 On 5 October 1991, a first-winter Pallas's
Grasshopper Warbler t.ocustetla certhiola was trapped
al Castricum, Noordholland . The bird was identified by
the blackish outer recirices with grey-white tips and the
virtually plain ochre-buff underta>I-cove rt s . Also, the
pattern on the inner two tert ials, showin g a distinct
white lip on the inner web . fitted Pallas's Grasshopper
Warbler {cf Riddiford & Ha rvey 1991) . The rump,
however, was not distinctly rufous-brown but rather
huffish-olive wilh a brown tinge . This constituted the
first record of this species for the Netherlands .
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Mededelinge n
Hybride Ringsna veleend x Kuifeend
bij Abcoude in januari-februari 199 3
Op 4 februari 1993 werd een ongeringd mannetje Ringsnaveleend Aythya collaris gemeld in
groengebied De Hoge Dijk, Noordholland, even
ten noorden van Abcoude, Utrecht . De vogel
verbleef hier ai 2 weken en was ontdekt op 22
januari door Axel Dietrich . De vogel werd op 12
februari 1993 voor het laatst gezien .
C)p vrijdaK, 5 februari om 13 :15 arriveerde ik
op de bewuste plek en trof daar Klaas Eigenhuis
en Sander Lagerveld aan die de vogel al enige
tijd gadesloegen . KE attendeerde mij erop dat de
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vogel geen witte ring aan de snavelbasis had . In
combinatie met de aanwezigheid van een korte
kuif op het achterhoofd deed dit ons twijfelen
aan de 'zuiverheid' van deze -Ringsnaveleend' .
De +rolgende beschrijving kon worden samengesteld .
GROOTTE EN VORM Ongeveer als nij Kuifeend A lUlig ci la . Hoger op water liggend dan aan w ezi g e Kuifeenden . Kopprofiel als van Ringsnave#eend met relatief
plat voorhoofd en hoge piekvormige achterkruin . Staart
vrij lang en schuin omhoog stekend .
KOP Voorhoofd oplopend naar ttiekvormige achterkruin . Achterkruin met duidelijke kone stompe kuif .
Gehele kop zwart met groene gla n s .

Ir)utch 8frding 76 ; fL?ti, rE'hnr. rri 1 994,

Mededelinge n
BOVENDELEN Hals, mantel, schouder, rug en ~tuit
egaal zwart . Kastanjebruine nekband (zoais bij Ringsnaveleend) niet waarneembaar, ook niet hij kleine
waarnemingsafstand wanneer vogel nek strekte.
L)NDERDELEN Borst rwart . Buik vuilwit . Anaalstreek
zwart . Flank egaal lichtgrijs, geheel omzoomd door
dunne witte rand, aan voorzijde uitlopend in bredere
witte verticale flankstreep I'wig'1 achter borst . Witte
verticale flankstreep duidelijk waarneembaar maar niet
zo geprononceerd als bij Ringsnaveleend . Flanken
asymme€risch, ene flank hoger op4opend dan andere .
VLEUGEL Arm- en handpennen donker met op armpennen witte, op handpennen grijze vleugelstreep,
samen tweekleurige vleugelstreep vormend . Dekveren
en hancldekveren zwart ,
STAART Egaal zwart.

NAAKTE DELEti Snavel loodgrijs niet duidelijk begrensde subtermína{e witle band en brede zwarte snavelpunt . 5uhierminafe hand ciuidelijker dan hij Kuifeend . Witte band aan snavelbasis geheel ontbrekenrl .
Snavelbasis foodgrijs. Geen wit rond neusgat . fris fel
geel . Poot loodg,rijs.
SLEET Geen .
GEDRAG Langdurig rustend op water met kop in veren .
Bij onraad nek strekkend . Vast patroon, elke dag
bepaalde route door polder volgend .

Op het eerste gezicht had de vogel van Ahcoude
veel weg van een adult mannetje Ringsnaveleend . Zowel grootte, structuur als verenkleed

suggereerden dit . De vogel bezat echter ook duidelijke kenmerken van een Kuifeend .
De korte stompe kuif, het wit in de vleugelstreep, de minder duidelijk afstekende verticale
flankstreep, het ontbreken van een duidelijke
witte ring om de snavelhasis en het ontbreke7
van een kastanjebruine halsband zijn kenmerken
die beter passen op een hybride Ringsnaveleend
x Kuifeend A collaris x fuligula dan op een Ringsnaveleend {cf Harris et al 1989f .
De kenmerken van de vogel van Abcoude komen goed overeen met die van cle veronderstelde hvbride Ringsnaveleend x Kuifeend in
Groot-Brittannië die van 19 december 1976 tot
begin april 1977 bij Chew en Blagdon, Avon,
verbleef fVinicombe 19821• Deze vogel had ook
een korte stompe kuif op de achterkruin, een
witte vleugelstreep op de armpennen, een grijze
vleugelstreep op de handpennen en een onduidelijke wjtte verticale flankstreep . De wifte band
aan de snavelhasis was bij deze vogel nog zeer
vaag zichtbaar, dit in tegenstelling tot de vogel
van Abcoude, waarbij deze band volledig ontbrak .
Een andere hybride Ringsnaveleend x Kuifeencl bevond zich van 24 april tot 1 mei 1992 bij
Kew Green, Greater London, Groot-Brittanni ë

9 Hybride Ringsnaveleend x Kuifeend / hybrid Ring-necked x Tufted Duck Aythya collaris x ruligufa,
De Hoge Dijk, Noorclholland, februari 1993 iHans Kruidsvagen.l
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Mededelinge n
(Lawrence & Gasson 1992) . Ook deze vogel had
cle bouw en structuur van een Ringsnaveleend en
een korte stompe kuif op de piekvormige achterkruin . De flanken van deze vogel waren lichtgrijs
met een zeer duidelijke witte verticale flankstreep . De witte ring aan de snavelbasis ontbrak
bij deze vogel, op een dun wit lijntje na . De subterminale witte snavelband was wel duidelijk
afgetekend . De vleugelstreep van deze vogel was
in tegenstelling tot de vogels van Avon en
Abcoude geheel wit .
Verwarring met andere hybride eenden of atypische Kuifeenden lijkt te kunnen worden uitgesloten . Atypische Kuifeenden zullen nooit het
kopprofiel van een Ringsnaveleend en grijs in de
vleugelstreep hebben . Hybride mannetjes Kuifeend x Tafeleend A Ïuligula x ferina of Kuifeend
x Topper A fulrgula x marila hebben een grijze
rug en lijken meer op Kleine Topper A affinis dan
op Ringsnaveleend (Gillham et al 196 6 , Harris e€
al 1989) .
Hybride mannetjes Kuifeend x Witoogeend
A iuligula x nyroca kunnen op enige afstand verward worden met een mannetje Ringsnaveleend
door het donkere verenkleed, in combinatie met
lichte flanken en een hoog kopprofiel . De koperbruine kop en bovendelen, vuilwitte flank, deels
witte onderstaartdekveren en witte vleugelstreep
sluiten op kortere afstand verwarring uit ~Giilham
et al 1966) .
Met grote waarschijnlijkheid kan worden
gesteld dat de vogel van Abcoude een hybride
Ringsnaveleend x Kuifeend was omdat hij kenmerken bezat van beide soorten . Voorzichtigheid
blijft bij hybriden echter geboden aangezien kenmerken van andere verwante soorten die bij
geen van beide ouders voorkomen in de hybride
kunnen 'opduiken' (Gïllham et al 1966 ) .
Deze waarneming is waarschijnlijk het tweede
geval van een hybride Ringsnaveleend x Kuifeend voor Nederland . In maart 1986 troffen
Peter en Christine Barthel bij hun pogingen het
indertijd bij Roermond, Limburg, overwinterende
mannetje Ringsnaveleend te vinden ook een
hybride aan en niet de zuivere vogel! In april
1993 bevond zich een vergelijkbare vogel bij
Vlaardingen, Zuidholland (cf Dutch Birding 15 :
139, plaat 81, 1993) . Deze vogel vertoonde enig
wit aan de snavelbasis en betrof daarom waarschijnlijk een ander exemplaar dan de vogel van
Abcoude . Een eerstejaars mannetje Ringsnaveleend x Kuifeend dat op 6 januari 1991 werd
waargenomen bij Goedereede, Zuidholland
(Elsermans 1991), bleek bij nadere beschouwing
een atypisch eerstejaars mannetje Kuifeend niet
14

uit te sluiten (Elsermans & Eigenhuis 1992) .
Naast deze gevallen en de twee Britse gevallen
zijn mij in Europa geen andere gevallen van dit
type hybride bekend .
De hier besproken hybriden zijn op grote afstand of bij slechte weersomstandigheden gemakkelijk te verwarren met een adult mannetje
Ringsnaveleend . Door het ontbreken van een
duidelijke witte ring aan de snavelbasis en de
aanwezigheid van een korte, stompe kuif zijn ze
echter hiervan te onderscheiden . Ook als de
vogel zijn vleugels strekt of vliegt en er een
(gedeeltelijk) witte vleugelstreep op de armpennen zichtbaar wordt kan duidelijk worden
dat men met een hybride te maken heeft .
Ik wil Axel Dietrich, Enno Ebels, Klaas Eigenhuis en Dick Groenendijk bedanken voor hun
aanvullende informatie . Tevens wil ik Enno
Ebels, Hans Kruidwagen en Rudy Offereins
bedanken voor het ter beschikkíng stellen van
hun fotomateriaal .
Summary
H1BKU) RIVG-NECKEp x TuF7FD DUCK tvEAR ABCOUDE IN
FEtiKUAKy 1993 From 22 lanuary to 12 february 1993,
a hyhrid male Ring-necked x Tufted Duck A corlaris x
fuliguia was present a1 De Hoge Dijk, Noordholland,
near Abcoude . Utrecht . It showed Íeatures of borh species . Size and structure were similar to Ring-necked
Duck, with a peaked crown . The bird had a short bui
distinct turt . The subterminal band on the bill was more
ohvious than in a male Tufted Duck while the white
line at the base of the bill was comptetely lacking . The
flanks were unitormly pale grey and contrasted with a
narrow triangular white area on the side of the breasl .
The wing-bar was bi-coloured, with white on the
secondaries and grey on the primaries .
This was presumably the second Ring-necked x Tufted Duck hybrid recorded for the Netherlands . It was
followed shortly by a bird at Vlaardingen, Zuidholland,
in April 1993 Icf Dutch Birding 15 : 139, plate 81,
1993) . Previously, one was seen at Maasbracht, Limburg, in March 1986 . Other records known for Europe
include two from Greai Britain : a male al Chew and
Blagdon Lakes, Avon, from Decernber 1976 to April
1977 ; and a mate from 24 April Lntil 1 May 1992 at
Kew Green, Grealer London .
Verwijzingen
Elsermans, S 1991 . Ring-necked Duck x Tufted Duc k
hybrid at Goedereede in lanuary 1991 . Dutch Birdíng13 :176 .
Elsermans, 5& Eigenhuis, K 1 1992 . Alleged Ringnecked x Tufted Duck hybrid at Goedereede in lanuary 1991 . Dutch Birding 14 :52 .
Gillham, E, Harrison, 1 G & Harrison, 1 M 1966 . A
study of certain Aythya hybrids . Wildiowl Trust 1 7th
Annu Rep : 49-65 .
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Lawrence, T & Gasson, P 1992 . A Ring-necked Duak

hybrid pitfall . Birding World 5 : 233 .
Vinicomhe, K 1982 . Identification of female, eclipse
male and first winter male Ring-necked Ducks . Br
Birds 75 : 327-328.

Robert Keizer, Ploegersclonk 104, 732 6 8G Apeldoorrr, Nederlan d

Bairds Strandloper bij julianadorp
in juli-augustus 199 3
Op 31 juli 1993, omstreeks 14 :30, ontdekte ik
langs de oeverrand van een geinundeerd bollenveld langs de Middenvliet tussen Julianadorp
en Den Helder, Noordholland, een strandloper
waarvan alle kenmerken wezen op een Bairds
Strandloper Calidris bairdii. De waarnemint;somstandigheden waren verre van optimaal - grote afstand, warmtetrilling, wind - zodat ik naar
mijn gevoel de determinatie niet helemaal rond
kon krijgen : had ik alles wel goed gezien?
Ondanks deze onzekerheid besloot ik na een
half uur telefonisch alarm te slaan . Bij terugkomst op de Middenvliet bleek dat ik cie vogel
vanaf een andere plek beter kon zien . Bovendien
kwam de strandloper af en toe iets dichterbij . Bij
deze gelegenheid kon ik bevestigen dat ik de
kenmerken goed had gezien en dat de vogel
inderdaad een Bairds Strandloper was . Tot 18 :40
zagen c 20 vogelaars de vogel . Op dat tijdstip
joeg een Boomvalk Falco subbuteo hem weg . De
volgende dag was cEe dwaalgast weer present tot
12 :30, toen hij wederom door een Boomvalk
werd opgejaagd . Vanaf 20 :30 tot zonsondergang
keerde hij weer terug bij de inundatie . Daarna is
de Bairds niet meer teruggezien .
GROOTTE & BOUw Nauwelijks kleiner dan Oeverloper
Actitis h,vpoleucos, duidelijk iets groter dan Kleine
Strandloper C minuta Imet beide soorten direct vergelijkbaarl . Rond kopprofiel . Vleugelpunt iets voorbij
staarteinde uitstekend . Hanc#penprojectie lang . In
vlucht lange vleugels, herinnerend aan Bontbekptevier
Charadrius hiaficula . Snavel kort Íongeveer koplengte)
en recht, vrij dun, vooral aan punt . Poten relatief kort,
met korte tarsus en goed zichtbaar deel tihia . Qua
bouw en foerageerhouding lijkend op Kleine Strandloper, maar iets lager op poten staand en langer naar
achteren toe . Indien alert vrij lange hals gestrekt .
KOP & HALS Voorhoofd en kruin donker geelhruin, met
fijne lengtestreping. Achterhoofd licht geelbruin, met
fijne streping . bM1lenkbrauwstreep witachtig, rondlopend
boven oog langs . Duic.ielijke zwarte teugelstreep, ongeveer halverwege verbredend tot vlek . Vage bruine oog-

streep achter oog, iets naar beneden lopend . Oorstreek
iets lichter dan oogstreep . Dunne witte halve oogring
onder oog. Kin en keel wil . Hals licht geeibruin als
achterhoofd .
BOVENDELEN Mantei geelbruin, met zwarte lengtestrepen . Schouder op afstand geschubde indruk
gevend : onderste rijen grote schouderveren met geelwitte zoom en (geheel of gedeeltelijk) zwartachtig centrum, bovenste rijen kleine schouderveren niet goed te
beoordelen ; op afstand in sommige befichtingen donkere haan ter hoogte van onderste rijen schouderveren .
Rug niet gezien . Over centrum stuit en bovenstaandekveren zwartachtige baan .
ONDERDELEN Middenborst geelhruin, met vooral op
zijkant fijne vlekjes of streepjes in rijen ; midden van
middenhorst lichter, bij gestrekte houding zeifs witachtig onderbroken borsthand . Zijhorst geelbruin, iets
lichter lijkend dan middenborst . Borsttekening scherp
aigetekend met witte flank en huik . Overige onderdelen wit .
VLEL.GEL Bij gesloten vleugel vleugelpunt zwart . Tertials en grote dekveren met donkerbruin cen ;rum en
vuiEwitte zoom . Overige dekveren met geelbruin centrum en vuilwitte zoom . Op grotere afstand Ic 8 0 m}
dekveren en schouder zwaar en regelmatig geschubd
lijkend, op kortere afstand ( c 50 m) alleen schouder
onregelmatig geschubd, middeiste en kleine dekvere n

1 0 Bairds Strandloper / Baird's 5andpit:>e r Calidris bairdii,
Julianadorp, Noordho3fand, 1 augustus 199 3
(Arnoucl B van den BergJ
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Bairds 5trandloper / Baird's Sandpiper Calidris bair[iii, luli inadorp, Noordholland, 1 augustus 1 993
(Dirk J Mnerbeek J

Mededelinge n
vrij egaal licht geelbruin veld vormend . Centrum
ondervleugei wit .
STAART Buitenste staartpennen met grijs centrum en
witachtige buitenrand .
NAAKTE DELEN Iris, snavel en poot zwart.
GELUID Vrij kort, enkelvoudig, helder krie, paar maal
herhaald, niet 'gesmoord' klinkend als bij Bonte
Strandloper C alpin i (gehoord toen vogel werd verstoord en kort werd achtervolgd door Boomvalk}GEDRAG Foeragerend langs rand van géinundeerd bollenveld . Foerageergedrag vergelijkbaar met Kleine
Strandloper : al lopende links en rechts pikkend (niet
prikkend) vanaf het oppervlak, zonder boren zoals bij
Bonte Strandloper, meestal vrij rustig en niet snel verplaatsend . Wel af en toe in versnelde vaart lopend
langs rand, soms opgejaagd door Oeverloper of Kemphaan Philomachus pugnax . Regelmatig rand inundatíe
(c 40 cm hoog) oplopend en uitkijkend, vaak met
gestrekte hats en opgerichte houding . Ook rand oplopend indien Oeverloper als tegenligger . Zich ook regelmatig drukkend in horizontale houding . Zich poetsend
boven op rand . Soms helemaal uit zicht achter rand .
Steeds in zelfde hoek inundatie foeragerend . Vloog
eenmaal op en ver weg, samen met Kleine Strandloper,
door aanwezigheid Boomvalk .

De determinatie als Bairds Strandloper was een
kwestie van afstrepen van andere soorten, gecombineerd met eigen ervaring niet een juveniele Bairds in Ierland in 1979 . Het eerste dat op
afstand aan de vogel opviel was het formaat, de
geelbruine kleur en de geschubde bovendelen,
hetgeen in combinatie met de korte snavel mij al
snel deed denken aan een Bairds . Kleine Strandloper en andere zeldzame 'stints' kon ik door het
formaat uitsiuiten . Bovendien kon het vanwege
de zwarte poten geen Temmincks Strandloper
C temminckii zijn . Een Bonte Strandloper heeft
alleen in het grijze winterkleed een geheel witte
buik . De onduidelijke vieugelstreep en de lange
handpenprojectie pasten niet op Drieteenstrandloper C alba. De zwartachtige stuit sloot Bonapartes Strandloper C tuscicollis uit . Alle kenmerken pasten bovendien goed op Bairds Strandloper .
Dichterbij waren de fijne bouw van de snavel en
de duidelijk achter de staart uitstekende vleugelpunt zichtbaar : kenmerken die ook kloppen voor
Bairds .
De geschubde indruk van de bovendelen deed
mij aanvankelijk denken aan een juveniel . Toen
de Bairds zich beter liet zien, viel op dat de dekveren minder geschubd waren dan de schouderveren . Ook was de schouder nogal slordig
geschubd en leken de randen van de grote dekveren en tertials ietwat vaag en gesleten . Deze
kenmerken pleitten voor een vogel in zomerkleed .

De Bairds Strandloper stond verhoudingsgewijs niet hoog op de poten maar de poot was
niet zo kort als sommige literatuur wil doen geloven_ Mogelijk gaat de literatuur uit van de tarsus,
die relatief kort is, en niet van de tibia, die niet te
meten is maar die op foto's van verschillende
vogels lang lijkt . Ook bij de vogel van Julianadorp stak er een relatief lang deel van de tibia
onder het lichaam uit . De lange tibia kan de verklaring zijn dat de 'kortpotige' indruk niet sterk
was .
Zoals beschreven was het opvallend dat de
Bairds regelmatig de verhoogde oever (c 40 cm)
oprende om van daaraf om zich heen te kijken,
vaak in verticale gestrekte houding . Op andere
momenten drukte de vogel zich in horizontale
houding. Beide houdingen werden ook bij de
Bairds van Huizen in 1981 waargenomen (Bauwens & Bauwens 1982) .
Dit was het derde geval voor Nederland . Het
eerste geval was een juveniele vogel op de
Maasvlakte, Zuidholland, van 21 tot en met 28
september 1980 (van IJzendoorn 1981) . Het
tweede geval, eveneens een juveniele vogel, was
te Huizen, Noordholland, van 23 tot en met 28
augustus 1981 (Bauwens & Bauwens 1982) .
Twee eerdere gevallen, 28 juli 1973 te Flevoland
en 22 januari 1977 te Oostvoorne, Zuidholland,
worden door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna niet meer aanvaardbaar geacht
(Edward van Ijzendoorn pers meded) .
De Bairds Strandloper broedt in arctisch Canada, in West-Groenland en Noordoost-Siberië .
Alle populaties overwinteren in Zuidamerika .
Volgens Cramp & Simmons (1983) beginnen de
aduite vogels eind juli aan de najaarstrek . Vetreserves worden opgebouwd op de prairies van
Zuid-Canada en het noorden van de VS . Vanaf
daar vliegen de vogels naar Zuidamerika, waarschijnlijk non-stop ( 65 00 km) getuige hun afwezigheid in de zuidelijke VS en Middenamerika .
De capaciteit van de Bairds om dergelijke grote
afstanden binnen korte tijd af te leggen, houdt de
mogelijkheid open dat de vogel van Julianadorp
rechtstreeks uit zijn broedgebied in Siberië is
komen vliegen (c 7000 km) of rechtstreeks uit
Canada of Groenland . Daarentegen kan het niet
worden uitgesloten dat deze vogel dichter in de
buurt heeft overzomerd en het trekpatroon van
Westpalearctische steltlopersoorten volgde .
Ik dank Hans Gebuis voor het toezenden van
dia's en Justin Jansen voor het toezenden van
een notitie over het gedrag van de Bairds Strandloper .
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Mededelin g en
Summar y
8-1IRU'ti SAr`nPIPfR AT JLILIANADORP IN 1LRY-Al1GLS T

1993 [)n 31 July and 1 AuKust 1993, a Baird's Sandpiper Calidris bairdii in summer plumage wa5 preseni
al lulianadorp, Noordholland . It was the third record
for the Netherlands . The first record was a juvenile at
De Maasvlakte, Zuidholland, from 21 to 28 Septemher
1980 . The second record was a juverlile al Huizen .
Noordholland, from 2 3 to 28 August 1981 .

Verwijzingen
Bauwens, L & Bauwens, P 1982 . Bairds Strandloper bi j
Huizen in augustus 1981 . Dutch Birding 4 : 15-17 .
Cramp, 5& Simmons, K E L 1983 The birds of the
Western Palearctic 3 . Oxford ,
van Ilzendoorn, E J 1981 . Bairds Stranclloper op De Maasvlakte in september 1980 . Dutch Birding 3 ; 48-50 .

Dirk 1 Moer6eek, Eksterlaan 29 6 , 2026 XP Haarlem, Nederlan d

Juvenile Barn Swallow moulting flightfeathers in July in the Netherlands
On 4 July 1992, a Barn Swallow Hirundo rustica
in juvenile plumage, caught at a roost along the
Veluwemeer near Elburg, Gelderland, was
moultinf; its flight-feathers {plate 11) . The short
tail, pale throat and grey-brown chest-band were
all characteristic for a juvenile bird . The forehead
was pale yellow, nearly white, and the throat
was pale yellow with some orange-brown feathers . The innermost primary (p1), outermost
secondary Isl ) and tertials were in active moult .
The rectrices on the left side showed arrested
moult Ileft from inside 11-2 old, t3-6 newi ; all
rectrices on the right side were old . The greater
wint;-coverts were in active moult and the primary coverts showed arrested moult (one moulted) .
The bird had the following measurements (in
mm) : wing {maximum chordl 121 .5, p3 92, tail
77, fork right (unmoulted) 19 .5, tarsus 11 .0, bill
(to feathering) 7 .9, weight 19 . 2 g . lt was ringed
with Arnhem F380818 .
Plumage and moulting stage strongly resembied that of first-winter birds trapped during
November-December in southern Africa (pers
obs! and is normally expected not earlier than 56 monlhs after fledging in a juvenile bird . Therefore, it seems hi g hly unlikely that the hird fledged in the Netherlands . The earliest fledglings
from the first broods leave the nest during the
first week of June and it seems virtually impossible that a bird would start its primary moult so
soon after tledging . Furthermore, the colour of
throat and forehead was unlike the fresh juvenile
plumage normally obsenred in the Netherlands
at this time of the year .
Only a small percentage of Barn Swallows
start their primary moult in Europe : <1% in the
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Netherlands (pers obs), 2 .6% in Belgium (Glutz
von Blotzheim & Bauer 1985) and 2 .8 % in Switzerland íWinkler 1975) . AII these data refer to
adult birds in September . In southern Spain, 190%
of the adults were already in primary moult in
August (Pimm 1970) . To date, juvenile birds in
wing moult have rarely been recorded in Europe .
Mead (1975) reported two juveniles in England
on 4-6 September moultinf; pl . Primary moult in
juveniles lags c 4 weeks behind the aduits and
usually started in November-December in Zambia (Francis 1980) and Malawi (Dale Hanmer in
litt) . If the ElburK bird started its primary moult at
the usual age of 4-5 months, then it must have
fledged in February or March . If one subtracts
another 6 weeks for nesting, incubation and
feeding, then its parents probabiy started breeding as early as January .
In the western Medíterranean, breeding in
southern Spain and northern Africa can occur as
earlv as February (Belman 1971) and has been
linked to the early occurrence of juvenile birds in
Britain (hvo on 17 May 1969, in jersey and
Yorkshire (Robertson 1969, Hancock 1969) ; 16
April 1988, lersey, 10 May 1 977, Kent (Long
1991 ) . The timing of breeding and moulling of
the eastern Mediterranean suhspecies H r savignii (Egypt) and H r transitiva Ilsrael, Lebanon,
Syria) also fit this pattern very well : breeding
takes places as early as February and primary
mouft of adults begins bv the end of June (Stresemann & Stresemann 1968i. However, these subspecies are sedentary and unlikely populations oi
origin for the Elhurg bird . The similar change in
timing of breeding and moultin(; in the (migratory) Iberian and north-western African Barn Swallow populations render these the more likely
areas of origin for the Elburg indávidual .
Tom van der Have is thanked for his cornments on the draft .
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11 Barn Swallow / Boerenzwaluw Hirundo rustica,
juvenrle moulting flight-feathers, 4 July 1992, Veluwemeer near Elburg, Gelderland (Bennie van den Brink )

Bennre van den Brink, Zomerdijk 8 6, 8079 TL Noordeinde, Netherlands

Crested and Thekla Larks in Morocco
The status of Crested Galerida cristat~r and Thekla Larks G theklae in Morocco is often unclear .
For instance, in A birdwatcher's guide to Morocco (Bergier & Bergier 1990), under the heading
The upper valle,v of the Moulova wadi, it is stated that 'larks and wheatears are probably the
most iascinating groups of species to observe
here'- Yet, a few paragraphs later, one reads
'Crested/fhekla Larks are present everywhere hut
their identification in the fieid is very difficult
and most hirdwatchers only attempt to distinguish them initially' .
In fact, Crested Lark is quite scarce in Morocco
while Thekla Lark is common and widespread .
Sometimes, you have to look for several days
before you find the first Crested Lark while Thekla Lark is seen daily . There may be some areas in
Morocco where Crested Lark is more common
than Thekla Lark although 1 am not familiar with
them . A good place to Ket acquainted with Thekla Lark is Oued Sous, just south of Agadir, where
many birders start their Moroccan ventureThe species are best separated by proportions
and size . Thekla Lark has a short bill and a short
crest while Crested Lark has a Ionger crest and,
more importantly, a longer bill . The bills of the
several northern African subspecies of Crested

Lark are longer than in European birds . Birds
with intermediate bill length occur and may be
difficult to identify . Occasionally, even in the
field, the shape of the lower mandible is of help .
In Crested Lark, the lower mandible is usually
straight ; the general impression is of a downcurved bill . [n Thekla Lark, the lower mandible
may be slightly uptilted, thus giving the bil l

12 Thekla Lark / Theklaleeuwerik Galerida theklae
showing short bíll and crest, Zeida, Morocco ,
November 1990 (Magnus Ullman)
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13 Thekla Lark / Theklaleeuwerik Galeri[fa theklae showing conipact proportions, Oued Sous, Ytorocco, lanuary
1987 fh1agnus L/llmanl 14 Crested Lark / Kuifleeuwerik G<iIeritli cristata showing long and sli(;htly down-curved
bill, long crest and elongated hiiild ; prirnary projea:tion on tfiis hird obvious enough to aid identiiication . Tamerza,
Tunisia, April 1989 !A DGnu ; Ullmaq J

almost a straight general appearance . In many
Thekla Larks, however, the lower mandible is
straight or so shghtly uptilted that it will be of no
use in the tield . This subtfe difference in bill structure is partlv due to the difference in bill length .
Thekla Larks give a rather small, compact impression while Crested Larks are larger with a
somewhat more elongate appearance . Seeing so
many Thekla Larks {if you keep watching them
after the initial observations) has the effect that,
when a Crested Lark is spotted, the latter's larger
and more elongate build is quite obvious .
Crested Lark has a slit ;htly longer primary projection hut this is surprisingly difficult to assess in
the field . Plumage characters are of little use due

to large individual and geographical variations.
Thekla Larks often perch on top of a bush o r
pole while Crested Larks generally stay on the
ground .
In Tunísia, the situation is reversed : Crested
Lark is common while Thekla Lark has to be
searched for . Here, the latter tends to inhahit
more stony, barren habitat at slightly higher altitudes than Crested Lark . 1 am not aware of any
differences in habitat preferences in Morocco .
Reference
Bergier . P & Bergier, f 1990 . A birdwatcher's guide to
\4oro[:co . Perry,

Mal;nus U11nn an, llionl ran d K :104, 224 71 Lund, Swede n

Notes on Sillem's Mountain-finch, a
recenily described species from
western Tibe t
Sillem's Mountain-finch 1_eucosticte sillemi was
first described from two skins in the Zoological
Museum in Amsterdam (ZMA) in 1992 (Roselaar
1992) . The birds had been collected from a
mixed flock of mountain-finches on the Kushku
Maidan plateau (western Tibet, area disputed by
India and China) at 5125 m bv 1 A Sillem during
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the Netherlands Karakorum Expedition 1929-30
which crossed previously unexplored mountain
ranges on the way from Srinagar, Kashmir, India,
to Kashgar, Sinkiang, China . Mistaken as Brandt's
Mountain-finch L brandti (with which they were
collected ;, they lay for many years in the private
collection of J G van Marle . This collection became part of the collection of the ZMA in 1979 .
Even though a number of farnous ornithologists
had examined Síllern's hirds, such as Frank Ludlow in Kashgar (Ludlow 1933, Sillem 1934, J A
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Sillem pers commi, Hugh Whistler and Norman
Kinnear in London, England (Sillem 1934, 1 A Sillem pers comm) and Charles Vaurie in Bussum,
Netherlands (Vaurie 1972) (the latter even measured all the Tibetan birds in van MarEe's collection), the difference from L brandti was not noted .
Yet, L sillerni is quite distinct Icf figure 1 i .
Specrmens of L sillemi
Only the two original specimens of L sillen7i are
currentfy known . Careful scrutinization of skins
of mountain-finches and snowfinches in the collections of the musea of Leiden, Dresden, Bonn,
Berlin and Tring did not reveal more specimens,
nor were any found by Siegfried Eck in the collection of the Zoologische 5taatssammlung in
Miínchen, which contains lots of skins of central
Asian birds (Siegfried Eck in [itt) . The single adult
of L sirle rn i differs from adults of L brandti (in
which the sexes are similar) mainly in having a
tawny-cinnamon head, without black on the
forecrown, an unstreaked mantle, paler rump
and underparts, complete absence of white fringes along the flight-feathers (even when freshly
moulted), drab-grey instead of blackish ground
colour of flight-feathers, longer wing, shorter tail
and more slender feet (see Roselaar 1992 for
measurements and a graph of wing/tail ratio) .
The other specimen of L sillemi is a juvenile in
which the remiges and rectrices are not fully
grown . It differs from juveniles of L hrandti in a
similar stage of development hy having more
streaky upperparts and breast, whiter chin and
belly and (as in the adult) lack of whste fringes
along more greyish flight-feathers . The juvenile
shows a rather close resemblance to adult females of eertain large paie rosefinches like Great
Rosefinch Carpodacus rubicilla .severtzovi, Rosebreasted Rosefinch C puniceus kilianensrs or
Roborovski's Rosefinch Kozlowia roborowski
and to juveniles of Great Rosefinch and Rosebreasted Rosefinch but differs from the first two
species by a much more slender bill ; the ditference from juvenile Kozlowia, a rare endemic
bird of the high plateaus of eastern Tibet, could
not be studied because the juvenile of Kozfowia
is apparently never collected . Snowfinches of the
genus Montifringilla show a superficial resemblance to L sillemi but the larger species
have boldly patterned flight-feathers, unlike L si!lemi .
Type locality oí L sillem i
The Netherlands Karakorum Expedition 1929-30
traversed a part of the western Tibetan plateau

which was not previouslv exploretl (Visser 1931) .
Even today little more of the area is known probahly because visiting a territory which is under
dispute between China and India is difficult . Of
all the collection localities in Tibet given by Vaurie (1972f, only a very few are on the western
Tibetan plateau (cf figure 2) . Because potential
travellers may be interested in the circumstances
met by the expedition, 1 extract the following
details from 1 A Siliem's diary . The pages of this
diary referring to the crossing of the Kushku Maidan plateau as well as some photographs were
kindlv provided b,v Mrs Caroline Sillem, 1 A Sillem's daughter . My additions are within square
brackets .
Tuesday 3 September 119291 . Went through the Kara
Tagh Pass from carnp 5 .5 to c:amp 56 . Verv strong and
cold winds . Skinned the Hoopoe IUpupa epopsl found
dead yesterday hy one oÍ the coolies Iporters] . Collectcd a rock-thrush [Monticola saxatilfs, coi4 nr 521 .
Wednesday 4 and Thursday 5 September . Sunny,
hut sornetimes very windy . Walked in surroundings of
camp 56 +uith my rífle, but no hirds to be seen tor holh
clavs . except some distant Raven ICorvus coraxj .
Fr day 6 September . Walked with Khan Sahib IAfraz
Gu[, [he Indian Government topographer who accompanfed the expedition, together with the expedition
leader Dr P C Visser, Mrs Visser, two Swiss geologists!mountaineers, and some 25 porters] to camp 57 .
Halfway it started snowing, aceompanied by very cold
winds, we became chilled lo the bone and in the camp
in the evening my fingers stíll too stift to write .
Saturday 7 September . Sunny but cold ; all ground
covered by snow . Climbed the top of the plateau, 550 0
m, which was reached at 13 :00 . Took some photographs Iplate 1] . After the descent, we made our camp
on the slope near a lake Icamp 581 . Near the camp a
Aoc k ot birds was heard, and 1 succeeded in shooting
three of them, which appeared to be finches : a pair of
one species [L brandfi, coll nos 5 1, adult male . and 75,
juvenile femalel and a single of another species [the
type of t si!lemr, coli no 53, adult malel . Al 15 :30, 1
went to the lake with Franz ILochmatter, one of the
Swissl to take a look at ihe ducks we had notfced in the
dislance when settling uur [amp but they swam to the
centre of the lake, too far to collect . On our way back .
Franz shot another finch IBlanford's Snowrinch Montif
rinl;illa blanfórdf, coll no 95, adult malel .
Sunday 8 September . From camp 58 ( 5125 m) to
camp 59 (5100 rnl . Cear cold Weather ; a hail storm
from 09 :30 to 10 :30 and a snow-blizzard at 17 :0020 :00 : in the evenint;, temperature -7 C . We telt all
miserably cold due to the strong winds . Before our
departure, 1 made a walk along the shore of the lake,
where c 200 teal [Garganey Anas querquedula aa
cordint ; 1o Sillem 1934, Teal A crecca according to Sillem 19351 had assembled . 1 collected a wagtail IWhite
Wagtail rbtntacilla a1ba , coll no 2 2 1, 2 sandpipers [Tem-
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FIt-IUI2F 1 A(Jults cN 5illem'S Mountain-Íinch Leucoslicte sr!lemi {top} and Brandt'S Mounlain-finch L brtrtdii IbollornÍ
{Frits /ar MaasJ
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1 5 'On boundary of India and Chrna, seen northward . Left one of the lakes we díscovered and where 1 flushed 200
teal . Aititude of the pass 5500 m . 7 September 19 2 9' iphotoyraplz and text bv 1 .a Si!lemJ . Type focality of 5illem's
Mountain-tinch Leucosticte si!lemi is on slope down left to lake in dístance 16 'Our camp 59 aÍter the snowstorm
of last night' rphotograph and text b,v 1 .4 Sifleriii . Photograph taken during lunch on 8 September 1929, a littie
north of type localitv of 5illem's Mountain-rinch Leucosticte sifleml, on Kushku Maidan plateau, western Tibet, at
510 0 m
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mincks Stint Calidris temrrminckii, coll no 43, Common
Sandpiper íictitis hypoleucos, coll no 44], a yellowish
lark [Tree Pipit Anthus trivialis, coll no 46) and again
some finch fjuvenile of L srllerrmi, coll no 541 . Arrived
lat camp 591 at 13 :0 0 . Íirst taking a meal [plate 2 1 and
then started to skin the birds, among others a possible
Green 5andpiper IWuod Sandpiper Tringa g 7areofa,
coil no 451 found by Puntsok, one of the (oolies .

~- .

Monday 9 September . from camp 59 to camp 60
{4800 ml . Nice and sunny, 45°C at midclav, hul -5°C in
the evening . Left camp 59 al 1 1 :00, but onlv arrived at
camp 60 al 16 :00, c 1 0 mile away, making littlc
progress with my heavy gun, hinoculars, camera, and
six large marmols shot underway . . .(the expedition
suffered from food-shortage : since they left Leh in Baltistan, India, on 2 June they could not buy food untí l
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FIGURE 2 Map of Kashmir, western Tibet and neighbouring areas, showing route of ~etherlands Karakorum Expedition in 1929 Istippled, Srinagar to Yarkand) with collection localities Ilarp ;e dots) . Areas over 4000 trm within
hatched line. state boundaries streaked lines. Small dots are collection localities of other expeditions according to
Vaurie ( 1972) (given for Tibetan plateau only, east of line Srinagar-Yarkand) . 5 : type localitv or Sillem's Mountainfinch Leucostrcte siNenzi. Note poor ornithological coverage of western Tibe• .
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people were niet again at 5anju in Sinkiang on 10
Qctoberl .
Most birds collected were migrants on their way
to India, and the same applies to the birds only
seen . Both L sillemr and L brandti were undoubtedly local hirds, as the wings of the young birds
were not fully grown and the adults were in
heavy moult . They either had bred on the site
where they were collected or had flown down
rrom nearhy peaks of the Kun Lun range, forced
down by the snow of 6-8 September. Remarkably, no Horned Larks Eremophila alpestris were
seen or collected in the area of the Kushku Maidan, although special attention was paid to them
(Whistler 1932) and many were collected by the
expedition in mountains further north and south .

Possible relationships of L sillem i
As noted above, L sillemi has a longer wing, a
shorter tail and more slender legs and feet than
its supposed relative L brandti . This change in
proportions is also found in high-mountain representatives of other groups of birds . In rosefinches, the genus Kozlowia also has longer
wings, shorter tail, and more slender feet than
the supposedly related Carpodacus, and the
same applies to Grandala Grandala coelicolor
when compared with related rock-thrushes of the
genus Monticola . In Leucosticte, the sexes have
similar plumage but differ in size . juveniles are
close to adults in plumage, differing mainly in
looser texture of feathering and in more diluted
colouring ; the juvenile of L brandti is virtually
unstreaked . The female of L sillemi is as yet unknown but as the single known juvenile is more
streaky than the single known adult mafe, unlike
other Leucosticte, the female may be more
streaky, too, thus more like the situation in Carpodacus than in Leucosticte. This is also supported by the close resemblance of the juvenile to
certain large rosefinches and to the female of
Roborovski's Rosefinch Kozlo+via roborowski
(see above) . As long as the female of L sillemi is
unknown, it seems preferable to maintain Sillem's Mountain-finch in Leuco.sticte, close to
L brandti with which it was long confused .
New species oí Palearctic birds
To find a new Palearctic species is a rare event
since 98%, of the c 1135 Palearctic bird species
became known to science between the appearance of the 175$ edition of Linneaus' Syslema
Naturae and the turn of the last century (figure
3) . Only seven species of truly Palearctic birds

i,

FIGLRE 3 Nun?.her of new Palearctic species described
since 17 58 in 10-year periods

were described since 192 0 , five of them from
Sinkiang and Szechuan in China . Oi these seven,
only two were recognized as new species in the
field (Algerian Nuthatch Sitta Ieriarrtr Vielliard,
1976, and Chinese Leaf Warbler Phylloscopus
sichuanensis Alstrtim, Olsson & Colston, 1992) ;
two were found to be new when the collector
returned home with specimens and compared
them with other species (Sichuan Partridge Arborophílus rufipectus Boulton, 1932, and Afghan
Snowfinch Montifringilla theresae Meinertzhagen, 1 937) ; and the remaining three (Pinkrumped Rosefinch Carpodacus eos Stresemann,
1930, Vaurie's Nightjar Caprimulgus centralasrcus Vaurie, 19 6 0, and Sillem's Mountain-finch)
lay misidentified for many years in collections
before their distinction was noted . Who knows
what bird collections may still have to reveal in
the futur& And what else can be found as new in
China ?
1 thank Mrs Caroline Sillem for providing drafts
of her father's diary and photographs of the expedition, Siegfried Eck for checking specimens of
mountain finches in Munchen and Hans van
Brandwijk for making photographs of the original
painting of Sillem's Mountain Finch by Frits Jan
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Asian-Pacific bird s
Selangor International Bird Race 199 3
On 16 and 17 October 1993, the fourth Selangor
International Bird Race organized by the Malaysian Nature Society took place in Selangor,
Malaysia . Thanks to sponsorship by hlalaysian
Airlines, a number of foreign teams participated,
in( luding England iBritish Trust tor Ornithology),

Indonesia (Yoy;yakarta Birdwatching Club), Ireland (Irish Wildbird Conservancy sponsored by
Guiness Anchor), Japan (Wild Bird Society of
Japan), Singapore, Thailand SBird Conservation
Society oi Thailand), USA and the NetherlandsÍ
Germany (Dutch Birding/Limicola sponsored by
Carf Zeiss Germany) . Foreign participation is
activc,Iy pursued in order to attrar t puhlicity an d

17 Buffy Fish Owl / Maleise Visuil Ketupa ketupu, Kuala Selangor, Selangor, Malaysia, October 1993
fArnoud 8 van den 8erg}
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support from sponsors for the maintenance of the
Kuala Selangor Nature Park which was founded
in 1987 to protect mangroves south of the mouth
of the Selangor river . A system of trails, hides and
board-walks was created to facilitate birding and
to increase awareness of nature conservation . For
more information on the race and the Kuala
Selangor Nature Park, see Dutch Birding 14 :
104-107, 1992 .
The winners of previous years were not able to
participate in 1993, enabling the Singaporeans to
win with a total of 167 species . Al a respectable
distance, the Dutch Birding/Limicola team finish-

ed second just ahead of the first Malaysian team .
Despite a lot of rain on the coast and fog in the
hills, rare migrants were found, including a Little
Cormorant Phalacrocorax niger, a Far Eastern
Curlew Numenius madagascarrensis and one or
tsvo Asiatic Dowitchers Linmodromus semrpa!matus . Among the unusual resident species
recorded during the race were Dusky Crag Martin Hirundo concolor and White-breasted Woodswallow Artamus leucorhynchus . At night, a displaying pair of Buffy Fish Owls Ketupa ketupu
showed itself near the entrance of the Kuala
Selangor Nature Park .

Arnoud B van den Berg & Cecilia A W Bosman,
Duinlustparkweg 98, 2082 EG Santpoort-Zuid, Netherlands

Recensies
S CRAMP ( EDitoR ) 1992 . Handbook of the birds ot Europe, the Middle East and North Atrica - the birds of the
Western Palearctic. Volume 6 : warblers .
S CxntitF' & C M PERRiIS iEa IM RSl 1993 . Handbook o1
the birds ot Europe, the Middie East and North Aírica tire birds of the Western Palearctic . Volume 7 : t7ycatchers to shrikes.
Oxford University Press, Oxford . 728 pp, ISBU 0-19857509- 2 {volume 6) ; 575 pp, ISBN 0-19-8 5 7510-6
(volume 7) . GBP 75 .00 in both cases .
There have now heen so many reviews written ahout
the various volumes of Birds of the Western Palearctic
that 1 feel that there's rather little left to be said . These
two volumes do not deviate from the style and quality
of the previous five, in other words they are
monumental pieces of work that will remain standard
references for decades to come . For rnost species,
many pages of information is provided plus literally
100s of source references shouid you wish to defve
into any aspect more thoroughly . 1 cannot comment on
the accuracy and completeness of the text although 1
assume it to he 100%, or close to in both cases . 1 feel
abie, however, to express my opinian concerning the
quatity of the plates . Most of them are absolute#y beautiful, whilst a few are simply not! These relatively small
atmost, miniature style, paintings do not do justice to
the talent of some of these artists and this applies to all
seven volumes to date . 1 remember seeing a few large
paintíngs in an exhibition of one of the artists who has
produced plates for BWP and then ínstantiy appreciating what a wonderful artist he really is . His plates, on
the other hand, are tragic! 1 wonder how many people
will judge this individual's work on the basis af his plates? Could not art+sts have been chosen in some cases

[Outttb óirding 16 : 27.19, iebruari 1 994
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with a bit more reference to their stvle of work ?
The price seems to be a bit steep but, given the sizes
of the books and the quality of the information contained within, they must be the best value-for-money
books availab#e . They should he gracin g the bookshelves of all ornithologísts and anyhody who has not yet
Bot lall ot1 them should do there utmost to iay their
hands on the complete set . G2,tiwtina 1 HOLLOWA Y

I-P pk c.oEr & M PAQUAY 1~}92 . OlseallX nicheurs de
Fan7enne . t'atlas de Lesse et Lomme. Aves, Liège. 360
pp . <Prips onbekend >

Nederland telt ruim een strekkende meter streekavifauna's, om nog maar niet te sp re ken van de onafzienbare rij broedvogelrapporten waarvan niemand
meer een compleet overzicftt heeft . Internationaal
beschouwd is Nederland een toonbeeld van inveniarisatiedrift en samenwerking tussen vogelaars . Je vergeet
daardoor gemakkelijk dat niet overal elders zo'n
inventarisatietraditie heerst en kijkt in eerste instantie
dan ook onwennig naar CCD broedvogelatlas van een
gebied in Zuidoost-België met een oppervlakte van
slec:hts 28 000 ha . Met de arrogantie die voortvloeit uit
onze van streekavifauna's doorzakketx€e boekenplanken is men dan snel geneigd te denken dat je zo'n
'klein' gebied toch niet 'atlast' maar er de territoriumkartering toepast . De Bel gische realiteit is echter een
andere dan de Nederlandse en Belgische overwegingen moeten niet volgens Nederlandse maatstaven worden beoordeeld . Bel g ië kent geen rijke traditie op
gebied van broedvogelinventarisatie in georganiseerd
verband De or g anisaties AVES in Wallonië en VLAVICO in Vlaanderen zijn nog maar pas bezi g met de uit-
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lZecensies
voering van grootschalige projecten . In dat licht moet
ook deze broedvogelatlas worden gezien .
Het gebied waar de rivieren Lesse en Lomme samenstromen vormt de kern van het studiegebied . De rivierdalen en hellingbossen in de streek genieten een grote
faam om hun planten- en dierenrijkdom maar merkwaardigerwijs waren geen nauwkeurige, recente
broedvogelgegevens voorhanden . Uit de inleidende
hoofdstukken van het boek wordt duidelijk dat dit te
wijten is aan het feit dat er vrijwel geen vogelaars in de
streek wonen . Dat maakt de prestatie van Jacob en
Paquay en de inventariseerders uit de kringen van
AVES er des te opmerkelijker op . 70 vogelaars hebben
in de periode 1985-89 het onderzoeksgebied uitgekamd . Het onderzoek is op basis van kilometerhokken
uitgevoerd zodat 279 blokken onder handen moesten
worden genomen . Het voorkomen van de broedvogels
is volgens de bekende codering in broedzekerheidsklassen vastgelegd . Bovendien is volgens een schatting
{telling bij de zeldzame soortenl de fialrijkheid van de
soorten geregistreerd Ivijf aantalsklassen : 1-5, 6- 10 , 1120, 21-40 en > 40j .
Het gebied telt 109 broedvogelsoorten . In de verspreidingskaarten krijgt gelukkig het aantalsaspect
voorrang . Als waarschijnlijk of zeker broeden is vastgesteld, wordt de aantalsschatting weergegeven . Er is dus
sprake van een broedvogelatlas met semi-kwantitatieve
verspreidingskaarten . Dat voegt veel informatie toe aan
de verspreidingspatronen, temeer daar ook topografische elementen zoals rivieren, dorpen en bossen als
ondergrondarcering aan de kaarten zijn meegegeven .
Een minpunt is echter dat de aantalsschattíngen in de
vorm van cijfers op de kaart staan terwijl niet voor
variabele stipdiktes is gekozen die de patronen visueel
beter tot hun recht zouden laten komen . Helaas is één
oogopslag nu niet voldoende om de intormatie in de
kaart te doorgronden . Daarmee is tegelijk alles wat in
negatieve zin op het boek aan te merken valt gezegd
want lacob en Paquay hebben een waardevolle verspreidingsatlas afgeleverd . De soortteksten zijn vergelijkbaar met de informatie zoals we die uit goede streekavifauna's gewend zijn . De verspreidingspatronen en
gevonden dichtheden worden geanalyseerd en vergeleken niet die uit naburige regio's, de beschikbare informatie over het voorkomen in de loop der tijd en de
aantalsontwikkeling wordt samengevat en ten slotte
komen ook de biotoopvoorkeuren van de soort ruim
aan bod . Tevens wordt bij elke soort een aantalsschatting van de populatiegrootte gegeven .
In de inleidende hoofdstukken wordt behalve de
onderzoeksmethodiek ook het landschap en het klimaat van de streek beschreven . Bovendien is het boek
verluchtigd niet talloze foto's van landschappen (veel
in kleur) en vogels .
Het boek wordt afgesloten met uitgebreide evaluaties waarin broedvogefsamenstelting en aantalsontwikkelingen tegen het licht worden gehouden . De aanwezige biotopen en hun broedvogelrijkdom worden
tenslotte uitgebreid geanalyseerd, waarna een opsomming volgt van de toplocaties met hun meest waardevolle soorten .
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Uit de evaluaties wordt duidelijk dat het gebied van
de Lesse en de Lomme niet alleen in regionale context
van grote waarde is, maar ook op landelijke niveau
hoog scoort . Vooral de bosvogeis maar ook verschillende soorten van het open veld (Kwartelkoning Crex
crex!} hebben er hun bastion .
Het werk van Jacob en Paquay maakt duidelijk dat
bij gebrek aan mankracht voor de arbeidsintensieve
territoriumkartering een atlasproject met kleine onderzoekshlokken een prima alternatief is. JOHAN BEKHUi s

T NiGHnhGAtE & M Hat 1993 . Birds ol 8ahrain . Immel
Publishing Ltd, London . 2 8 5 pp . ISBN 0-907151-79-5 .
GBP 45,00.
The oil state of Bahrain makes up only a tiny part of the
Arahian Peninsula . On the ísland, however, merely
some rocks in the Persian Gulf, almost 3 00 species of
birds have been recorded . This beautiful avifauna
makes clear why the area is worth visiting, The first
165 pages give information, among otbers, on the
island itself (geography, geornorphology, climate, vegetation, bui also pollution and buntíngl, on ornithalogists of past (obviously the more interesting) and present, on which areas to visit and what to expect (with
four small but detailed maps}, and on migration and
occurrence of species per month . Breeding birds are
covered in a separate chapter, with useful information
on status, nesting sites, breeding season, and so on .
Much data are probablv taken írom other sources
though, like clutch size and fledging period, and 1
would have preferred to see a distinction between own
data, gathered on Babrain, and data from literature . In
the first nine chapters all bird names in the text are
printed in hold, which makes it very easy to look up
the various species . Chapter 10, covering about the
second half of the book, is a systematic list of all species ever recorded in the emirate . The level of information per species is diverse : in some species very detailcd, in others rather vague (for instance in Herring Gull
Larus lrgentatcus Isicj) . It makes pleasant reading
though . The fact that because of the presence of various private zoos several introduced species are regularly seen, sometimes even breeding in the wild and often
spreading further, sounds familiar . . .
The rnost exciting of the book are the excellent,
hígh-qual,ty photographs of Mike Hill . Over 80 species
are depicted, many of which only rarely seen by birders (eg, Socotra Cormorant Pha7acmcorax nigrogularis
lalso in the colany!}, Sooty Falcon Falco concolor and
Grey Hypocolius Hypocolius ampeiinus} .
Even for those who have never heen, or are going to
be, in the neighbourhood, the bonk will give many
pleasant hours of reading and dreaming away . GL'm i
Ci 1CE11 L

Ni F LEC)Pi]LL) & C J CA,41PHU15EN IREL?ACTIEÍ 1993 . Wel o r

niet boren op het Friese Front? Verschillende standi
ten vergeleken . Proceedings van de NZG Workshop ,

R e censie s
16 mei 1992, Alkmaar. Sula 7 (special issuef . 44 pp
ISSN 0926-132X .
In 1991 voerde de Nederlandse Aarc#oliemaatschappij
(NAM) een proetboring uit voor het opsporen van gasreserves op liet Friese Front, 65 km ten noorden van
Texel, Noordholland . Het Friese Front is een bijzonder
stukje Noordzee waar als het gevolg van de locale
hydrografie een bijzondere fauna en fiora aanwezig is,
zowel in het water als op de zeebodem . Bekend zijn
inmiddels onder andere de grote aantallen Zeekoeten
Uria aalge die met hun nog niet vliegvlugge jongen in
dit gebiecl verblijven . Op 16 mei 1992 organiseerde de
Nederlandse Zeevogelgroep (NZG) een workshop waar
vertegenwoordigers van het Neder#ands Instituut voor
Qnderzoek der Zee INIOZ), de NAM, Greenpeace {dat
tegen deze boring protesteerde en actie voerde), de
Ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(LNV ) en van Economische Zaken (EZt met elkaar in
discussie gingen over cle wenselijkheid en milieueffecten van boringen in dit unieke stukje zee . In dit
speciale nummer van Suia wordt van deze dat ; verslaf ;
gedaan .
Mardik Leopold (NIOZ) zet in een goed verhaal nog
eens uiteen waardoor de biologische rijkdom van het
Friese Front veroorzaakt wordt . Bopp van Dessel

( :NAM) stelt dat de NAM hij al haar operaties uiterste
zorgvuldigheid betracht, daarvoor speciale risicoanalyse.procedures heeft ontwikkeld en dat er naar gas
geboord kan worden zonder grote risic.o's voor het zeemilieu . UNiflem Jan Goossen ( het op drie t!1 verschillende manieren schrijven in deze uitgave van de voornaam van deze spreker/auteur is een opmerkelijke en
weinig correcte redactionele misser) gaat hier namens
Greenpeace uiteraard tegenin en betoogt dat de milieuschade van boringen wel degelijk aanzienlijk is en dat
de mogelijkheid van een grote milieuramp niet ondenkbeeldig is . Greenpeace plaatst de problematiek
van de vervuiling door de offshore-industrie, zoals we
van haar gewend zijn, in een wat ruimer, zeg maar g!obaler perspectief .
Lezers die no, nooit van offshore, lankers, olie, gas
en zeevogels hebben gehoord imaar daa rt oe behoren
de abonnees van Sula lijkt m ij nietl kunnen in dit numni er wellicht iets van hun gading vinden . Voor degenen
die zich al op een andere wijze hebben verdiept in de
de voors en tegens van olie- en gaswinning op zee en
cie energieproblematiek in het alt;emeen biedt het verslag van de workshop echter weinig nieuws . Bovendien heeft de publikatie van deze zeven bijdragen,
anderhalf jaar f!1 na dato, wel erg lang op zich laten
wachten . A :.nkF j arAn Lc>or,

DBA-nieuws
Nieuwe Dulch Birding-aulosficker Samen niet dil
nummer van Dutch Birding presenteren wij onze lezers
de níeuwe Dutch Birding-autosticker . Nerlerlandse
begunstigers kunnen extra exemplaren van deze sticker
aanvragen door het zenden van geldige postzegels ter
waarde van NLG 4 .00 per sticker aan : Dutch Birding,
Postbus 75611, 1070 AP Amsterdam, Nederland . Belgische begunstigers kunnen BEF 1000 .00 per sticker
overmaken op girorekening 000 1592468 19 tnv Dutch
Birding Association ovv 'stickers' . De genoerncle t>rijzen zijn inclusief verpakking en verzencling .
New Dutch Birding sticker With this issue of Dutc .h
Birding we present our re,tders the new Dutch Birding
sticker . Those intere~led in olrtaining extra copies can
send a Sterling cheque (amounting to GBP 2 .00 per

DUTCH
BIRDIN G
VOGELLIJN i ~a , um ]

06 - 320 321 2 8
copyi or Eurocheque (NLG 5 . 0 0 per copyl, including
package and posta);e, to : Dutch Bi«iin);, Postbus
75611, 1070 AP Amsterdam, Netherlands .

Corrigenda
In het onderschrift van plaat 205 ( Dutch Birding 15 : 284, 1993) is bij vergissing niet de juiste fotograaf vermeld . De
foto werd niet gemaakt door Carl Derks maar door Hans Gebuis . REDACTI E
In the paper ' Identificalion of Middendorff's and Slyan's Grasshopper Warbiers' by Peter R Kennerley and Paul 1
Leader {Dutc-h Birdinf; 15 : 241-248, 1 9 93}, two errors appear in the captions of plates 171 and 173 . For plate 171,
the <I .rlu ~Irurikl be 9 february 1991 ; tor p3ate 1 73, the location shoulcl he Luk Keng, Hong Kong, We apologize for
u~rrri~t~kc5 . LLllT(3R5
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BirdLife ]nternational World Conference on 12-18
August 1994 The BirdLife ]nternational World Conference is org,inized everv four year, usually closely
timed with the Intemational Ornithofogicat Congress .
On 1 2-1 8 August 1994, the 21 st World Conference
will he held in Rosenheiln, Bayern . Germany . The purpose of the conference is to debate global bird conservation priorities, agree on the action plan for the next
four years and hold special symposia on key conservation issues . A series of short excursions will be offered
and there will be a special excursion (18-19 August) for
people wishing to travel to Vienna, Austria . to attend
the International Ornithological Congress . For an information leaflet, containing the provisional programrne
and a registration torm, please contact : BirdLifc lnternational, Wellbrook Court, Girton Road, Cambridge
CB3 ONA, UK, telephone +4-1-2232177318, fax +44223277200 .
Bird migration survey in lsrael in autumn of
1994 From 10 Auhust to 20 October 1994, the Israel
Raptor Information Center IRIC organizes the l6th
annual raptor, stork and pelican migration survey in the
Northern Valleys, Israel . During the autumn, over a
period of 45 davs, 580 000 raptors of 30 clifferent species, 190 000 White Storks Ciconia crconia and 36 000
White Pelicans Pelec .anus onocro£alus can be counted
in the skies over Israei !
You are invited to join an international team of birders to experience the busiest migration route in the
Western Palearctic . Lxperienced birders willing to
assist in the survey for a period of at least 3 weeks and
to watc h the migration for at least 8 hours a day are
offered free lodging and food for the length of their
stay . Those interested are requested to send a short curriculum vitae including details of their previous experience to : Dan Alon, Autumn Migration Survey, Ruth
Street 25, Haifa, 34403 Israel, telephone +9724389973 ; fax +972-3818433 or +972-2932385 (IRIC) .
Please state the period you will be available .
Birds of Jordan A book on the birds of lordan is currently 1 .leinf; prepared hy lan Andrews, based mainly on
the three years he recently spent in that country . Although some additional information has already been
sent to 4órg Wittenberg and himself, the author is keen
to make the book as comprehensive a summary as possihle . Please send lordanian bird records lold or recent)
to : ian Andrews, 39 Clayknowes Drive, hlusselburgh,
Midiothian Ef 121 6UW, UK . Any records will be gratefully received and acknowledged .
Broedvogelatlas Malopolska, Polen In 1992 verscheen
Atfas pt.IkciN let;orv ych Malopolski 1985-1997 - The
a11as ot bret°dink birds in Malopolska t 985- t 99!
(soutfi-eastern Poland) , uitgegeven door Biologica Sálesiae in Wroclaw, Polen . De inleidende hoofdstukken
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en de sool3leksten van deze hroedvoy,elatlas van Malopolska, Zuidoost-Polen, zijn zowel in het Pools als in
het Engels . In Nederland is het boek te bestellen door
overmaking van NLG 33 .00 (incl NLG 8 .00 verzending) op postbankrekening 5663572 tnv F Erhart,
Rosendaalsestraat 160- 1 0, 6824 CN Arnhem, Nederland, ovvAtlas Polen' .
OBC/In Focus Conservation Awareness Award 1994
is Ihe 101h year since Ihe foundatíon of the Oriental
Bird Club OBC. In this anlliversarv vc:ar, the OBC is
pieased 1o announce an important new conservation
award, the {]8C/!n Focus Conservation Awareness
Award, sponsored by one of Britain's leading optical
equipment retailers In Focus .

The award of GBP 1000 .00 is being offered to nationafs of the Orient for a project where the main emphasis is on conservation awareness . Such projects
might include construction of a hide or information
centre, funding a camp for school children or nature
trail, improviny, educalional facilities at a local school,
funding of educational materials, publications or
attendance at a training course, or any other project
that raises the local awareness of the hirdlife and the
conservation issues pertaining to it .
OBC/In Focus Conservation Awareness Award is
based on the success of the ForktadVLeica Award and
will si8nificantly expand the OBC's conservation role .
An information leaflet describing the club's conservation aclivities along with advice on proposals can
be ohlained from : OBC Conservation Officer, c/o The
Lodge, Sandy, Bedfordshire SG19 ?UL, UK .
Ornithos, a new French journal for hirders In 1994,
[he Ligue pour la Proleclion des Oiseaux (LPOI in
France is startíng a new journal, Ornithos, edited hy
Philippe 1 Dubois and Marc Duquet. In this first year,
two issues will be published (in March and September) .
Orníthos will focus on birds in France and the Western
Palearctic and will publish papers and notes on ictenlification, status and ecology of the hirds of France and
the WP, the annual report of the French rarities comminee (CHN), the annual report of rare breeding birds
in France, results of bird surveys in France, mystery
photographs, birding spots in France and the WP and
other news aboul birds and birding in France and the
WP .
The format of the journal is 23 x 1 h .5 cm . Each issue
will have 48 pages including numerous colour photographs . The text is in French with Fnglísh sumrnaries
and captions . The subscription rate wilt be FRF 150 .01)
(Europe) or FRF 180 .00 (c .-ountries outside Europei, wilh
special rates for LPO-members iFRF 120 .00 and FRF
150 .00, respectively) . For rurther information and subscriptions, please contact : Ornithos, LPO, BP 263 .
17305 Rochefort Cédex, Franc e .
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Rode lijsi van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in
Nederland Acht jaar na Bedreigde en karakteristieke
vogels in Nederland {Osieck 19861 publiceerde Vogelbescherming Nederland onlangs een nieuwe Rode lijst
van bedreigde en kwetsbare vogelsoorten in Nederland, samengesteld door Eduard Osieck en Fred Hustings . Het rapport is te bestellen door overmaking van
NLG 25 .00 op girorekening 75775 tnv Vogelbescherming Nederland, Zeist, Nederland, ovv Rode Lijst,
Technisch Rapport 12 .
Vogels van Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer In 1996 zal de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een boek pub#iceren over de vogels van ZuidKennemerland en de Haarlemmerrneer, Noordholland,
de eerste avifauna van het gebied sinds het in 1966 in
Het Vogeljaar gepubliceerde overzicht van Akkerman
& Niessen . In deze nieuwe avifauna zullen alle beschikbare gegevens van na 1966 worden verwerkt,
waaronder de resultaten van de uitgebreide broedvogelinventarisaties in de Kennemerduinen en de
Amsterdamse Waterleidingduinen, de langjarige trekvogeltellingen bij Bloemendaal aan Zee, de gegevens
van de twee vinkenbanen in de regio en resultaten van
het langlopende onderzoek aan roofvogels en uilen in
de Haarlemmermeer . Door het behandelen van de
gehele Haar#emmermeer zal in het boek ook voor he t

eerst gepubliceerd worden over de vogelwereld van de
uitgestrekte terreinen van Schiphol .
Om een zo compleet mogelijk overzicht te verkrijgen wordt iedereen verzocht om interessante vogelwaarnemingen, gedaan in het gebied tussen Noordzeekanaal en de provinciegrens niet Zuidholland (inclusief
de Zuidpier bij Ijmuiden!1 èn de Haarlemmermeer,
voorzien van plaats, datum en eventuele verdere gegevens te sturen naar : Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, p/a lohan Stuart, Alett a Jacohsstraat 27, 1991 TC
Velserbroek, Nederland, telefoon 0 2 3-389481 (privé)
ot 01518-59750 íwerk} .
Trekvogelproject 'Spring in The Straits' De Straat van
Messina, het zeegebied tussen Tunesiu en Italië, is een
belangrijke trekvog,elroute . Flk voorjaar concentreren
zich hier 1 000en roofvogels en 100en Ooievaars Ciconia ciconia. In het voorjaar van 1993 werden 25 000
vogels geteld, waaronder 5000 Wespendieven Pernis
apivorus op één dag . Al 13 jaar worden kampen georganiseerd om tellingen te verrichten en om te proberen
de intensieve illegale jacht een halt toe te roepen . Dit
jaar organiseert World Wildlife Fund Italië van 2 april
tot 28 mei 1994 een kamp aan de Siciliaanse kust .
Voor meer informatie en opgave voor deelname kan
men schrijven naar : WWF Ilaly, Camps Office, Vra
Donatello 5/13, 20100 Milano, Italië .

WP reports
This review iists rare and interesting bircls rnainly
recorded in the Western Palaearctic during NovemberDecember 1993 and focuses on north-western Europe .
A few November reports were already included in the
previous revietiv jDutch Birding 15 : 275-281, 19931 .
Additional information covering earlier reports is
included as well . Some records of species outside the
WP are also rnentioned . The reports are largely
unchecked and their publicalion here does not imply
future acceptance by the records committee of the relevant country .
The first breeding of Great Northern Diver Gavia
immer for Norway was reported at Varangerfjord, Finnmark, in 1993 . In England, the two long-staying Piedbilled Grebes Podilymbus podiceps remained present
in Cornwall and Northumberland . Also in England,
four exceptionaily late Mediterranean Shearwaters
Puffinus yeikouan were reported on 4-9 December
tlying past St Ives, Cornwall, and two on 1 8 December
past Prawle Point, Devon . Al Fehertó, Szeged, Hungary, 14 Pygmy Cormorants Phalacrocorax pygmeus
were counted on 8 November . In the UK, large numbers of Li1tle Egrets Fgretta Rarrerta were reported in
November, with 40 in Cornwall, 40 in Dorset, 2[) in
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Devon, 15 in West Sussex, 43 on lersey, Channel
Islands . and nine in Ireland ; numbers remained high in
December . In the Netherlands, a Great White Egret
E afba returned for its eighth consecutive winter to the
polders hetween Nuiand and Oss, Noordbrabant . Al
Oued Massa, southern Morocco, a flock of 55 Glossy
Ibises Plegadis r`alcinellus was seen on 9 January 1994 .
A further four were wintering in the Camargue,
Bouches-du-Rhbne, Franc:e . Bald Ibises Geronticus eremita continued to decline, with only 70 counted in a
nationwide survey in Morocco and none returning to
Ta'izz, Yemen, this autumn (cf Dutch Birding 11 : 128131, 1989, 15 : 33, 1993) . A first-winter Eurasian
Spoonbill Platafea 7eucorodia was present on 25
November at Corralejo, Fuerteventura, Canary Islands .
In Yemen, approxirnately 500 Lesser Flamingoes Phoerticopterus minor were counted at Hodeidah on 24
November (the highest count ever) . An alleged Whistling Swan Cygnus columbianus columbianus for on 9
lanuary 1994 al ThCilsfeider Talsperre, Cloppenburg,
Niedersachsen, Germany, showed as much vellow as a
similar bird photographed in Flevoland, the Netherlands, in December 1990 iDutch Birding 13 : 35, plate
39, 1 9 9 1 1 , and likewise i t should probabiy be considered as a Bewick's Swan C c bnwickii with extremelv lit-
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18 Ivory Gull / Ivoormeeutiv Pa gophila eburnea, Shetland, Scotland, December 1 993 !8i!! Jackson) 19 Commcsn
Huzzard / Buizerd 8ureo bureo, adult pale morph, Oostakker, Oostvfaanderen, Belgium, 25 August 199 3 fNan
Kemaur) 2 0 Baird's Sandpiper / Bairds Strandloper Calidris barrdir, juvenile, Mietkow, Silesia, Poland, 19 C7c toher
1993 (Mn iontkowskrl 21 Spotted Sandgrouse/Saheizandhoen Pteroches senega11os, 11euntiga, wlornr(o, Zr)
December 1993 f ; .-i r l „
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tiNP reports
tle yellow . Three Bewick's Swans stayed at Hula Valley, Israei, during the winter of 1993/94 . In the Netherlands, a Greenland White-fronied Goose Anser albifrons 1lavirosrris was discovered in large geese flocks
near Ih'orkum . Friesland, on 1 February 1994 . In the
HortobáGy-Halastb area, Hungary, up to 50 Lesser
White-fronted Geese A erythropus were present in the
first week of October, increasing to 140 in earlv
November . In lsrael, two were staying near Eilat during
November-January and eight at the lezrael Valley {in
the north of the country) during December-lanuarv ;
there were only three previous records for Israel . On 2{3
December, a Ross's Goose A rossii returned for its
sevenih conseeutive winter to Stellendam, Zuidholland, the Netherlands . In Scotland, probably vagranl
Lesser Canada Geese 8ranta canadensis ssp were
staying at Loc:h Leven, Tayside, on 14-28 November
and on Islay, Strathclyde, on 16 November . Two were
present at North Slohs, Wexford . Ireland, from 21
November onwards . In the Netherlands, at least one
was present north of Workum from 23 January 1994 .
On 30 September, four Red-breasted Geese 8 rutïcoNis
(two adulls and two juveniles) were seen with Barnacle
Geese B feucopsis along the dam to Romo, Sonderjylland, Denmark . In Germanv, a flock of five was present
15 km north of Stade at Asselersand, Niedersat:hsen,
from 5 January 1994 onwards . In the Netherlands, larger numbers than usual were seen, includng three at
Workum on 27 January 1994 and up to eight singfe
individuals at other localities on a single day {9 January) . On 20 November, a male and a female Bluewinged Teal Anas discors and a Marbled Duck Marmaronetta ar7gustirostris were stilf present al Los Molinos,
Fuerteventura . The fourth Marbled Duck for Bulgaria
was seen at Atanasovska Lake, Bourgas, on .3 December . Ir accepted, a Lesser Scaup Aytfi,va affinis reported
in the Camarg,ue from 20 November into Decemher
will be the first fdr France . An adult male hvbricl Cornmon Eider x Steller's Eider Somateria mollissima x
Polvsticta
stelleri was present at sea near Cuxhaven,
,
Nie dersachsen, Germany, in December . At St Andrews
Bay, Fiie, Scotland, at least five Surf Scoters Melanitta
perspiciliata were counted on 31 December . In Norway, a male returned for its fourth consecutive winter
to Lista, Vest-Agder, on 27 November . In France, three
solitary males were seen in Vendée and Morhihan
during November-December . The male Barrow's Goldeneye 8ucephafa islandica remained at Buvika, SorTrtdndelag, Norway, for its eighth consecutive winter
(cf Dutch Birding 14 : 24, 63, 230, 1992, 15 : 34, 276,
1993) . In France, an influx of seven Ruddy Ducks Oxyura jamaicensis occurred on 4-5 December . including
four at Poses, Eure, and two in Bretagne . In lanuary
1994, up to seven were seen at 145erja Barga, northwestern Morocco . In early December, 150 Whiteheaded Ducks 0 leucocephala were recorded at the
Bourgas lakes in Bulgaria . In Switzerland, a male was
present at Eschenz, Thurgau, on 12-19 December . An
unseasonal Black Kite Milvus migrans was seen at
Meknès, Morocco, on 5 lanuary 1994 . Small groups of
White-tailed 1_agles Naliaeetus albiciNa appeared west

of the European hreerling range al Lac du Der, Champagne . France (up to four in December) and at
Lauwersmeer, Friesland/Groningen, the Netherlands
tup to three in January) . A Monk Vulture Aegypius
monachus was seen 80 km north of Aswan, Egypt, on
ZS December An alleged Swainson's Buzzard 8uteo
swainsoni photographed a1 Oostakker, Oostvlaanderen, Belgium, on 25 August (cf Birding World 6 : 429,
1993) proved to be a moulting adull pale-morph Common Buzzard 8 huteo (Dick Forsman in litt) . In Hungary, ul) to 30 Long-legged Buzzards 3 rutïnus were present at the Horto}iágv during lulv-August, one still
heing present on 12 October . In France, four Spotted
Eagles Aquila clanga were wintering : one for the fourth
consecutive year at Etang du Lindre, Moselle, one al StMartin-de-Seignanx, Landes, and two in the Camargue,
Bouc :hes-du-Rhóne. In Sweden, one was present north
of Lake EllestadssjiJn, Skáne, on 2-14 January 1994 . In
Bouches-du-Rhnne, France, a first-winter Imperial
Eagle A heliaca was reported in the Crau on 12
November and in the Camarl ;ue from 25 November
inlo December . On 14 December, a Saker Falcon
Falco cherrug was seen at Urim, Israel .
In May-July 1993, 59 lekking males Caucasian Black
Grouse Tetrao mlokosiewiczi were counled al the
well-known localities near the tiny village ot Sivrikaya,
along the road trom Rize to Erzurum, north-eastern
Turkey fcf Dutch Birding 9 : 179-180, 1987) . Malta's
firsl Allen's Gallinule Porphyrula alleni was trapped by
a ringer on Gozo on 9 December . In Hungary, a
Detnoiselle Crane Anthropoides virgo stayed on 20-25
October at Szej;ed-Halastó, 220 km south of Hortobágv . In the Netherlands, a Little Bustard Tctrax tetrax
discovered at Grijpskerke, Zeeland, on 29 November
stayed until 16 December . At Asilah, north-western
Morocco, 13 Great Buslards Otis tarda were cnunted
on 11 November . In Germany, a 43-year-o!d Oystercatcher !-taematopus ostraleFus ringecl as a neslling on
19 lune 1949 on Wangerooge, Ostfriesland, was killed
bv a female Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisrrs on
27 November 1992 near Sankt Peter-Ordint ;, Schleswig-Halsteín Nogelwarte 37 : 144, 19937 . A Kilideer
Plover Charadrius vociferus was present at Holyhead,
Anglesey, 'vVales, frorn 30 December to 2 January
1994 . At Ma'agan Mikhael, israel, two Kittlitz's Plovers
Charadrius pecuarius were wintering in 1993-94 . The
first Spur-winged Lapwing Hoploprerus spirtosus for
Hungary was a first-winter bird at take Csaj, Sieged,
on I7-24 October. In lsrael, 20 Sociable Lapwings
Chettusia Kret;aria were seen a1 Urirn on 14 December .
A White-tailed Lapwing C leur-ura was observed on 18
December at 30 km from EiiaL, Israel ; on 20 December,
10 were reponed from Luxor, Egvpl . The third Longloed Stint Calidris suhminula for Yemen was dí5coverecl at Wadi Siham on 17 November . The second
Baird's Sandpiper C hairdii for Poland was present at
Mietkow Reservoir, Silesia, on 19-26 Oclober . On 10
October, the second Buff-breasted Sandpiper Trynt;ites
suhruficoflis for Hungary was staying with Dotterels
C morineflus in the Hortobigy . On 2 November, the
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third Pintail Snipe Gallinago stenura for Yemen was
seen at Hodeidah . I'<}tentially the first for western Europe was flushrx! lour times out of six visits at Cobh, eastern Cork, €re€and, from 8 January 1994 onwards ; the
bird could not he found on 29-30 ianuary by c 100
birders waiting patiently along the edge of the bog
while three persons walked it . Two of the three Slender-billed Curlews N umenius tenuirostris first found in
the winter of 1987 .'88 at Merja Zerga, Morocco, returned to Merja Zerga on 11 November . Despite much
searc)ring, no other regular winter haunt of this species
has been found in Morocco or e#sewhere since 1987 . A
Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis was seen at -Merja
Bar{;a, tvlorocco, on 5 January 1994- A Spatted Sandpiper Acritn rnacularia was present from 16 November
to at least late lanuary 1994 at Fen flrayton, Cambridgeshire, England . In Israel, it has been an exceptionally good winter for Greal Black-headed Gulis
Larus ichthytetus, with al least 1000 in the Bet Shean
Valley, in the north of the country . On the coast of
south-western France, large numbers of Mediterranean
Gulis L melanocepiwlus were seen : 580 on 29 November at Hosset;or-Caplxeton, Landes, and 1340 in midNovember at t!e de Ré, Charente-Mar;time [ci Dutch
Birding 15 : 2 .33, 19931 . An adult Laughing Guli L atricilla was briefly seen at Auchenreoch Loch, Dumfries
& Galloway, 5cotland, on 28 December . A Franklin's
Gull L Lripixr'an was claimed al Oued Sous, Morocco,
an 9 January 1994 . A first-winter Bonapa rt e's Guli L
philadelphia was reported at Abersoch Harbour, Gwynedd, Wales, an 16-17 November . Audouin's Guli L
audouinii is still on the increase in the Ebro deita, Tarragona, Spain, where c 9000 pairs produced c 24 000
young in 1993 . €n Kerry, Ireland, up to nine Ring-billed
Gulls L delawarensis were counted al Blennerville on
20 December . For the second successive autumn, hoth
the Ring-billed (from late Decemberl and the Iceland
Gull L glauroides €from 29 September) returned to Le
Poriel, Pas-de-Calais, France (cf Dutch Birding 14 : 186,
1992) ; also, on 24 December, the Ring-billed which
wintered in Paris in 1991 and 1992 returned for its
third consecutive year Baltic Lesser Black-backed
Gulls L fuscus fuscus {sometimes considered specifically distinct irom the western L i grae!lsii and L ( intermedius) continue to decline in the Baltic region where,
reportedly, since 1980 75-90% disappeared from Sweden . Adult Kumlien's Gulls L (g) kumiieni were seen al
Seaforth, Merseyside, England, from 4 December and
at Cork City, Cork, Ireland, on 24-30 December. In the
Netherlands, an adult Glaucous Gul1 L hyperboreus
stayed for its eighth consecutive winter at Brouwersdam, Zeeland . The fourth Ross's Gul1 Rhodostethia
rosea for Denmark was a second-winter bird at Skagen
on 20 October . One turned up at Pella, lowa, USA, on
31 October and 1 November . In Scotland, an adult was
reported at Carsethorn, Dumfries & Galloway on 16
November . If accepted, an adult seen near the lighthouse at Egrnond aan Zee, Noordholland, on 16
December will be the fourth ror the Netherlands . In
Scotland, an adult was seen at Tay Cstuary, Tayside, on
31 December A first-winter Ivory Gull F'arinphila ehur-
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nea was reported from several places on Shetiand,
Scotland, during 12-26 December. One was seen feeding on a seal carcass on Balranald, Western lsles, Scolland . on 29 December . On 7 January 1994, an adult
Lesser Crested Tern Sterna bengalensis stayed at the
mouth of Oued Sous, Agadir, Morocco . The 19th Brunnich's Guillemot Llrra lorrrvia for Sweden was present
at Sebybadet. Oland, on 14 Novemher, 3n November,
heavy rains filled Lake Merzouga . south-eastern Morocco, attractirrg up to 36 Spotted Sandgrouse Pterocles senega!!us on 29-30 December . Collared Doves
5treptopelia decaoctn were nesting in the first week of
lanuary 1994 along the entire Atlantic coast of fvtorocco, from Rabat to Goulimime fless than 10 years ago it
was still considered accidental in (his country) . The
Oriental Turtle Dove S orientafis remained al MbrLiylánga, Oland, into january 1994 (cf Dutch Birding
14 . 64, 232, 1992 ; 15 : 86, 276, 19931 . From December into January 1994, a Striated Scops Owl Otus brucei (sometimes a second was seenl was wintering near
Eilat, Israel, in exactly the came tree used in the previous winter. A Hume's Tawny OwI Strix hutleri was
seen north ot Aswan, Egypt, un 2 :3 December and 2
lanuary 1994 . In October, a Tengmalm's OwI Aegolius
tunereus was reportedly found dead at Zwolle, Overijssel, the Netherlands . Possible breeding records of Plain
Swift Apus unicofor were reported again from the
rocky shores of south-easlern Morocco in the spring of
1993 {cf Br Birds 87 : 9, 19941 . In lsrael, three €latel
Blue-cheeked Bee-eaters Merops persicus were clairned at Eilat on 6 December . In Sweden, White-backed
Woodpeckers D leucotos were present at Furilden,
Gotiand, on 8 Novernber and at Rossón, south oi
Stromstad, Bohuslan, on 2-8 lanuary 1994 . The autumn
influx in Finland appeared to concern mostly females
(cf Dutch Birding 15 : 276, 1993) ; in 1993, numbers of
breeding hirds continued to decline to 15 nests .
A Variegated Flycatcher Ernpidonomus varius from
South Arnerica stayed at Torontc, Ontario, Canada,
from 7 October to 6Novemi7er . The sixth Calandra
Lark Mel,inocorypha calandra for Finland was seen at
loensuu on 8 December and the seventh was discovered on 25 December al Kfiylifi ; the latter survived low
temperatures down to -30°C before it was killed and
eaten by an Eurasian Sparrowhawk on 6 February
1994 . A Cresled Lark Galerida crrstata was staying at
Hanko, Finland, until al least late January 1994 . On 15
December, at Sharm-el-Sheikh, Egypt . an Oriental Lark
Alauda l;ulg ula and three Richard's Pipits Anthus
richardi were reported . The Blyth's Pipit A gocllewskii
on Fair Is€e, Shet€and, stayed from 31 October to 10
November . The eighth for Finland was discovered at
Pori on 13 November, ringed on 15 November, and
killed hy a Pygmy Owl Glaucidium passerinum the
nexi day . From 13 lanuary into February 1994, an
Olive-backed Pipit A hrx~gsoni was winteríng at Pitsea,
Essex, England (ihere are five previous winter records
for Europe ; cl Dutch Birding 15 : 166-169, 1993) . The
fourih Black-throated Accentor Prunella atrot ;ularis for
western Furope and the first for Germany was stayin};
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at a hird-feeder near Kiel, Schleswig-Holstein, from 13
January ; previous records were in Finland dOctober
1987 and October 1993) and Sweden (June 19031 . An
Alpine Accentor P colfaris was seen on Ouessant,
Finistère, France, on 23 November- A Rufous Nightingale Luscinia meGarhynchos of one of the castern subspecies (cf Dutch Birding 15 : 74, 176-177, 19931 was
trapped at Kenfig, Mid Glamorgan, VVales, on 6
November . A female Desert Wheatear Qenanthe
de5erti near Heacham, Norfolk, England, was present
from 16 November to 7 December . In Britain, the
autumn's total of seven trapped Blyth's Reed Warblers
Ac.-rocephJlus dumetorum represent a rernarkahle onethird of all ( 20) pre-1993 records . In Scotland, a late
Booted Warbler 1-fippolais caligata stayed until 14
November at New?onhill . Grampian . A warbler photographed and trappecl at Seafield, LeRvick, Shetland,
from 21 to fi November is thought to have been a
Sykes's Warbfer H c r3rna (cf Dutch Birding 1 5 : 280,
1993), as is the one at Ottenby . Oland, Sweden, from
26 August to 2 September (cf Dutch Birding 15 : 234,
1993) . The tirst wintering record for Israel occurred at
Eilat, from 10 December to al least 24 lanuary 1994
(there were less than 10 previous records of this subspecies, all on passage) . At Hardelot-Plage, Pas-deCalais . Fran( e, a Sardinian Warbler Sylvia rnelanocephal, ) k,ru I~resEnE on 2 9 \ovemher . In Israel, a Desert
Lesser Whitethroat 5 i rn ftrc,j minula nn 12 December

was reported from Eflat . A Barred Warbler S nisoria at
Fareham, Hampshire, England, on 30 November was
even later than the one al NletivcastEe, Wickfow, Ireland, on 1fi-22 November Icf i .)utch Birding 15 : 281,
1993i . In Britain, c 15 Pallas's Warblers Phyl7oscopus
proret ;ulus were reported during November . In France,
only one was found this autumn, in Vannes, ,Viorbihan,
on 31 October . Hume's Ye11ow-browed Warblers
P humei were seen on Christianso, Denmark, on 28--31
October, al Flamborough Head, flumberside, England,
on 5-9 November and at Strumhle Head, Dyfed,
Wales, on 20 November . A Short-toed Treecreeper
C braclhydactyfa remained present at Dungeness, Kent,
Engiand, until al least 11 December fcf Dutch Birding
15 : 281 . 1993) . A Dusky Warbler Phylloscopus íuscatus was present at Santa Barhara, California, USA, on
27-23 0ctober . In the Netherlands, after being
eradicated in the 1920s, Ravens Corvus corax were reintroduced in 1966, and in 1976-86 3-9 pairs bred
annually in the Veluwe, Gelderland, where numbers
increased markedly since 1987 to 50 breeding and 31
territorial pairs in 1992 (Limosa 66 : 107-1(16, 1993), In
December, a Snowfinch MontifringNla nivalis was discovered on Mallorca, Spain . From 27 November until
at least 9 lanuary 1994, a first-winter male Two-barred
Crossbill Loxia ieucoptera remained at Baarn, Utrecht,
the Netherlands In Dorchester, Dorset, a Dark-eyed
j unco lunco hyemalrs on 7-19 November was trappe d

22 Desert Wheatear/ Woestijntapuit Oenafithe desertr, HeaG:ham, Norfolk, England, November 1993
1 Da ve .Ste~vart/Bircírn~ lm,tg e.s1
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and ringed . In the USA, a Rustic Bunting Eniberiza rustica was present at California City, Cali(ornia, on 7-10
November . In Britain, late Littie Buntings E pusilla
were seen on Stronsay . Orkney, and at Ecclestone,
,bterseyside, from 26 Decembe r
For a number of reports, publications in Birding World,
Birdwatch, Bird Watching, British Birds, Limicola, Linnut, Vár Fágelvárld, Vár Fuglefauna and Winging It
were consulted . News (rom Britain was kindly supplied
hy Birdline (0 891-700 -222) and Rare Bírd News ( 0881888-111) . i wish to thank Mashuq Ahmad, Christine
Barthel, Peter Barthel, Leo Boon, Tonv Clarke, Gerald
Driessens, Philippe Dubo+s, Marc Duquet, Enno Ebels,

Dick Forsman, Annika Forsten, 5teve Gantlett, Hans
Gebuis, Paul Geysels, Hákon Heg);land, Ferdy Hieselaar, leff Higgott, Evert van Huijssteeden, Peter lankov,
Erling Jirle, Guy Kirwan (OSME), Paul Knolle, Bernard
de Langhe, Paul Leader, Franko Maroevic, Anthony
McGeehan, Dick Meijer, Peter Meininger, Hans van
der Meulen, Richard Millinf;ton, Dominic Mitchell, Killian Mullarney, lohn Asmar Ol,en, Klaus Malling
Olsen, Gerald Oreel, Martin Poet, Rob Poot, Frank
Rozendaal, John Ryan, Bjoern Eina• Sakseid, Aal Schaftenaar, Peter van Scheepen, Bob Scott, Hadoram Shirihai, Tadeusz Stawara:zyk . Dirk Symens, Paul Vossen,
Arend Wassink and Ecsedi Zoltán for their help in compiling this review .

Arnoud 8 van den Berg, Duinlustparkweg 98, 2082 EG Santpoort-Zuid, Netherland s

Recente meldingen
Dit overzichl van recente meldingen van zeldzame en
interessante vogels in Nederland en Belgie beslaat
voornamelijk de maanden november en december
1993 . De vermelde gevallen zijn merendeels niet 8everiiieerd 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 Nederlandse Avifauna wordt verzocht hun waarnemingen zo
spoedig mogelijk toe te zenden aan : CDNA, Postbus
45, 2080 AA Santpoort-Zuid, Nederland . Hiertoe gelieve men gebruik te maken van CDNA-waarnemingsformulieren die eveneens verkrijgbaar zijn bij bovenstaand adres ,

Nederland
DUIKERS TOl VALKEN In het binnenland werden Parelduikers Gavia arctica waargenomen bij Enschede,
Overijssel, van 30 oktober tot 14 november en leen
andere vogel) van 18-24 december, en in Groningen,
Groningen, van 12 december tot 1 januari 1994 . Ijsduikers G immer werden gezien op 18 november hij
Bloentenclaal, Noordholland, op 20 november bij de
Brouwersdam, Zeeland/Zuidholland, op 23 november
bij Terneuzen, Zeeland, vanaf 17 november hij IJmuiden, Noordholland, en vanaf 25 december in de
Harderhaven bij Harderwijk, Gelderland . Op 18
december werd een dood exemplaar gevonden bij
Bom, Limburg . Een Geelsnavelduiker G adamsii zou
op 22 december gezien zijn bij Schiermonnikoog,
Friesland . Een laat Vaal Stormvogeltje Oceanodroma
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Ieucorhoa werd op ] 1 december gezien bij de Brouwersdam . Stormvogeltjes Hydrobates peiat;icus werden gemeld op 15 november bij Camperduin, Noordholland (vier), en bij IJmuiden ftweel en op 16
november nog eens twee bij Camperduin . Op de Westerschelde, Zeeland, tussen Wesikapelle en Vlissingen,
verbleven enige Kuifaalscholvers F'hafacrocorax ari.stntelis, me1 als maximum vijr op 22 november . Van 24
november tot 1 december verbleven er maximaal twee
hij Den Helder, Noordholland, en op 3 december werd
er één bij IJmuiden gezien . Een Koereiger Bubulcus
ibis werd op 23 november dood gevonden bij Uilesprong, Friesland . Kleine Zilverreigers Fgretta garzetta
werden gezien op 22 november bij het Veerse Meer,
Zeeland, en op 23 november bij Allingawier, Friesland .
Laatstgenoemde vogel werd in verzwakte toestand naar
Ureterp, Friesland, gebracht . Grote Zilverreigers f alba
verbleven vanaf 3 november op de Korendijkse Slikken, Zuidholland, de gehele periode in de Lauwersmeer, Groningen, op 7 november bij het Harderbroek .
Flevoland, en op 15 november bij Kornwerd, Friesland .
Ooievaars Ciconia ciconia werden nog gezien in
december, twee bij Breukelen, Utrecht, en drie hij
Leerdam, Zuidhoiland . Twee Flamingo's Phoerricopterus ruber roseus waren aanwezig op 5 december bij
Sirjansland, Zeeland . Tussen 6 november en 3 december werden maximaal 12 ( !) Dwergganzen Anser erythropus gezien in de omgeving van Anjum, Friesland .
Op het Oude Land van Strijen, Zuidholland, waren er
van 6 tot 27 november maximaal drie aanwezig en verder waren er exemplaren op 20 november bij Numansdorp, Zuidholland, op 21 november bij Den Bommel,
Zuidholland, en op 29 december hij Noordpolderzijl,
Gronin8en . De grootste groep Sneeuwganzen A caeru-
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23 Ringsnaveleend / Ring-necked Duck Aythya c.ollaris, OosTvaardersdijk, Flevoland, november 1993 (Lammert
van der Veen) 24 Ringsnaveleend / Ring-necked Duck Aythya collaris, Oostvaardersdijk, Flevoland, november 1993
rlaap van 't Ffol?

lescens zat begin november in de Marnewaard bij de
Lauwersmeer en telde zes exemplaren . Als vanouds
verbleef vanaf 28 december weer een Ross' Gans
A rossii bij Stellendam, ZuidhoIland . Een Zwarte Rotgans Branta bernicla nigrican5 werd op 3 december
doorgegeven van Texel, Noordholland . Roodhalsganzen Branta ruficollis werden gezien bij Strijen, bij
Oudega, Friesland, bij Anjum, langs de Praamwet; in
Flevoland, in de omgeving van Maasbracht, Limburg,
en twee bij Zuidland, Zuidholland . Een Bronskopeend
Anas lalcata zou tussen 19 en 25 november weer aanwezig zijn geweest op de Oranjekom in de AW-duinen, Noordholland . De grootste groep Krooneenden
Netta rufina telde 14 exemplaren en werd gezien in de
FiW-duinen, Zuidholland . Langs de Oostvaardersdijk,
Flevoland, zwom van 13 tot 19 november een mannetje Ringsnaveleend Aythya collaris. Op het wad hij De
Cocksdorp op Texel verbleef opnieuw een vrouwtje
Koningseider Sornateria spectabilis van 19 november
tot 3 december . C 40 Ijseenden Clangufa hyemalis
werden doorgegeven, zowel in het binnenland (tot in
Limburg) als langs de Brouwersdam (13) . Van 21
november tot 16 december verbleef aan de binnenzijde van de Brouwersdam een mannetje Kokardezaagbek Mert;us cucollatus, waar vele vogelaars voor de zekerheid toch maar even langs gingen . Ook hij Den
Oever, Noordholland, en bij Slochteren, Groningen
(een geringcle vogel), werd deze soort waargenomen
Verspreid over de periode werd nog een zestal Rode
Wouwen ,ttifvus milvus gemeld . Er werden veel Zeearenden l, faliaeetus albicilla gezien : op 2 november bij
Oud-Alhlas, Zuidholland, en bij Enkhuizen, Noordholland, op 3 november bij Amsterdam-Zuidoost, Noordholland, en nogmaals bij Oud-Alhlas, op 7 en 13
november hij c!e Praamweg, op 11 november bij Siddeburen, Groningen, van 13 tot 24 november bij Voorst,
Gelderland, van 18 november tot 18 december hij
Numansdorp, op 20 november bij Goudswaard, Zuid-

holland, op 24 november in het Verdronken Land van
Saeftinge, Zeeland, op 29 november hij Strijen, op 16
december over Rheden, Gelderland, en vanaf 29
december in de Lauwersmeer . Een Visarend Pandion
haliaetus werd nog op 3 november gemeld van de
Ventjagersplaten, Zuidholland . Er werden c 19 Slechtvalken Falco pereKrinus doorgegeven waarvan het
merendeel in het Zeeuwse en Zuicjho!landse-eilandengebied .
KRAANVOGELS TOT GORZEN In november werd nog
een lU(l-tal Kraanvogels Grus grus waargenomen .
Daarna werden nog pleisterende exemplaren gemeld
van 5 tot 12 december op de Bolwerksweide bij
Deventer, Overijssel, vanaf 28 december op de Slikken
van Flakkee, Zuidholland, en op 29 december in de
Lauwersmeer . Na vele jaren was er van 5 tot 15
december weer eens een Kleine Trap Tetrax tetrax te
bewonderen bij Grijpskerke, Zeeland Ide vogel zou al
sinds 29 november aanwezig zijn geweesti . Een wel
erg late Regenwulp ,N'umenius phaeopus werd op 26
december gezien bij Terneuzen . Een Rosse Franjepoot
Phalaropus íuficarius zwoni op 15 december hij
Colijnsplaat, Zeeland . Middelste jagers Stercorarius
pomarinus werden gemeld rrp 15 november bij Lauwersooh, Groningen, en op 18 december bij Ijmuiden .
Naast I1 Grote lagers S skua werden nog negen
Zwartkopmeeuwen Larus meianocep halus doorxegeven . Een Vorkstaartmeeuw L sabini werd op 13
november gemeld van Westkapelle . Ook werd een 11tal Geelpoolmeeuwen L cachinnans doorgeseind . Kleine Burgemeesters L glaucoides werden gemeld op 20
november bij De Cocksdorp, op 12 december bij
Egmond-hinnen, Noordholland, en op 24 december op
het strand van Scheveningen, Zuidholland . Vanaf 22
november was de adulte Grote Burgemeester L hyperboreus weer present op de Brouwersdam en verder
waren er nog exemplaren op 3 december bij Camper-
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duin en op 11 en 12 decernber op het Kornwerderzand, Friesland . Op 26 december vloog een adulte
Ross' Meeuw Rhodostethia rosea c 1 .5 uur voor de kust
van Egrnond aan Zee, Noordholland . Een Grote Stern
Sterna sandvicensis verbleef op 11 december bij Neeltje lans, Zeeland . Een Zwarte Zeekoet Cepphus grylle
werd 11 november gezien bij C'amperduin en op 30
november bij Den Helder. Kleine Alken Alle alle vlogen op 15 november fzeveni en 16 november {twee)
langs Camperduin en op 18 december langs Westkapelle . Op 16 november en 3 december werden bij
Camperduin ook Papegaaiduikers Fratercula arctica
gemeld . Een Zomertortel Szreptopelia turtur werd op
26 en 27 december gezien op landgoed Vennebroek
bij Paterswolde, Drenthe . Een Hop tlpupa epops zat
op 29 november op Texel . Grote Piepers Anthus
ricAardi waren nog op 3 novemher hij Vlissingen, op
12 november bij Wageningen . Gelderland, en op 21
november bij ljmuiden . Pestvogels 8orrmbycilla garrulus
werden gemeld op Ifi november bij Nieuwegein,
Utrecht (20}, op 16 november bij Vlissingen, op 17
november bij Camperduin, op 18 november in Almelo,
Overijssel, op 20 november in Stavoren, Friesland, op
25 november in Gorredijk, Friesland (twee), op 28
november in Den Burg op Texel (zes), op 29 november
bij Haarlem, Noordholland t201, op 10 december bij
Oud-Beijerland, Zuidholland, en vanaf 25 december in

Zeewolde, Flevoland Itweef . Waterspreeuwen Cinclus
cioclus pleisterden op 2 november bij Middenmeer,
Noordholland, vanaf eind oktober tot 6 november bij
Norgerhaven, Drenthe, op 4 november bij Heiloo .
Noordho3land, van 19 tot 22 november hij Assen,
Drenthe, vanaf 18 december bij Den Oever en op 26
december vloog er één over het zuiderhavenhoofd van
Scheveningen . De Kleine Zwartkop Sylvia rnetanocepha kr van Lauwersoog liel zich nog tot 17 november
bewonderen . Op 2 november werd een Pallas' Boszanger Pirvlloscopus proregufus opgemerkt op Texel . Een
late Fitis P Irochilus werd op 20 november gemeld hij
Noordwijk, Zuidholland . Bij Lauwersoog bleef een
Taigaboomkruiper Certhia íamiliaris tot 16 december
aanwezig . Op de Maasvlakte, Zuidholland, werd een
exemplaar gemeld op 7 november. Op 27 november
werd, op exact dezelfde plaats als in 1990, bij Baarn,
Utrecht, een Witbandkruisbek Luxia leucoptera ontdekt die lot 9 januari 1994 aanwezig bleef . Kleine aantallen Grote Kruisbekken L pyryopsittacus werden
gemeld, onder andere op 4 november hij Steensel,
Noordbrabanl, op 5 november op de Loenermark, Gelderland, en ook enkele malen hij Klein Warnsborn,
Gelderland . Dwerggorzen Eniheriza pusilla verbleven
op 6 november op lexel en op 27 november op Ameland, Friesiand .

Ruud M van Dongen, Alf>ertusstraat 4, 526 1 ,4D Vught, hlederland
Hans Gebuis, 8oofischutter _30, 3328 KB Dordrecht, Nederlan d
Peter W W de Rouw, Warande 2 3, 3705 ZB Zeist, Nederlan d

Belgi ë
I)~!IKEt~S T(ll VALKEN In het binnenland werden meer
Roodkeelduikers Gavia stellata waart;enomen dan
i;ewoonlijk ; ur waren waarnemingen te Beerse, Antwerpen ; Blokkersdijk, Antwerpen ; Dendermonde,
Oostvlaanderen ; Genk, Limburg; Harchies, Hainaut
(tweel ; Lier-Duffel . Antwerpen ; hlechelen, Antwerpen ;
en Orroir, Hainaut . Binnenlandse Parelduikers G arctica verbleven te Broechern-OeleKem, Antwerpen ; Duffel-Rumst, Antwerpen ; Harelheke-Gavers, Westvlaanderen Itwee) ; Kallo-Doe1, Oostvlaanderen ; Meer,
Antwerpen ; en Walen . Antwerpen . De grootste binnenlandse groep Roodhalsfuten Podiceps l;risegena
betrof vier exemplaren te Walem op 28 november . Late
Grauwe Pijlstormvogels Put{inus griseus vlogen langs
Zeebrugge, Westvlaanderen, op 11 november en Oostende, Westvlaanderen, op 11 en 15 november . Op 14
november vloog langs Oostende nog een Vaal Stormvogeltje 0 ceanodroma leucorhoa . De juveniele Kuifaalsrholver Phalacrncorax aristotelis bleef tot 3 november te Basse-Wavre, Brabant . Op 8, 11 en 24
november en 4 december waren er waarnemingen te
Oostende, op 12 november trok er één langs Wenduine, Westvlaanderen, tussen 13 november en 17
december verbleef er geregeld één in Het Zwin bij
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Knokke, Westvlaanderen en vanaf 31 december werd
het eerste fjuveniele) exemp4aar voor de Gentse
Kanaalzone ontdekt bij Eke, Oostvlaanderen . Op 24
november pleisterde een adulte Kroeskoppelikaan
Pelecanus crispus te Gullegem, lVestvlaanderen . Tot
13 november verbleven nog twee Kleine Zilverreigers
Fgretta garzetta in Het Zwin bij Knokk(- en tot 5
december één . De Grote Zilverreiger f alb a die nog
tot 4 november bij Harchies zat, keerde vanaf 10
december terug en kreeg van 10 tot 12 december zelís
gezelschap van een tweede exemplaar . Op 13 en 14
november werd er een waargenomen tussen Kwerps en
Beisem, Brahant, en op 28 november vloog er één over
Arbre, Hainaut . Op 4 en 11 november (!) verbleef een
late, juveniele Purperreiger Ardea purpurea te Uitkerke, Westvlaanderen . Een uitzonderlijke aanvulling op
het oktober-nieuws is de waarneming van een groep
van c .30 Zwarte Ooievaars Cicor,ia nit;ra boven Mellier, Luxembourg, op 1 oktober . Een Ooievaar C ciconia lwellicht van het Planckendael-projectl was op 2 0
november aanwezig bij Lippelo, Antwerpen . Van 2{)
november tot 4 december waren twee witte Sneeuwganzen Anser caerulescens aanwezig te Doel-5aeftinge . Roodhalsganzen Branta ruiicollis zaten van 24 lot
28 november hij Damme, Westvlaanderen, en van 11
tot 22 december bij Uitkerke . De IellinK van 86 Nijl-

Recente meldinge n

Ae

25 Zeearend / White-Iailed Eagle Haliaeetus a lhiri!la, Lauwersmeer, Friesland, 31 december 1993 (Piet Munsterman} 26 Kleine Trap / Little Busiard Tetrax tetrax, Grijpskerke, Zeeland, december 1993 (Hans GebufsJ 27 Pestvogel /
Bohemian Waxwing Bombycilla xarruk s . Zeewolde, Flevoland, december 1993 (Chris Schenk)
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Recente meldirlget?

28 Roodhalsgans / Red-breasted Goose Srartta rulïca!lis, Den Bommel, Zuidholland, deCemher 199i rM,Me n v,3n
Dij Jl 29 With,indkruisbek / Two-barred Crossbill Lnxia ieuco ptera, Baarn, Utrechl, 29 novemher 1993 iHans Ge b ursJ
30 Waterspreeuw / Dipper Cinclus [.-inclus, Norgerhaven, Drenthe, oktoher 1993 (Rud y C)hérelns )
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Recente meldingen
ganzen Alopochen ae,S,vptiacus te Maaseik, Limburg,
op 2 novernber, toont aan dat er bij sommige verwíÍderde soorten één en ander uit de hand Ioopt . Het
mannetje Siberische Taling Anas 7ormosa dat op 1, 2
en 21 november bij Mechelen zwum, werd nauwelijks
serieus genomen . Er waren meer Krooneenden ,M1'etta
rufina dan gewoonlijk, met waarnemingen te Beerse
(vijf), Blokkersdijk (twee), Broechem, Duffel, Gent,
Oostvlaanderen (vijf), Harelbeke (twee), Hofstade, Brabant, Stuivekenskerke. Westvlaanderen, en Zutendaal,
Limburg . Het adulte vrouwtje Ringsnaveleend Aythya
colJaris bleef weer de gehele periode aanwezig bij Terdonk-Doornzele, Oostvlaanderen, en het mannetje. . dat
op 3 november terugkeerde naar Blokkersdijk (op 12
november op De Kuifeend, Antwerpen), kreeg vanaf 25
december gezelschap van een tweede, maar gekleurringd mannetje . Er werden heel wat mannetjes
Witoogeend A nyroca opgemerkt : te Neerijse, Brahant,
tot 19 november, te Schulen, Limburg, van 4 tot 9
november, te Beernem, Westvlaanderen, op 7 november (twee), te Beveren-Leie, Oostvlaanderen, op 10
november, te Emblem, Antwerpen, van 13 tot 14
november, te Merkem, Westvlaanderen, op 28 november, langs Oostende op 9 december en te Blokkersdijk
van 27 tot 31 december. Het enige vrouwtje zat ni7 1 3
en 17 november te Stuivekenskerke . Orn enkele nieuwe hybriden te introduceren : een Krakeend x Smient
A strepera x penelope zwom te Harelbeke, een Wilde
Eend x Bergeend ,4 platyrhynchus x TarJorna tarlorna te
Meer, een Pijlstaart x Wilde Eend Aacuta x platyrhynchos te Veurne en een Witoog- x Kuifeend A ns'roca x
iuligula te Harelbeke . De gebruikelijke Kuif- x Tafeleenden A fulrg ula x ferfna zaten te Broechem . Hofstade, Lier-Duffel, Mechelen, Walcm en Zonhoven, [.irnburg (drie verschillende exernplarenf . Te Schuien
pleisterde op 12 november nog één Krooneend x
Wilde Eend N rufina x A platyrhynchos (produkt van
het broedgeval in 1993) . Binnenlandwaarneminl ;en
van 9 i seendere CJangula hyentalis vonden plaats te
Blokkersdijk fdrie) ; op De Kuifeend ; te Lier (drie} : Merkern ; Moerbeke, Oostvlaanderen ; Péronnes, Hainaut ;
en Vorselaar, Antwerpen (drie) . De onvolwassen
Kokardezaagbek Mergus cucullatus bleef nog present
te Zeebrugge tot ten minste 28 december maar dit is
één van de soorten waarvan de wilde herkomst niet
meer wordt geloofd . Een mannetje Rosse Stekelstaart
Oxyura jamaicensis dat vanaf 6 november te '4lerkem
verbleef kreeg vanaf 13 november gezelschap van een
vrouwtje . Op 28 november verscheen hier zelfs een
tweede vrouwtje . Verder zat er van 12 tot 20 november
één op Blokkersdijk-De Kuifeend (mannetjel, op 13
november één te Roksern, Westvlaanderen, tot 16
november één te Moerbeke en van 28 november tot 26
december één te Hombeek, Antwerpen (alle vrouwtjes) . Er vlogen Rode Wouwen Milvus milvus over Aniwerpen-Linkeroever, Antwerpen (drie) : BlokkersdijkZwijndrecht ; Doel-Saeftinge ; Dudzele, Westvlaanderen ;

Lier-Duffel (twee) ; Meetkerke, Westvlaancieren ; en
Wenduine . 01) 31 december vloog een onvolwassen
Zeearend Haliaeetus albiciNa laag over Wuusnvezel,
Antwerpen . Waarnemingen van Slechtvalken Falco
peret;rinus vonden plaats te Aldeneik, LimhurB ; Angre,
Hainaut ; Assenede, Oostvlaanderen ; Gent ; Dudzele ;
Hensies, Hainaut ; Kallo-Doel ; Meetkerke ; Merkem
(twee) ; Nieuwpoort, Westvlaanderen : Oostakker, Oostvlaanderen ; Pommeroeul, Hainaut ; Waterland, Oostvfaanderen : en Zeebrugge .
KRAANVOGELS TOT GORZEN De laatste groepen Kraanvogels Grus Krus trokken op 1 november over Brecht,
Antwerpen (22) en Schulen (150), op 2 november over
Beringen, Limburg (70), Blokkersdijk (241, Duffel (16p,
Heverlee-Neerijse (27), Mecheien f60} en Roly, Namur
{120), op 10 november over Sint-Truiden, Limisur8 (1E 1
en op 18 november over Tienen, Brabant (auditief) . Te
Doel-Verrebroek werden op 4 december kortstondig
vier pleisterende exemplaren gezien . Op 14 november
trok een Rosse Franjepoot Phala ropus fuJicarius langs
Oostende en van 10 tot 12 december zai er één ver in
het binnenland, te Harchies . Zwartkopmeeuwen Larus
melanocephalus werden nog gezien te Schoten, Antwerpen, op 12 november, te Kluizen, Oostvlaanderen,
op 17 november en te Schelle, Antwerpen, op 27
december, Te Oostende werd op 15 november nogmaals een eerste-winter Dwergmeeuw f nn inutus mel
donkere hovenvleugels opgemerkt (cf Dutch Birding
I S : 288, 1993) . Een late, juveniele Vorkstaartmeeuw
L sahini trok op 75 november langs Wenduine . Adulte
Grote Burgemeesters L hyperboreus verbleven te Oostende op 11 november en te Zeebrugge op 5 december .
Op 21 november vloog een Hop Upupa epops over de
autosnelweg te Halle-Zandhoven, Antwerpen . Een
adult mannetje Pestvogel Bombycilla garr(ilus kon op
24) en 21 november bekeken en gefotografeerd worden
te Broechem . Van 1 tot 4 november verbleef na het
exemplaar van 25 tot 28 oktober opnieuw een Pallas'
Boszanger Phy!loscopus proregulus te Zeebrugge en op
3 november werd hier een tweede exemplaar ontdekt .
Er zaten Siberische Tjiftjaffen P collvbita tristis le Heist,
1Nestvlaancleren, op 1 november en een ander exemplaar op 2 november te Blokkersdijk . Op 1 en 2
november verbleef een Buidelmees Rerniz pendulinus
nog te Harchies . Een mannetje Grijze Gors £mheriz,i
cia zou op 21 november kortstondig te Beerse zijn
gezien in een groep Vinken FrinKilla coelehs .
Deze +,vaarnemingeniijst kwam tot stand mel medewerking van Hugues Du#ourny (Henegouwen), Koen
Leysen ( Schulenl, Philippe Smets ~Tienenj . Dirk Syrnens
IVLAVICO), Erik Vanloo (Oostendse), Willy Verschueren (Linkeroever) en Frederik Willemyns (Mergusl . Ook
de hulp van al diegenen die ( hun) waarnemingen meedeelden op de Bel g ische Dutch Birdinh-voKellíjn (034880194) vv as hier onontbeerlijk .

Gerald D riessens, Bvsstraat 44, 2500 Lier, Belgi ë
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'Twitehing' 1993 Na een aantal jaren met een voor
fan,ilieke vogelaars beter najaar dan voorjaar, bracht
19<13 ceindeEijk weer eens een goed voorjaar (wat dan
ook l;elijk werd 'aigestraft' met een matig najaar,
althans vanuit de optiek van de soortenjaBer}, In totaal
werden in 1993 tenminste 31 .5 soorten vastgesteld en
athankelijk van het lot van een aantal beoordeelsoorten
zal het uiteindelijke aantal rond de .320 uitkomen, een
gemiddelde score . He€ aantal nieuwe soorten voor
Nederland zal waarschijnlijk twee (hooguit driel bedragen ; hierover zal pas na behandeling van de desbetret(ende gevallen door de CDNA meer duidelijkheid
ontstaan .
De eerste maanden van het jaar leverden weinig bijzonders op, met uitzondering van een aduRe Kleine
Burgemeester Larus glaucoides bij Vlissingen, Zeeland,
en een hyhrirle Ríngsnavel- x Kuifeend Aythya (ollari,
x tuligula tussen Abcoude, Utrecht, en Amsterdam,
Noordholland, in begin februari . Nog zo'n hybride
werd in april bij Vlaardingen, Zuidholland, waargenomen . Eind maart ontrlekte Arend Wassink een vrouwtje
Koninl ;sesder Somateria spectabilis bij De Cocksdorp
op Texel, Noordholland, de zesde voor Nederland en
het tweede vrouwtje . Deze vogel bleef tot c 20 mei ter
plaatse en dook in november opnieuw op . Verder
leverden deze maanden drie verspreide Bronskopeenden Anas t;3Lrata, algemeen beschouwd als 'van dubieuze herkomst' .
Vanaf begin april zette het voorjaarsoffensief in noet
op de negende de melding van een langstrekkende
Goudlijster Zoothera d.3urrra bij Breskens, Zeeland InoK
in behandeling bij de CDNA), de eerste van maar liefst
vijf Baardgrasrnussen Sylvia canfi!larrs, alle op de Waddeneilanden en alle helaas niet twitchbaar, en op de
24e een overtrekkende Dwergarend Nieraaetus pennatus over de Keersluisplas, Flevoland Itweede Keval} . Op
28 april onldekte Fokko Padmos een Vale Gier Gyps
fulvus bij Durt;erdam, Noordholland, die daar tot 3 mei
aanwezig bleeÍ . Na allezing van de ringen kon de herkomst niet zekerheid getraceerd worden . Voor ieder
die deze vogel gezien had was het (mits de telregels
wal ruimhartig t;emterpreteerd worden) een nieuwe
soort, niet verwonderlijk omdat de andere twee aanvaarde gevallen stammen uit 1904 en 1930 . Begin mei
werd de goede lijn voortgezet niet de derde Citroenkwikstaart Motaci!!a cirreola voor Nederland, een door
Peter de Vries ontdekt mannetje, op de vierde en de
gehele voiKende dag aanwezig . Na de gier betekende
clit in één week tijd de tweede nieuwe soort voor {vrijtivel} alle soortenjagers . Na enkele rustige weken volgde op 26 mei een Kleine Zw'artkop Sylvia meianoceph .rra bij de 'tuintjes' op de noordpunt van Texel,
wederom ontdekt door Arend Wassink (vierde gevalf .
Behalve voor de c 15 vogelaars die de vogel van mei
19ES3 in de Ee+nshaven, Groningen, gezien hadden was
dit de derde nieuwe soort van het voorjaar voor voge-
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lend Nederland . Zuid-Limburg was de plek voor zefrlzame ondersoorten : er broedde voor het eerst sindti
19 :33 een paartje 'Roodbuikwaterspreeuwen' Cinclus
cinclus aquaticus en in de omgeving van Vaals en
Mechelen werden voor het eerst niet zekerheid (hroedende) 'Kortsnavelhoomkruipers' Cerrhia tirmiliaris
macrodactyla vastgesteld, een nieuwe ondersoort voor
de Nederlandse lijst . De tweede helft van mei verbleef
een adult mannetje Bosgors Fmberiza rustica bij
Oosterend op Terschellinl ;, Friesland . De drie waargenomen OrpheusspotvoFels Hippolais polvg lotta in mei
en juni (Rottumeroog, Groningen, Hollands Ankeveen,
Noordholland en FlediteweK, Flevolandl betekenden
het 12e tot en met 14e geval en een 'moeilijk' zingende Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia bij Ruigoord,
Noordholland, bood veel stof tot rliscussie . Onder de
vier Roodkopklauwieren Lanius senaror in mei en juni
bevond zich een 'Balearische Roodkopklauwier' L s
badius, bij Voorhout, Zuidholland, op 5 juni, een nieuwe ondersoort voor Nederland . Op 12 juni werd het
voorjaar bekroond met een Blonde Ruiter Trvnl;ites
subruficollis in de Lauwersmeer, Friesland, onldekt
door Paul Knolle en Bernadelte Balten (achtste geval) .
Deze hleef aanwezig rot de 17e ; het betrof het eerste
'twitchbare' geval van deze hooggewaardeerde soort
sinds 1986 .
De zomermaanden boden afleiding in de vorm van
c zes GraSzangers Cisticola juncidis, alle in Zeeland,
en een aantal Vafe Pijlstormvogels Put?ïnus yelkouan,
vrijwel allemaal {zoals hehruikelijki langs Camperduin,
Noordholland . Het hoogtepunt van de zomer vormde
de door Dirk Moerbeek ontdekte Bairds Strandloper
Cafidris bairclii hij lulianadorp, Noordholland Iderde
gevall op 3 1 juli en 1 augustus ; de eerste sinds 19 8 1 en
daarom voor zeer velen een nieuwe soort, Een overtrekkende 5langearend Circaetus ga77icus op Terschelling betekende een dag later het zevende geval voor
Nederland maar van deze vogel kon slechts één waarnemer genieten . Op 20 augustus zagen Klaas Eigenhuis
en Dirk Moerheek laat in de avond een Purperkoet Porphyrio purPhyrio langs cie Oostvaa-dersdijk, Flevoland,
waarvan zowel de ondersoort als de herkomst onduidelijk bleef, mede omdat de vogel niet meer teruggevonden ko n worden . Op 31 augustus werd een Grauwe Fitis Phylloscopus troFlchorcr'e5 gevangen op
Schiermonnikoog, Friesland .
Hét wapenfeit van de maand september was de melcling van een adulte Lachmeeuw Laros atricilla die op
de 25e en 28e midden in Harderwijk, GeldeAand .
gezien en (helaas zeer matig) gefotografeerd werd en
die mogelijk nog in oktober aanwezig was_ Indien de
dotumentatie voldoende overtuigend blijkt voor aanvaarding betekent dit een (lang verwachte] nieuwe
soort voor Nederland . Helaas werd het nieuws te laat
bekend om anderen in staat te stellen de vogel te aanschouwen en de determinatie zeker te stellen . Van 1 9
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tot 21 september zat een nog niet met zekerheid gedetermineerde tapuit Oenanthe op Vlieland, Friesland .
Volgens sommige waarnemers was het vrijwel zeker
een Izabeltapuil CJ isahelfina Iniet eerder in Nederland
vastgesteld) maar voigens anderen 'gewoon' een Tapuit
0 oenanthe en tiveer anderen hebben (nog) geen
definitieve mening . Een Alpengierzwaluw Apus melba
vloog op 17 september enige uren bij Westkapelle,
Zeeland . Een lastig te determineren vrouwtje Withaisvliegenvanger Ficedula alhico!!is werd medio septemher op Schiermonnikoog op video vastgelegd (en de
volgende dag gefotografeerd) en zal de CDNA-leden
nog heel wat uren bezighouden .
Oktober bood een breed scala aan leuke soorten
waaronder een kortstondig aanwezige Kortteenleeuwerik Cafandrella brachydacty 1,9 op Terschelling,
een jong mannetje Bonte Tapuit O ple s chanka op Vlieland (vierde geval) en een flink aantal uit het noorden
afkomstige Taigaboomkruipers C f f7mifiaris . De DBAvogelweek op Texel revancheerde zich na een aantaf
magere jaren, ondanks een matige opkomst, met een
Hop Upupa epops, een juveniele Roze Spreeuw Sturnus roseus, twee Pallas' Boszangers P proregufus en op
de 21e een lzabelklauwier L isaheUinus, nieuw voor
Nederland maar helaas zeer kortstondig aanwezig .
Rond 25 oktober werd gezien hoe een Ruigpootuil
Aegolius tunereus zich doodvioog tegen een ruit in
Zwolle, Overijssel ; dit zou het eerste geval sinds 1987
hetekenen . Op 28 oktober werd op Schiermonnikoog
de tweede Maskergors E spodocephala voor Nederland
gevangen maar ook deze vogel kon niet door veel
vogelaars bekeken worden . Op 30 oktober ontdekte
Ronald de Lange de tweede Kleine Zwartkop voor
1993, opnieuw een mannetje en ditmaal hij Lauwersoog, Groningen, Deze vogel bleef tot zeker 18 november aanwezig, zich schijnbaar weinig aantrekkend van
de vroege vorslperiode . Later in november bevond zich
enige dagen een mannetje Ringsnaveleend langs de
Oostvaardersdijk . Eind november ontdekte Ruud van
Beusekom een jong mannetje Witbandkruisbek Luxia
leucoptera (op leeftijd te brengen door de spitse staartpennen en de oranjeachtige kleur met gelige stuit) bij
Baarn, Utrecht, dat tot in 1994 aanwezig hleef . op
dezelfde plek waar tijdens de invasie van 1990-91 een
mannetje en een vrouwtje van deze soort werden
gezien . Minstens zoveel bekijks trok een Kleine Trap
Tetrax tefrax die van 29 november tot 16 december bij
Grijpskerke, Zeeland, verbleef. Dit betrof het eerste
geval sinds 1988, de eerste twitchbare na gevallen in
1983, 1986 en 1987 en de zesde levende voor Nederland (na c 36 vondsten van voor 1959 ) . Een Kokardezaagbek Mergus cucu!latus bij de Brouwersdam, Zuidholland, hield in november en december de
gemoederen bezig . Enige kans om een plekje op de
Nederlandse lijst te veroveren maakt de soort waarschijniijk niet, al deed deze vogel zijn best eventuele
ringen verborgen te houden en er zo 'wild' mogelijk uit
te zien . Een veel betere soort was de aduite Ross'
Meeuw Rhodostethia rosea die op 16 december c 1 .5 u
voor de kust van Egmond aan Zee, Noordholland,
vloog (vierde geval) .

Met betrekking tot de ranglijst van het Nederlandse
vogelen veranderde er in 1993 niet veel . De meeste
'€oppers' voegden twee tot drie nieuwe soorten toe aan
hun totaal . Gerard Steinhaus I+2) bleef koploper, nu
met 379, Klaas Eigenhuis 4 3f naderde tot op één soort
en Edward van Ilzendoorn (+3 ) en Gerald Oreel 1+2j
wisselden stuivertje op plaats drie en vier, met respectieveiijk 378 en 377 soorten . Eus van der Burg staat
vijfde met 376, Hans ter Haar zesde met 374 . Pieter
Bison miste door zijn verblijf in Yemen de Citroenkwikstaart en de Vale Gier en zakte naar piaa[s zeven,
die hij nu deelt met }an van der Laan Í3731 . Aart Vink
1372~ en Wim van der Schot Í3711 completeren de top10 . Lager in de top 30 kwamen veel vogelaars met de
Bairds Strandloper en de Kleine Zwartkop tot vier nieuwe soorten . Max Berlijn 128e) kwam met de Blonde
Ruiter zelfs tot vijf en het meeste geluk had Enno Ebels
(14e), met zes nieuwe soorten, waaronder Blonde Ruiter, Bairds Strandloper, Papegaaiduiker Fratercula arc(rca (langs Camperduin op 6 augustus, tijdens één van
zijn pogingen om de Vaie Pijistormvogel te `scoren'1 en
Izabelklauwier Íwaarbij hij door gelukkig toeval als
enige uit de top 30 aanwezig was) . De resuitaten van
1992 konden definitief vertiverkt worden, omdat de
Rotszwaluw Ptyonoprogne rupesrris van Breskens werd
afgewezen en de donsstormvogel Pterodroma
feaeim 13 deira/molfis van Camperduin vvelíswaar als
`superspecies' werd aanvaard maar volgens de teiregefs
die zijn opgesteld (en binnenkort gepubliceerd zullen
worden) door de 'Club 400 io' niet op soort-niveau
geteid zou mogen worden (net ais bijvoorbeeld een
`kleine goudplevier' Pluvialis dominica/fufva of een
ongedetermineerde arend Arjudaj . Van de Roze Pelikaan Pelecanus onocrotaius bleven door de CDNA uiteindelijk de gevallen van 1987-88 en 1990 gehandhaafd en dus alleen die van van 1974 niet . De Grote
Pijlstormvogel{s) P gravis van 1977 werd(en) opnieuw
atgewezen . Per saldo behield Gerard hierdoor zijn
minirnaie voorsprong op Klaas . Voor 1993 kunnen de
Purperkoet tdie Klaas wel zag en Gerard niet) en de
tapuit van Vlieland (die Gerard wel zag en Klaas niet)
misschien nog voor verschuivingen zorgen . Eventuele
veranderingen lager in cle top kunnen nog optreden
doordat de Indigogors Passerina cyanea van Amsterdam, Noordholland, uit 1989 nog in behandeling is .
Dit geval is (voorlopig) meegeteld in bovens€aande to[alen . Het feit dat de Aziatische Goudplevier Pluvialis
fulva van Middelburg, Zeeland, uit september 1991 na
hercircuiatie is aanvaard ais longedetermineerdel 'kleine l;oudpievier' zorgde voor bijstelling van de totaien
bij diegenen die de tulva van Texel in dezelfde maand
niet gezien hebben . Al met al steeg het aantal waarnemer5 met meer dan 350 soorten tot c 40 .
Voorzover bekend werd er in 1993 geen serieuze
poging ondernomen het jaarrecord van Theodoor
Muusse te verbeteren . Wel werden er enkele succesvolle big days gehouden . Het landelijke record
1.1601 werd op 11 mei flink aangescherpt lot 163 door
Sander Lagerveld, Raymond van Splunder, Wim van
Splunder en Chris Winter . Een iets té verdachte Canadese Gans Branta canadensis en een niet nader gede-
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termineerde AIk/Zeekoet A1ca torcia/Uria .3alge zijn in
dit totaal niet meegeteld . Roy de Haas, Leo Heemskerk,
lan van der Laan en Willy Leurs kwamen op 15 mei tot
een evenaring van het nieuwe record, met als kanttekening dat van de twee Ooievaars Ciconia ciconia te
Voorst, Gelderland . niet geheel duidelijk is of één van
deze vogels wel wild genoeg is om mee te telEen . Op
10 mei 1'maffe maandag') werden tussen 05 :15 en
19 :30 vanaf de trektelpost Breskens 126 soorten geteld
I.waaronder negen PtrrperreiRers Ardea purpurea, twee
Zwarte Wouwen Milvus mikrans, twee Visarenden
Pandion haliaetrrs, vier Lachsterns Gefocirelidon nifotica, een Kortleenleeuwerik, twee Roodkeelpiepers Anlltus cervinus . 18 Wielewalen Oriotus oriolus en 23
C)rtolanen E horruland), een absoluut record voor een
big day vanaf één vast punt . De tweede big day-wedstrijd op de Nets binnen de gemeentegrenzen van Katwijk, Zuidholland, werd op 22 mei gewonnen door het
team van Bas van der Burg, Dirk van der Plas en Casper Zuyderduyn met 94 soorten . Binnen 10 uur werden
door vijf teams te zamen in totaal 105 soorten waargenomen . Een wedstrijd tussen een zestal teams tijdens
de Texel-week leverde op 20 oktober een winnende
score op van 1 08 soorten voor Frank Bos, Aart Vink en
Wim Wiekant .
Met dank aan Leo Heemskerk en Gerard Steinhaus
voor het bijhouden van de ranglijsten . En+No B Et3Er s
Grote Trap bij Meddo Vanaf 15 februari 1994 bevond
zich een Ibijna) adult mannetje Grote Trap C)tis tarda
hij Meddo, ien noorden van Winterswijk, Gelderland .
Enkele keren vloot~ de vogel de Duitse grens over . Hij

was ongeringd en zeer schuw . To1 zondag 20 íebruari
sn-erd zijn aanwezigheid siechts in kleine kring bekend
gemaakt . Daarna kon hij nog tol en met tenminste
zaterdag 26 februari worden hewonderd . Aangezien de
aantallen in de voormalige DDR de laatste jaren sterk
zijn ac .hteruitgegaan, wordt door velen verondersteld
dat dit wel eens de laatste ongeringde Grote Trap voor
Nederland kan zijn geweest . In westelijk Duitsland
werd deze winter behalve deze vogel tot op heden
geen geval bekend (Peter Barthe! pers mededl . De soort
werd voor het laatst in Nederland gezien in de winter
van 1986 /87 loen 20 exemplaren werden geteld . Een
deel van de l;evalien betrof toen geringde exemplaren
van een Duits reintroductieproject die hun natuurlijke
schuwheid hadden verloren . AaP.0,!1 1 B vnn uEN BtRc
Middelste Bonte Specht bij Epen Op zaterdagmiddat;
19 (ebruari 1 994 ontdekten tilax Berlijn en Oscar Endtz
tijdens het zoeken naar Tai) ;aboomkruipers Certhia
ra miliaris in hel Vijlener- en Elzetterbos bij Epen, Limburg, een mannetje Míddelste Bonte Specht Dendrocopos medius . De vogel maakte geen geluid en leek geen
territorium te heLiben . Ondanks langdurig zoeken door
een groot aantal personen kon de vogel de volgende
dag niet meer worden teruggevonden . tndien aanvaard
wordt dit het derde geval sinds 1980 van deze tot en
met 1973 in Twente• Overijssel, broedende soort . Vorige gevallen betroflen een vogel die van 1 december
1985 tot en met 15 februari 1986 te Amelisweerd,
Utrecht, verbleef en een adult exemplaar dat op 19
juni le Kaatsheuvel, Noordbrabant, werd gezien .
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ESCAPE TWITCHING
WHY NOT GIVE ESCAPES A TRY?
we put any bird, on any list, anyway

DO NOT
escape - info-iine
escape - hot-line

MISS IT!
mK

020-6647549
01718-26271

NEWS YOU CAN TRUST, FROM THE TEAM YOU KNO W
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Word lid van

"AUDUBON
SOCIEfY" de int .
Ornithologen vereniging heeft Swift toestemming gegeven
de naam "Audubon"
te gebruiken, mits
deze kijkers voldoen
aan de specificaties
voor een ideale natuurkijker . Verkrijgbaar
in respectievelijk 8,5
x 44 BWCF, 7 x 35
DCF (waterproof) en
10 x 50 BWCF .
Vraag naar onze
gratis katalogus .

LA"

SOVON is een vereniging
waarin de vogeltellers va n

Nederland georganiseerd zijnDe resultaten van tellingen
en inventarisaties worde n
beleidsondersteunend gebruikt
door o .a . Vogelbescherming
Nederland, Min . van Landbou w
en Staatsbosbeheer .
Steun ons door lid te worden .
Individuele leden betalen maar
F 15,- per jaar en ontvange n
daarvoor viermaal SOVON-Nieuws .
Voor groepen is de contributie
afhankelijk van het aantal leden .
Vraag informatie b! SOVON,
Rijksstraatweg 178 ,
6573 DG Beek-Ubbergen,
tel: 08895-43753.

- ~ het Yogeljaar
Het tijdschrift 'Het Vogeljaar' verschijnt zes maal
per jaar en houdt haar lezers al ruim 40 jaar op d e
hoogte van de laatste ontwikkelingen
op het gebied van vogelstudie en vogelbescherming .
'Het Vogeljaar' wordt als het meest
informatieve vogeltijdschrift in de
Benelux beschouwd .

Omdat het geen commercieel blad is
kan de abonnementsprijs uiterst laag
worden gehouden .
Door overmaking van f 25,- op postbanknummer 964 472 ten name van 'Het Vogeljaar', Boterbloemstraat 20, 5321 RR Hedel (04199 - 1967), onder vermelding
'nieuwe abonnee' ontvangt u als welkomstgeschenk onze nieuwe veertiendaagse Vogelkalender, waarvan u na gebruik een vogelboekje overhoudt .
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