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Identification of Tickell's and
Buff-throated Warbler s

Per Aistróm & Urh,in Olsson

T his haper deals with Ihe identification of the
cIoselv related and difficult to identily Tick-

ell's Warbler Phvlloscopus atfinis ancl Buff-
throated Warbler P subaffinis and is lart;ely
based on Alstrpm & Olsson 0 9921 . This suhject
has previously been discussed by, eg, Ticehurst
(1938 ) , Williamson {19671, King l19751, Eichéco-
par & Hue 11983i and Meyer de Schauensee.
(1984)-

Tickell's and Buff-thro .ited WarhJers hijve
variously been treated as separate species (et ;,
Ticehurst 1938, Vaurie 1 9 59, Cheng I987i or as
conspecific (eg, Williamson 19 67 . W<itson et al
1986, Howard & Moore 1991, Sibley & 1`lonroe
19911. We have presented evidence supportint;
the view that they should be considered separate
species (Alstrflm & Olsson 19921 .

Tickell's breeds from Pakistan and Kashmir .
India, eastwards along the Himalayas to Yunn<in
province, China, and from there northwards to
Qinghai province, China . It winters chiefly on
the Indian subcontinent . Buff-throated breeds in
China, from Yunnan and Sichuan provinces vatir-
wards to Fujian province and winters in southc,rn
China and adjacent parts of Burma, Thailand ancl
Indochina . The subspecies P s arcanus of Buff-
throated is said to occur in Nepal but tirranus is
in fact synonymous with Aberrant Bush Warbler
Cettia flavolivace ~ tlavoli<<<3cea {Alstrcim et al
1993) . Accordingk-, the rwo species are partly
sympatric, with breedint; ranges overlapping in a
large area in China, covering parts of Gansu,
Sichuan and Yunnan provinces .

During the hreeding season, Tickell's usually
occurs at higher altitude than Buff-throitc,rl, al-
though there is a broad overlap .

Identification
Tic:kell's and Buff-throated Warblers are both
grey-brown above, with a more or less ohvious
greenish tinge, and ,vellowish-tinKed below . They
have fairly distinct yf,llowish-tinged supercilia
but lack wing-bars . Bo1h species are chíefly
found in low vegetation, although at least Tick-
eIl's has occasionally been obsen-ed in winter in
the canopy of rather tall trees .

Tickell's ancl Bufi-throatetf are very similar,
and no single rnorphological ch,iracter is dia-
gnostic . However, there are differences in struc-
lure, head pattern, colour of underparts and bill
pattern, which, taken together, give each species
a characteristic 7ppearanc e . 'Aoreover, the calls
and songs differ significantlti .

Size ancl shape
Tickell's Warbfer is slightly larger and heavier
than Buff-throated Warbler and h,ts a proportion-
ately shorter tail, giving it a more front-heavy
appearance . With experience, this is often quite
obvïous in the field . In the hand, the proportion-
ately shorter tail of Tickell's is evident from the
\ving/tail ratio which in Tickell's is in the range
of 1 .22-1 .44 (mean 1 .34) in males and 1 .16-1 .41
finean 1 .3 :3} in females, whereas in Buff-throated
it is 1 .11-1 .29 (niean 1 .18) in males and 1 .09-
1 .29 finean 1 .17) in females {maximum wing
length ; Svensson 1992J .

Plumage
The supercilium of Tickell's Warbler generally
looks more prominent and, esp)ecially in front or
the eye, more well defined and often more hulg-
int; than in Buff-throated Warbler, and is on aver-
ape slightly longer . The co[our of the supercilium
is a cleaner, clearer yellow in Tickell's than in
Buff-throated . Moreover, in Tickell's the superci-
lium often becomes paler, sonmimes alnnost
whitish, towards the rear, whereas in Buff-throal-
ed the supercilium is generally more uniformlv
coloured . Tickell's frequentfy shows a faint dark-
e.r line above the supercilium, which is oniy rare-
ly present in Buff-throated .

The eye-stripe of Tickell's is usually more well
defined and contrasts more clearty with paler
and more yellowish ear-coverts than in Buff-
throated . Normally, Buff-throated has rather
dusky ear-coverts and, consequently, an indis-
tinct eve-strspe, but the latter may be quite well
defined and simílar to that of Tickell's . The lor.il
stripe tends to he narrower in TickelI's than in
Buff-(hroatecl .

The underparts are more lemnn-yellow, les s

1 rh,rc7, H,rdr»R r6 : 6 9-94. ) vRr r9 94 89
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!rlentiíication aÏ Tickel!'s and 8u{t=throated th :'arfflers

buffish in Tickell's than in Buff-throated . How-
ever, Tickeli's often shows a distinct brownish
hue to the breast and, particularly, the flanks, but
still the beily is more lemon-,vellow than in Buff-
throated . The colour of the upperparts is very
similar in the two species and is usuallv of no
importance for identification . However, in fresh
plumage, Tickell's is sometimes clearly brighter
green above than Buff-throated .

8are parts
Tickell's Warbler bas little or no dark at the tip of
the lower mandible, whereas in Buff-throated
Warbler the tip of the lower mandible is exten-
sively dark . There is, however, a slight overlap .
The legs are on average somewhat paler in Tick-
ell's than in Buff-throated but can be identica! in
the two species .

vocafizatiorrs
The song of Tickell's Warbler is a short, quick
series of soft notes, almost invariably preceded
hy a call note : chep-chr-chr-chi-chi-chi . The
speed varies to some extent, but is typically rath-
er rapid ; often the song has an almost explosive
character . The number of chi-notes is also
somewhat variable, normally 5-6, sometimes 8-
10 (when fast) . The song of Buff-throated War-
bier is clearl,v distinguishable from that of Tick-
ell's . It is distinctly slower and weaker, and the
voice is softer . Moreover, it does not begin with
the chep, aithough sometimes with a short, sub-
dued trr or trr-trr. A commonly heard phrase
could be transcrihed as tuee-tuee-tuee-tuee-tuee.

The call of Tickell's is a rather hard and sharp
chep or ch(r)ep, somewhat reminiscent of one of
the calls of House Sparrow Pa .sser domesticus .
There appears to be some local variation, as the
usual call heard in south-west India in winter is a

softer chup or c-hip . The call of Buff-throated, a
soft, rather weak, trrup or trrip, is easily separ-
able from that of Tickeli's, and resembfes House
Cricket Acheta doniestica .

For sonograms of songs and calls, see Alstrrim
& Olsson f 1992} .

Behaviour
When agitated during territory defence, Buff-
throated Warbler frequently adopts a posture
with drooping and continuously quiverinf ; wings .
We have not seen this hehaviour in Tickell's
Warbler .

Possible confusion species

Sulphur-bellied Warbler
Tickell's Warbler can he confused with the partly
sympatric Sulphur-bellied Warbler P griseolus
which breeds in the western Himalavas and
adjacent areas and winters on the Indian subron-
tinent . Sulphur-bellied generally gives a darker
impression than Tickell's . The upperparts of
5ulphur-hellied are grey-brown, lacking the
greenish tinge of Tickell's (greenish may be very
difficult to discern in worn Tickell's, though) . The
underparts look more dingy yellow, less pale,
bright and clear yellow than in Tickell's . ln some
Sulphur-hellieds, the underparts even look grey-
buff with just a little vellow admixed, chiefly on
the belly . In Sulphur-beliied, the vellow superci-
lium is more contrasting than in Tickell's and,
usuallv, there is a distinct contrast between the
bright yelJow supercilium and the greyish-buff
throat (in Tickeli's, there is little difference in
colour between the supercilium and the throat) .
Moreover, the ear-coverts are more unifornilv
dark in Sulphur-bellied than in Tíc :kell's, wíth a
much less well-marked eye-stripe than in Tick-

63 Tickell's Warbler ; Himalayahoszanger Pht41oscopus affinis, Wofong, Síchuan Province, China, Íune 1990
(Urban Olsson) . Note indistinct dark tip to lower mandibie, dislinct dark stripe on ear-coverts, c lear-cut, somewhat
bulging supercilium in front of eye, and slightly more lemon-yellow, less huffish colour of supercilium and imder-
parts than in Buff-lhroated Warbler 64 Burí-throaled lhrarb3er / Chinese Boszanger Phylloscopu .s suhatfinis, Wo-
long, Sichuan Province, China, lune 1990 IUrban Olsson) 65 Tickell's Warbler / Himalayaboszanger Phylloscopus
affinis, Koko Nor, Qinghai Province, China, June 1987 {'Urban Olsson) . Very bright yellow individual - clearlv
more lemon yellow than any Buff-throated Warbler . Ncrte also indistinct dark tip to iower mandíble and very pro-
minent supercilium, hulging in front of eye (dark stripe on ear-coverts unusually índistinct in this individual) 66
Buff-thr~oated Warbler / Chinese Boszanger Phy!loscopus subaftinis, Wolong, Sichuan Province, China, June 1990
( Urban Olsson) lnot same individual as in plate 64) 67 Tickell's Warbler / Himalayaboszanger Ph,viloscopus allinis
(IefU and Buff-throated Warbler / Chinese Boszanger Phv!loscopus subaffinis, Wolong, Sichuan Province, China,
June 1990 rUrban Olcson) . Note difference in colour of underparts and superc :ilium and pattern of bill and ear-
coverts 68 Sulphur-bellied Warbler / Steenboszanger Phyffoscopus g risnofus, Ladakh, India, iune 198.3 (Urban
Olsson) . Compare with Tickell's Warhler and note hright vellow superc ilium contrasting with dull grev-buff under-

parts and rather dark ear-coverts with poorly defined eye-stripe
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ell's . The lower mandible is completely pale in
Sulphur-bellied, whereas man,v Tickell's show a
distinct, although small, dark tip on the lower
mandible ; this is, however, not an important
character .

The songs and calls of Sulphur-bellied are clear-
ly difierent from those of Tickell's . The song of
Sulphur-bellied is slower and softer than that of
Tickell's and is more reminiscent of the song of
Buff-throated ; ir often begins with one or two call
notes but never with the chep-note of Tickell's .
The common call of Sulphur-bellied is more re-
miniscent of that of Radde's Warbler P schwarzi .
It can be transcribed as a rather subdued soft
tupp, often repeated in stuttering series .

The behaviour of Sulphur-bellied is very char-
acteristic and is a good distinction from Tickell's .
The species has a preference for rocks, where ir
often climbs about in a manner resembling a
Rock Nuthatch Sitta neurnayer. Also, when feed-
ing in wooded areas, it is irequently seen creep-
ing on tree trunks and branches like a nuthatch .

Yellow-streaked Wárbler
Buff-throated Warbler is confusable with the
partly sympatric Yellow-streaked Warbler P ar-
rnandii which breeds in central China and win-
ters in southern China and adjacent countries .
However, Yellow-streaked is larger and has a
stronger bill and proportionately longer tai l than
Buff-throated . The bill tends to look paler in Yel-
low-streaked than in Buff-throated (as a resuft of
the larger size of the bill and on average less
dark on the tip of the lower mandible in Yellow-
streaked ; unlike in Buff-throated, the lower man-
dihle is sometimes all pale in Yellow-streaked),
and the legs also tend to look paler in Yellow-
streaked . The supercilium of Yellow-streaked is
buffish in front of the eye and paler above and
behind the eve, while ir is more uniformly buffish
in Buff-throated . .Moreover, the supercilium is
generally longer and more prominent in Yellow-
strealCed, and the eye-stripe is usually better
defined than in Buff-throatecL Often there is also
a diffuse narrow darker lateral crown-stripe in
Yellow-streaked, lacking in Buff-throated . Yel-
low-streaked shows a more contrastingly pale
(hroat and generaily more contrastingly buffish
undertail-coverts than Buff-throated, and as a
whole, the underparts tend to be paler and less
yellowish than in Buff-throated . At close range, it
is apparent that the underside of Yellow-streaked
is streaked with vellow rather than more uni-
formly buftish as in Buff-throated .

Vocalizations differ clearly between these two

species . The song of Yellow-streaked is faster and
more varied than that of Buff-throated and also
includes fast trills unlike Buff-throated ; ir resem-
bles a high-pitched Radde's . The calE of Yellow-
streaked is a sharp zick or zuck . very unlike that
of Buff-throated ;for sonagrams of song and call
of Yellow-streaked Warbler, see Scharringa
1984) .
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Samenvatting
HERArNNI .`G ~f HIM11ALq1A$O57_4NCCR EN CHINESE Bo5-

7 Ah( ;rK In dit artikel wordt de herkenning besproken
van Himalavaboszanger i'hylfoscopus alfinis en Chine-

se Boszanger P suhaÍfinis . Beide soorten werden in het

verleden ook wel als conspecifiek beschouwd . De

Himalayahoszanger broedt van Pakistan oostwaarts via
de Himalava tot Yunnan, China, en van daar noord-
waarts tot Qinghai, China, en overwintert voornamelijk
op het Indiase subcontinent . De Chinese Boszanger

broedt in China, van Yunnan en Sechwan oostwaarts
tot Fujian, en overwintert in Zuid-China en aangren-
zende de4en van Birma, Thailand en Indochina . Beide
soorten hebben grijsbruine bovendelen met een min of
meer groenige waas, geen vleugelstrepen, geelachtige
onderdelen en een vrij opvallende geelachtige

rvenkbrauwstreep . Hoewel beide soorten veel op
elkaar lijken zijn er enkele kenmerken die, samen
genomen, beide soorten een karakteristiek uiterlijk
geven : structuur, koppatroon, kleur van de onderdelen
en snaveloatroon- Bovendien zijn er duideiíjke ver-
schillen in roep en zang .

Himalayaboszanger is iets groter en zwaarder dan
Chinese Boszanger en heeft een relatief kortere staart,
waardoor het zwaartepunt van de vogel aan de voor-
kant lijkt te liggen . In de hand komt dit tot uiting in de

grotere vleugel/staart ratio van Hinïalayaboszanl;er .
De wenkbrauwstreep van Himalayaboszang,er is op-

vallender, gemiddeld iets langet, meestal duidelijker
begrensd Ivooral vàor het oog) en helderder en zuiver-
der geel dan bij Chinese Boszanger ; naar achter wordt
de wenkbrauwstreep meestal bleker, bijna witachtig
tmeestal eenkleurig bij Chinese Boszangerl ; Himalaya-
boszanf;er vertoont bovendien een vage donkere lijn
boven de wenkbrauwstreep lzelden bij Chinese Bos-
zanger) . De oogstreep van Himalayaboszanger is
rmeesta duidelijker en conlrasteert meer met de geel-
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69 YeIlow-streaked VVirhlr~r / I'cre Davids' Buszany ;cr
Yhvllou'npus armanriif . Hehei Province, China, lvLiy
14 1)2 rtJrb,in Olssor~~ . Crrmpare with Buff-Ihroawd
4Virhler anrl note hr avier, tialer bill, distinctly !}i-

rnloure[! suhercilium, more distinct slark t1vr1-stripe and
whiter throal 7 0 lickell's WarWerÍ 11i1al,tvalx3sztn-
ger Yhydloscopus a1}ïnis, Koko Nor, Qkngh .ti Pruvinre•,
China, Miy 1 990 {t'c~kka 1Nikan1cr] . Nute hrit ;hl
Icrnon-yellow, prominent supercíhum, clistincl rlark
eve-stripe, iaini dark smudge on tip of losver mandihle
and rather frnnt-hravy, shart-tailed a121e,trance
71 Bufi-ihroated 1•4'arbler / Chinese Boszanger Ytrti11 o-
5ruyrus subaiiinis . Emt•i Shan, Sichuan Provínc c , China,
.ti1 tt i 94-1 rtJrhan C)lccnni 72 Sulphur-beliied bVarbler /
5leenboszanger t'ttp!lnccopus ~nseolus, R,tphstan,
lndi,a . Fehruary 19'I t Oncters Pauhrurh, Crrnqr,tre witlt
lickell'S Wvirhlcr arxl nule brigitl vellnw ~upertihum
contr.tsting wilh clull grey-óuff underp .srts ind more
po+xly de{íned eye-strihe 73 Yellow-slredked 1ti'arhler!
Père p7ti-ids' Boszanger Phyffoscoljus trnraruiii, Bada-
ling, Hebei province, China . 20 h4ay 11H1 rCoran
Ekstrriml . Comparc wilh Buii-throated 1•~' .trf~ler and
note especiaffy sulxerciíium rmore huÍtish in irunt oi
eve than behíncli, isrnt clark lateral crox-vn-strilac and
conlrastinfify x~hilish rhr(i~iL Underpmrts r>i Ihis irlivi-
du a l letis yclk>Ftii h t}i,tn in norm,il 43uit-Ihroaleri
bV,irhIer
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Jdentification ol Tickell'i and Buti-throateri Warbrers

achtige oorstreek dan bij Chinese Boszanger, die een
donkerdere oorstreek heeft . De teugelstreep is bij
Fiimalavahoczanger smaller dan bí ; Chinese Boszan-
ger.

De onderdelen van Hinialayaboszanger zijn meer
citroc^ngeel, minder bruingeel, dan bij Chinese Bos-
zanger, echter wel vaak niet een bruinachtige waas op
horst en tlanken ; de buik is dan nog steeds meer
citroengeel .

Hoewel er enige overlap is, heeft Himalavahos-
zanl ;er weinig tot geen donker op de punt van de
un<iersnavel ; Clhinese Boszanger heefl een uitgebreide
hoeveelheid rloriker op de ondersnavel .

Himalayahoszany;er kan mogelijk verward worden

met de gedeeltelijk sympatrisch voorkomende Sleen-

boszanf;er P ;;rise°ofus, en Chinese Boszanger niet de
daarmee gedeeltefijk sympatrisch voorkomende Père

Davids' Boszanf;er P armandii. De gele wenkhrattw-

streep van Sleenboszanl;er is opvallender en con-

trasteert duidelijk niet de grijs-geelbruine kee# (weinit ;

contrast hij Himalayahoszanger) ; bovendien is de oor-

streek vrijwel egaal donker waardoor de oogstreep
rninder opvalt dan bij Hímalavaboszanger. Steen-

hoszanf;er is op de hovendelen t;ri ;sbruin en mist de
groene waas van een (ongesleten) HimalayaUoszanger .

De onderdelen zijn minder helder geel, meer grijsach-
tig geelbruin . Naast duidelijke verschillen in roep en
zang is er ook een verschil in gedrag : Steenboszanger
is vaak op rotsen en boornstronken te vinden, in gedrag
enigszins lijkend op een Rolsklever 5itta neumayer.

Père Davids' Boszanger is groter dan Chinese Bos-
zanger me1 een stevigere snavel en langere staart . De

wenkhrauwslreep is geelbruin vóór, en lichter hoven
en achter het oog {e};aal geelbruin bij Chinese Bos-
zanl;erl en is ianger ; de oogstreep is duidelijker
begrensd . Père Davids' Boszant;er heett een lichte keel,

contr,islerendt- geelhrulne onderstaartdekveren en lich-
Iere, minder geelachtige onderdelen ; van clichthij zijn

gele streepjes op de licfite onderdelen zichtbaar {egaal
geelhruin in Chinese Boszanger} .
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Occurrence of Blue-cheeked
Bee-eater in Europ e

Enno B Ebels & lan van der Laan

O ne of the most charismatic birr€s breeding
in the Western Palearctic is the Blue-cheek-

ecf Bee-eater Merof)s persicus. Three species of
bee-eaters lvheropidae occur in the Western
Palearctic : the ~ti-ell-known and wiclespread Euro-
pean Bee-eater M apiaster, breeding around the
Mediterranean Sea and occasionaily north to
Scotland, Finland and Sweden foutside the West-
ern Palearctic from Iran east to Pakistan, central
Asia and western China and in South-Africa and
Namibia} ; the largely resident Little Green Bee-
eater /v1 orientalis, breeding in southern Israel,
Jordan and the Nile Valle,v, Egypt ioutside the
Western Palearctic Yroni tropical Africa and Ara-
bia through India to South-East Asia) ; anc! the
Blue-cheeked Bee-eater which breeds in north-
ern Africa, south-eastern Turkey, Syria, Iracl and
along the Caspian Sea íoutside the Western Pale-
arctic from Senegal to Chad and from Oman east
to central Asia and India, Fry et al 1992) .

In this article the occurrence of Blue-cheeked
Bee-eater as a vagrant in Europe is discussed . as
well as some recent topics on taxonomy and
identificatian .

wanted vagrants in Europe .
Until 11393, at least 47 accepled records have

been reported, which are listed below . Fíf;ure 1
shows the geographical distribution of all Eurrr-
pean records . Figure 2a shows the monthly distri-
bution of records in southern Europe (Bulgaria .
France, Gibraltar, Greece, Italy, Malta, Spain anrl
Irormerj Yugoslavia) and figure 21) the monthfy
distribution in northern and north-western Euro-
pe lDenmark, Finland, Germany . Great Brit-
ain,the ~etherlands and Swedenf . The records
are taken from Cortés et al (1980), Sultana et al
(1982), Dymonri el al f19891, Breife el aI t1990),
Glutz von Blotzheim & Bauer 0990), RoBers &
The Rarities Committee (1990), Jïnnes el ai
(1991), cle Juana et al 11991), L .ewington el al
{1991 }, Dubois & Yésou (1992}, van den Berg
{1994}, Brian Rasmussen (in litt), Philippe
Dubois {in littf, Fulvio Fraticelli Iin littl, and
Tommy Tyrherg ( in litt) .

Records in southern Europe (32+ )
(outside the hrec=cling areas along the Caspian
Sea )

Distribution
The two subspecies of Blue-cheeked Bee-eater
currently recognized boih breed in the Western
Palearctic . The nominate M p persicus breeds
from Et;ypt and the Middle-East east to Kazakh-
stan and north-western India . 44 p chrysocercus
hreeds in the western Sahara trom south-eastern
Morocco and central Algeria to Mauritania, Mali
and Nigeria (Cramp 19851. Both races are highly
niigratory, with persirus wintering in eastern
Africa, from Ethiopia and eastern Sudan to South-
Africa and chrysocercus wintering in western
Africa trom Senegal, the Ganibia, Guinea Bissau
and Sierra Leone east to Nigeria (Cramp 1985,
Fry el al 19921-

Being a long-distance migrant, it is not sur-
prising that the Blue-cheeked Bee-eater regularly
occurs as a vagrant in Europe, north and west of
the hreeding areas . Because of its beauty, its rari-
ty and the relatively low escape risk, this spc=cies
is highly rated among birders as one of the most

Buh;=aria 111
Ma`' 198 8
An unconiirnled rL'p(>rt of three I)irds at Atdnasovsti a

Lake, Burgas, on 19 September 199 5 iBirdinF World 7 :
1 3 7, 1994) is not includcd in the analvsis .

France (4 )
11 A-1ay 1832, ttivo birds, Embouchure (iu Ie.z, Hér,aull
hlay 1875, Marseille, Bouches-du-Rhbn e
1 1)1-1, Camarl;ue, Bou< :hes-du-Rhón c
25 April 1927, Cantar};ue, [3ouches-clu-Rhon e
The record of a bird reporled at Oness<3n( . Fínistère, nn
15 October 19 1 ) 3 IBirdint; World 6 : 391, 199i) is still
under cornídaration hy the French rarities comrnitlee

(CHN'Í íPhillpt>e Dubois in líttl and IhereÍore nul

included in the an a lysis .

Grbraltar (1 )
9 5e p temher 197 3

Greece f 7+J
'se+-eral' betore 1850
187 4

fDvich 8irziinh Ih : 95-IOI, juni 1 9941
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Occurrence of 8luv -cheeked Bee-eater in Europe

around 1880 . Attika
1890, Attiic a
1965, Kárpatho s
1966, Rhodos 1Kinzelbach & Martens 1965 1
6 April 1990, Timbaki, Crete (Bassin et al 1990 )
The record ot three hirds at Kárpathos from 30 April-3

May IDu1rh Birdinl; 15 : 183, 1 993) is not yet conlirm-
ed and therefore not includeci in the analysis .

Iraly (7)
M.iy 1834, two birds, near Genua, Ligura
April 1874, Bari, Pu g li a
ahout 1890, Messina, Sicily
June 1899, Penne, Ahruzzo
May 1912, Castelvetr,3no, Sicil y
12 September 1932, Sesto Fiorentino, Tuscany
May 1979, Siracusa, Sicil y

Ma1ta (10)
5eptember 184 0
end of May 1871 . Girgent i
18 April 1921, two birds, Gozo {Despott 19231
27 Aprii 195 2
25 May 1955
May 1 9 5 8, Goz o
late Apri l 1968, 1vladliena

9 May 1968, Ghajnsielem
10 May 1968, Comin o
20 May 1973, bb'ardij a

Sp ,1 in f1 J
15 june 1989, Remolar lagoon, Llobregat river delta
Barcelon a

(torni er) Yugoslavia (11
May 195 3

Records in north-western and northern Europe
(15 }

Denntark (2 )
21-?2 lune 1989, Christianso, Bornholm ( plate 74)
2 9 June 1993, Vesterlund Kro, lyllan d
The 1993 record has not vet been accepted by the
Danish rarities committtee (Peter Lyngs in littl hut is
included in the analysis on the hasis of ihe publication
o ; a convincint; pholograph iDqF Nvt 1993 2} : 4) .

Frnlanr! (1 )
9 tuly 1991, Sodankylï, Lappi {photograph in Jïnnes et
al 1992 1

Germanv {1 1
19 lune 1995 . Hamburg, Schlestiti'ich-Ho4stein

Great-Britain (7)
13 July 1921, 51 Mary's, Scil#y (piate 75 }
22 june 1951 . St Agnes, Scslly (Quick 1952 1
17 September 1982, Peterhorough, Cambridgeshire

30 lune-1 Juiv 1987, Budleigh Salterton, Devo n
1 june 1989, Kennack Sands and Cadgwith, Cornwall
8-10 July 1989 (possibly t`rom 25 )une}, Cowden, Hum-
berside (Ganllett 1989, plate 76) and 12 July 1989,
Leverton Marsh, Lincolnshire (presumed same )
18 July 1989, Church Hougham, Ken t

Netherlands (1 1
30 September 1961, De Cocksdorp, Texel, Noordhol-
land (Meeth 19 0 2, plate 77-79 )

Sweden (3 )
2 August 1961, Stockviken, Hamra, Gotland ICeder-
gren 1962i and 9 August 1961, Kl ntehamn, Gotland
(presumed same )
2 luly 1978, Abisko, Torne Lappma•k
?7 May 1985, Eskilstorps ïngar, Sk3ne

Discussion
Of the 47 records, eight could not be specified to
month or date ; therefore they are not included in
the discussion . Two distinct peaks can be recog-
nized for the remaining 39 records ; in April and
May in southern Europe (21 records : 54%) and
from late May and june to early August in north-
western and northern Europe (13 records : 33°/,) .
The five September records (1 3%1 are divided
hetween northern and southern Europe .

The first peak suggests birds overshooting from
the breedinK areas or straggling from the main
migration routes after their return from the
wintering grounds, whereas the second peak sug-
gesis non-breeding birds wandering far north-
west of their regular hreedirrg areas . This second
peak is remarkable ; the Blue-cheeked Bee-eater
is one of the very few vagrants with such a strong
mid-summer bias in its pattern of records in
north-western Europe . The September records
could refer to wandering indíviduals as well as to
immature birds which have ieft the breeding area
in the wrong direction . If accepted by the French
rarities committee, the record of an immature
bird at Ouessant, France, in C)ctoher 1993 be-
comes the first record for this month and thus the
latest record of all, 'heating' the Dutch record of
30 September 1961 by more than two weeks .

Although it is known that some norihern Afri-
can Blue-cheeked Bee-eaters migrate north just
after the breeding season (July to September) and
could thus account for a number of summer and
autumn records in Europe, supporting records
from the norihern African coast are apparently
very scarce (Cramp 1985) . Interestingly, only two
records are known trom the Canary Islands : 25
April 1890, La Laguna, Tenerife, and one shot in
May of prohably the same year (Bannerma n
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1963) . A recent record of six birds reported at
Costa del Silencio, Tenerife, on 8-12 September
1991 Icf Birding Word 4 : 3 6 1) has not yet heen
considered hy the Iberian rarities committee
lJuan Gutiërrez in litt), The Gibraltar record in
September 1973 is one of the few records That
could be indicative of post-breeding dispersal by
northern Afrrcan birds (of the subspecies chrvso-
cercus ) reaching Europe . However, this record
could just as well refer to a disoriented persicus
bircl, trying to find its way back after wandering
through Europe .

In Cyprus, the subspecies persicus is a fairly
regular migrant from late March to May, mostíy

in April (Flint & Stewart 1992) . These must be
birds returning from the wintering grounds to the
western limits of their breeding areas in southern
Turkev or on their way to the breeding areas
along the Caspian Sea . In Egypt, birds arrive at
the breeding sites rn the first half of April and
passage of considerable numhers can be noted in
mid-April, with much lower numbers from earl,v
May onwards dHans Schekkerman pers obs, in
litt) . The birds recorded at Malta could belong to
persicus (cf Sultana et al 1982i but the occurren-
ce of chrysocercus can not be excluded, given
the fact that April migrants throut ;h Kufra, Lybia,
resemble chrysocercus (Cramp & Conder 1970 .1 .

FIGURF 1 Records in Europe í 5) and E}reerling ranges ÍhatChed ) of Blue-[heeketf Bee-eater /Groene Bijeneter h1e-
rops persicus (breeding ranges after Cramp 1989 )

hreeding range of M p chrysocercus

breeding range of M p persrcus
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FIGURE 2a Monthly distribution oÍ recofds of Blue-
cheeked Bee-eater / Groene Bijeneter Merops persicus

in southern Europ e

FIGURr 2b hionthly distribnlion of records of Blue-
cheeked Bee-eater / Groene Bijeneter Merops persicus

in north-wesiern and northern Europe

The relative scarcity of vagrants of northern
African origin to Europe compared to the large
number of species from the south-eastern part of
the Western Palearctic regularlv recorded as va-
grants in north-wesiern Europe Ieg, Bimaculated
Lark Melanocorypha bimaculata, White-throated
Robin lrania gufturalis, Pied Wheatear Oenanthe
pleschanka, Desert Warbler S

'
vlvia nana of the

subspecies S n nana, Isabelline Shrike L anius
isabellinus) could suggest that all vagrant records
of Blue-cheeked Bee-eater in Europe refer to M p
persicus. All Italian records are accepted as
helonging to M p persicus (Fulvio Fraticelli in
iitt) ; the first Swedish record and the Danish
record are also attributed to this subspecies (Ce-
dergren 19 62, Brian Rasniussen in litt) . Examina-
tion of avaslable photographs of European re-
cords revealed no characters slrongly indicative
of the subspecies chrysocercus, such as a very
long projection of the central rectrices .

Given the neat pattern of occurrences in Euro-
pe, it is likely that most or all records in Europe
refer to genuine vagrants, especially since hee-
eaters seem to he rarely kept in (aptivity .

Taxonomy
Blue-cheeked Bee-eater iorms a superspecies
with Blue-tailed Bee-eater M superciliosus phi-
lippinus / Madagascar Bee-eater M s superci-
fiosus (includinf; M s ahernans)- Following Fry et
al ( 1992), these taxa are treated as subspecies of
one species, with Blue-cheeked Bee-eater heing
specifically distinct . Until recently, all forms
were often treated as befonging to one species,
M superciliosus (eg, Cramp 1985) . Sonie authors
prefer to treat M(s) phifippinus and M (s) super-
ciliosus (including M s alternans) as two separate
species Ísee Cramp 198-5 for references) . A sum-
mary oÏ the taxonomic historv of the species
group is given by Harrap (1991) .

Madagascar Bee-eater breeds in Madagascar,
Comoro Islands, Somalia and the eastern African
seaboard and occasionally in western Kenya and
Zimbabwe, with limited local movements out-
side the breeding season . The subspecies M s
alternans breeds in a restricted area along the
border of Namibia and Angola . Blue-tailed Bee-
eater breeds in northern Pakistan and India to
Indochin .3, the Philippines, Sulawesi and Papua
New Guinea, overlapping (but not interhreeding)
with Blue-cheeked Bee-eater in north-western
India and eastern Pakistan lRoberts 1991) . Blue-
tailed Bee-eater is migratory, with northern hirds
moving to southern parts of the breeding areas in
winter ÍFry et al 1992) .
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The recent splitting urg,es any observer in Euro-
pe to he cautious when observing a'greaen hee-
eater' . Aithough Mad .ig,asc:ar and Blue-tailed
Bee-eater are extremeiy unlikely to reach Europe
as genuine vagranls, the (remote) possibility o1 an
escape justifies careful scrutiny ot everv green
bee-eater reported .

Identification
Al[hough the identification of Blue-cheeked Bee-
e .iter may look straightforward, the taxonornic
changes describerl above mean that spc°rial
attention should he paid to this subjec t . Apart
from the separation froni Blue-tailed and Mada-
gascar Bee-eater, confusion with European Bee-
eater is sometimes possible . Finally, the sepa-
ration of the two suhspecies persicus and
chrysocercus is problematíc and therefore dis-
cussed . Not much attention has heen given to
this point in recent literature . Subspecific identiÍ's-
cation is important to learn more about the
geographical origins of Blue-cheeked Bee-e .iters
in Europe .

European Bee-eater always shows etitensive
brownish-red on the upperparts (green c.m 131ue-
cheeked) and a c lear yellow throat, hordvred
belaw by a thin black line (throat brown on
Blue-cheeked, lacking the black line) . The under-
parts are bluish on European Bee-eater rather
than greenish, and the elongated tail-streamers cN
European Bee-eater project much less lup to 24
mml than those of Blue-cheeked (45-104 mmi .
The bill of European Bee-eater (36-45 mm) is
usually shorier than that of Blue-cheeked c42- .51
mm, Fry et al 1992j . The latter two characters
can be important identification clues when <1 hirrl
is seen in strong backlit ;ht . In flight, the extc°ntiive
coppery or cinnamon underwing of Blue-c heek-
ed Bee-cater differs from the paler whitish undvr-
wing with pale cinnarnon undenvinF;-coverts of
European Bee-eater, High-flying birds can cause
serious identification prohlems and m,iy he
impossible to identifv . Immature birds are less
brightly coloured and have no eloni;atetl tail-
streamers ; identific .ation reyuites careful ohservi-
tion of plumage pattern and coloration . The flit ;ht
call oi Blue-cheeked Bee-eater, a rolling diririp,
sounds rather like the farniliar pruik ot European
Bee-eater but is 'harder, shorier and more defi-
nitely polysyllabic' (Frv e1 al 1992) . Separiticrn
on call only, however, is difficult .

Madagascar Bee-eater is separated hv the
white (to slightly yellowish, greenish or pale
bluish) forehead, supercilium and ear-coverts
(blue-white on Blue-cheekecl), narrower superci-

lium, more limíted and duller vellow chin, olive-
brown or ulivc-grecn cap (bright-t;reen on Blue-
cheeke(1), duller bronzy-gretn piumaKe ancl
paler rufous underwing-coverts . Especially in
non-breeding plumage, separation Írom Blue-
cheeked can Ix, difíicult .

Blue-tailed Bee-eater shows a};reen forehead
and superc :ilium (with narrow or almost absent
pale line above and narrow pale blue line below
dark eye-stripe, giving darker-faced impressionl,
blue or (;reenish-biue tertials, rump, uppertail-
coverts and tail (green on Blue-ch(,eked) and
pale blue undertail-coverts ( ;;reen on Blue-
cheeked) . Differences in measurements are
siight ; voices and behaviour are icfentical 1Cramp
1985, Fry et al 19921 .

The two subspecies of Blue-cheekerl Bee-eater
differ mainly in the length ot [he tail-streamers .
Streaniers of male persicus are 43-67 mm loriger
than the tail, of male chrvsocercus 6 5-105 mm ;
of fe.male persicus 35-52 mm and of female
chrysocercus 46-64 mm (Cramp 1985 ) .

Since sexing is not possible on other plumage
characters, only very long-tailed birds can be at-
tributed to chrvsocercus safely in the ticsld . Very
short-tailc~d hirds are presumably pc°rsicus, hut
the possihility oi broken or growing rectrices
makes this identification teature unreliable
{unless checked in the handl . In comparison,
rtil p chr,vsocercus normally shows less or some-
tinies alniost no white on ihe forehead, a narrow-
er pale blue suparciliurn and band on the fore-
head and often lacks any white below the dark
eve-streak . The upperparts, central rectrices anrl
outc:r webs of the primaries are sli};htly more vel-
low-green or golclen-green IL;rasS-green on persi-
Cu~, ; Cramp 1989, Fry et al 1 c3{34~1. However,
differences in plumage are verv slight and unre-
liable, due to changes through wear, ahrasion
and differences between breedint ; and non-
breeding plumages .

In the hand, both suhspecies can utiually be
separated Íand sexed! by a combination of ineas-
urements (cf Cramp 1985) .
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1

74 Blue-cheekccl 13ee-e.ater / Groene Bijeneler Merops persic-us, Christianso, Bornholm . Denmirk, lune 1984 (Ye>!er

Lyr7t;si 75 BIue-[heeked Bee-eater / Groene Bijeneter Merops persicus I[ollected on Scilly, Engeand, 1 :3 luly 1921 I,

Isles of Sciliy Museum, St Mary's, Scilly, England, Octoher 1942 {Paul Knollel 76 Blue-cheekecl Bee-eater / Groene

Bijcnetcr Merops persicus, Cowden, Humberside . England . luly 198 11 {Davirf M Coftridgr>1 77-79 Blue-cheeked

Bee-eater! Groene Bíjeneter hierops yersic .us, Texel, Noordholland, Netherlands, 30 September 1$)(~ I{"!'iet ,b9eeth l
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and Tommy Tvrberf; . We thank the Isles of Sc'iliv
Museum on St Marv's for their kind permis5icm to
take photographs of the hird in their col Iec tion .

Samenvatting
Vnc 1hnnMFN VAN GROENF BIIFNFTER ,ti EUROPn Een va n
de rneest tot de verbeelding sprekende dwaaly;asten in
Euro{m is de Groene Bijene[er Merops persi(u, . L}c•ze
soort is builen de hrueclgehieden in het Midrlen-Oos-
ten, Zuidwesl-Rusland [•n Et ;ypte londersoort Al lr prrsi-
c :us7 en Noordwestatrika (ondersoort M p chryso( c•rrus )
in de meeste Europese landen als dw•aalgacl v<rtitt ;e-
steld . In dit artikel worden alle aanvaarde Europese
waarnemingen buiten de broedgebieden vernield Het
gaat om tenminste 47 gevallen : 32+ in Zuideurop,a en
15 in Noord- en Noordwesteuropa, De Zuideuropese
waarnemingen komen voornamelijk ui[ april en mc•i
tiihuur 2a1 ; de Noordeuropese vrijwel allemaal uit de
periode eind mei-begin augustus, niet een piek in juli
(figuur 2b) . Er zijn vijf verspreide waarnemingen uit
september. Op grond van hel patroon van de waarnr•-
mingen en het fotografische materiaal wordt t ;('r onclu-
deerd dat alle Europese gevallen waarschijnlijk he°trek-
king hehhen op M t) persirus . Er zijn geen zekere
Europese gevallen van de ondersoort Al p chr t snr er-
cus . Naast een analyse van de waarnemingen wordt
aandacht besteed aan dc• taxnnomie van de C,rnene
Bijeneter en de deterrninatïe, zowel in relatie tot fiijen-
eter M a p r .ister als tot nauw verwante soorten van rle
Groene Bijeneter die buiten het Westpalearrtische
},ebied voorkomen . C7ok wordt ingegaan op cle ver-
schillen tussen beide ondersoorten van de Groene Bij-
eneter .
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Dwergarenden
bij Leersumse Veld in mei 1992
en bij Keersluisplas in april 199 3

Affiert J Dees, Fclwin P Russer, Hans R Russer, Hein Prinsen & 44 ark Snethlag e

I n niei 1992 werd het eerste geval van de
Dwergarend Hieraaetus pennatus voor Neder-

land vastgesteld bij het Leersumse Veld, Utrecht .
Nog geen jaar later, in april 1993, volgde het
tweede geval bij cle Keersluisplas, Flevoland . €n
dit artikel worden beide waarnemingen beschre-
ven .

Leersumse Vel d
()p zaterdaf; 30 mei 1992 was Albert Dees vo-
F;els a ;in het kijken op het Breeveen, een hei-
develd ten zuidwesten van het Leersumse Veld,
Utrecht . pm c 13 :00 werd zíjn aandacht getrok-
ken door een rootvogel die ten noorden van het
Breeveen aan het cirkelen was samen met een
Buizerd 8uteo buteo . De vogel werd even uit het
oog verloren maar kort daarna weer boven het
Breeveen teruggevonden . Na vaststelling van een
aantal belangrijke kenmerken kon AD, die ver-
moedde met iets bijzonders te maken te hebben,
in totaal zes dia's maken, op een afstand van c
200 ni, Na c 5 min verdween de vogel in zuid-
oostelijke richting en werd daarna niet meer
teruggezien .

Thuisgekomen meende AD na raadpleging van
enkeie vogelgidsen dat de vogel een donkere
vorm Dwergarend betrof . Na het ontwikkelen
van de dia's 3eken deze de determinatie te
ondersteunen . Vanwege de geringe vergroting en
de vrij grote atstand bleken de afbeeldingen op
de dia's zeer klein te zijn . Drie dia's waren ech-
ter zo scherp dat een aantal belangrijke kenmer-
ken op boven- en onderzijde redelijk tot goed
zichtbaar was, waarmee cie determinatie zeker
gesteld kon worden .

Als beheerders van het archief van de Vogel-
wacht Utrecht ontvingen Edwin Russer en Hans
Russer een beschrijving en de dia's van de
Dwert;arend . ER en HR bevestit;den de determi-
natie en zonden de gegevens door naar cie Com-
missie Dwaalgasten Nederlandse Aviiauna
{CDNA), die de waarneming aanvaardde als het
eerste geval voor Nederland .

De beschrijving is gebaseerd op de notities en
clia's van AD .

GROC7TTE x BOUw Ongeveer ever groot aEs Buizerri,
waarmee samen cirkelend gezien . Vleugels vrij kort
met brede punt . Staart vrij lang en recht afgesneden .
K[)P & HAL< Lichtbruin .
BOVENDELEN Mantel en rug bruin . Geen witte banen

over zijkant mantel vastgesteld ot op dia's te zien .

Witte vlek hoven staan .

O?`DFRDLrEN Borst, buik en flanken donkerbruin .

Onderstaartdekveren licht .
BC?VENVLEUGEL Armpennen, handpennen en grote

vleugeldekveren zeer donker, bijna zwart . Kleine vleu-

geldekveren kastanjebruin . Middelste vleu};efdekveren

roomwit, als lichte hand over vleugel zichtbaar . Aan

voorzijde van vleugels naast kop twee duidelijke witte

vfekken I'koplampen'1 .

ON DERVrEUGEI Ondervleugeldekveren donkerbruin .
Armpennen en handpennen zwarthruín met lichte

doorschijnende binnenste handpennen .
SIAAtzi Bovenstaart donkerbruin . Onderstaart vanaf
lichte onderslaartdekveren geleidelijk donkerder wor-
dend tot aan geheel donker uiteinde .
NAAKTE DELEN Door grote afstand niet in veld waar-

genomen noch op dia's zichthaar .

VLLt:I IT Rustige v3ucht als van arend AqLifa of buizerd
Buteo. Vleugels in vlucht enigszins naar voren l ;ehou-
den met vleugelpunten naar achteren gericht . In glij-
vlucht vleugels iets naar beneden gebogen .

De combinatie van formaat (ongeveer als Bui-
zerd), relatief lange en recht algesneden staart,
overwegend bruin verenkleed niet lichte diat;o-
nale baan over de bovenvleugel, lichte onder-
staartdekveren, naar het uiteinde toe donker wor-
dende staart en lichte 'koplampen' op de
voorvleugel duiden op een donkere vorm
Dwergarend (cf Porter et al 1982, Génsbra€ 1989,
lonsson 1992 ) . Vanwege het feit dat deze soort
niet eerder in Nederland was vastgesteld en
gezien cie beperkte informatie op de dia's besloot
de CDNA om het beschikbare materiaal voor te
leggen aan cie Finse roofvogelkenner Dick Fors-
man alvorens een definitjeve beslissing te
nemen. Na bestudering van dia's en beschrijvin g
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Dtivergarenden bij Leersum4e b'elc! in mei 1 992 err b ij Keersluisplas in ~rlaril 199 3

80-81 f}wer}, .irend / 13ooted F.agle Hieraaetus perxr,itus,
<lonkere vtrrm, t eerurmse Velcl . lltrecht . 30 mei 199 2

r -17herr 1 C7ees1

kwam DF tot de volgende reactie : 'Good to see
the slides in original . Mv judgement is mainlv
based on slides 1, 2 and 4, which shorv most
plumage details and it is : Booted Eagle! The
shape of the hird is right for Booted, with longish
and square-cut tail and rather short wings with
ample tip . The coloration of the upperparts fits
perfectly with f3ooted {up)erwing and lai11 and
from below the pale inner primaries can be seen .
Comhinint ; all the slides 1 think vou can safely
identify the hird as a Booted Eagle, despite the
low cluality of the shdes . The plumage is OK ior
Booted and <all the slides together show the
shape of the hird reliably enough to rule out anv
similarly plumaged Buzzard or Honev Buzzard .
In adcfition the observer has seen the white
'head-li#;hts' at the wing bases, which can not be
seen in the slides . '

Op basis van de lange staart zonder dwars-
banden kunnen Buizerd en Wespendiet Pernis
apivoru .ti worden uitgesloten . De recht aft;v-
sneden staart en tekening op de bovendelen sluit
ook Zwarte Wouw Milvus m igrans uit . De groot-
te sluit andere arendsoorten uit, met uitzonderint ;
wellicht van een kleine Schreeuwarend A prmr~-
rina oi Basta ardarencl A clanga, die echter beirie
een kortere staart hebben en andere tekenini; op
vleugel en staart . De grotere maar qua postuur
met Dwergarend vergelijkbare Havikarend H tds-
ciatus mist de lichte band over de bovenvleugel
en heeft lichtere, grijze armpennen op de on-
dervleugel . Op grond van de iets afhangende
vleugels en de plaats van cie lichte tekenrng in
het verenkleed komen ook kiekendieven Circus
niet in aanmerking, al heeft de tekening van cle
onderzijde wel iets weg van een vrouwtje of
onvolwassen Bruine Kiekendieí C aerugino±us .

rj~

82 thwergarencl í Booteci Eagle Hierametus txvuratuti .
lii hle vorm, Kecrsluispla~, Flevoland, 24 april 19 9 3

lHein Prinsen )

Keersluisplas
Op zaterdag 24 april 1993 installeerden Hein
Prinsen en Mark Snethlage zich rond l I :i70 hij
de Keersluisplas, Flevoland, in de hoop wat trek
van rooivogels waar te nemen_ Het was rustig
vveer niet een zwakke zuidoostenwind .

Na ongeveer een kwartier zat ;en zij vanuil het
oostnoordoosten boven de Hollanctse Hout crn
'v„rdachte' roofvogel die samen niet een Buizerd
op hen kwam aanvliegen. De kenmerken die in
eerste in5tantie opvielen, terwijl de vogel in
vooraanzicht door verrekijker en telescoop werd
bekeken, vt-aren cle aflianl;enrle vk•ut;elpunten,
cle zwart-wit tekening op de ondervleugel en dc
lic3tite kop . Terwijl cie vogel naderde, waardoor
de ondvrzijde beter zichtbaar werd, werd aan de
hand van het silhouet en het karakteristieke
patroon op de onderdelen duidelijk dat het een
lichte vorm Dwergarend was . HP en MS
schreeuwden dit onmiddelijk door naar vijf
andere vogelaars die in de huurt waren . De
Davergarend vloog vervolgens op een hoogte van
tttf- 100 m over de waarnemers heen . HP slaagde
c,rin zes dia's te maken. Boven de Keersluisplati
bet;on de vogel op thermiek te cirkelen waarbij
cle bovenzijde goed kon worden waart ;enomc>n .
i)e„.e maakte cen nogal bonte indruk door dc,
lichte diagonale baan over het anndeel van de
vonrvleut;el, contrasterend niet de donkvre pc,n-
nen crn verder bruine hovenvleugel . Na c 5 mïn
zeilcie cle arend in westzuidvvestelijke richting
over de Keersluisplas, waar hij nog c5 min bleet
rondcírkelen en nog goed kon worden waar-
genomen door vier vogelaars die uit ob-
serratiehut De Kluut kwamen toegesneld, zodat
in tota .al 11 waarnemers de vogel hadden gezien
voordat deze definitief uit beeld verdween .
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Door de CDNA is dit geval aanvaard als het
tweede geval voor Nederland .

De beschrijving is gebaseerd op veldnotities
en dia's van HP .

GR[)TT[ & KOSTUUR Ongeveer even grnot als Buizerd,
waarmee direcl te vergelijken, met smallere en mogelijk
iets langere vleugels, waarvan voor- en achterrand even-
wijclit; lopend en langere, recht afgesneden staart . Brede

duidelijk vooruitstekende kop . Lichaam niet opvallend

zwaarder dan bij Buizerd . Vrij zware snavel .
RnF' Licht geelbruin, contrasterend met lichte onder-

delen .
BO V ENDELEN Mantel en rug tdonkerlbruin niet crà;nle-

kleurige schouderdekveren . Eveneens crèmekleurige
1}ovenstaartdekveren lichte sikkelvormige vlek vormend

op buvenstaart, op bovenste deel van zi}staart 'rondlo-
pend' en ook schuin van onderen zichtbaar . Stuit don-

ker .
ONDERDELEN Borst, buik en onderstaartdekveren room-

wít .

ROv[!,'VLEUGEL Voorvleugel bruin . Grote dekveren,
arm- en handpennen donkerbruin tot zwart . Middelste
vleugeldekveren crèmekleuriF, contrasterende diagonale
baan ivanaf lichaam schuin naar voren lopend) over
armdt°el van vleugel vormend . 'Koplampen' op voorrand
van vleugel níel opgemerkt en op dia's niet zichtbaar .
nNDERVLEUC,[L Tweekleurig . Achterrand zwart, c 1/3
deel van vleugel breed . Handpennen zwart, binnenste
(driefj handpennen iets lichter venster vormend . Arm-
pennen dnnkerbruin tot zwart . Bases van buitenste arm-
pennen donkere wig in wilachtige ondervleugel-
dekveren vaxmend . Toppen van armpennen licht
doorschijnend, smalle en wazige witte ac.hterrand vor-
mend .
STAART Donkergrijsbruin met iets donkerdere eindhand .
Toppen van staartpennen doorschijnend w•it .
NAAKr[ DELEN Snavel op dia geelachtig lijkend, waar-
schijnlijk effect van zonlicht .
VLUCHT Glijv4ucht met horizontaal gehouden vleugels
met afhangende achtervtiaarts gehouden vEeugelpunten .
Tijdens cirkefen vleugels niel brnen lichaam uitstekend .
SLEET & RUi Geen sleel of rui zichlhaar .

Op grond van de zwart-wit tekening op de on-
dervleugel en het ontbreken van polsvlekken in
combinatie met grootte, postuur (niet name cie
vrij lange recht aiKesneden staart), lichte diago-
nale baan over de voorvleugel, brede lic :hthruíne
kop en naar het uiteinde toe donker wordende
staart zonder dwarsbanden kon de vogel een-
voudig als lichte vorm Dwergarend gedetermi-
neerd worden, terneer omdat de meeste aan-
wezige waarnemers deze soort al kenden uit
Zuideuropa . Vergeleken niet het geval van Leer-
suni leverde de determinatie aanzienlijk minder
problemen op omdat Dwergarenden van de lich-
te vorm vrijwel onmiskenbaar zijn, in tegenstel-
ling tot de wat minder uitgesproken getekende

donkere vorm en vanwege het feit dat de afbeel-
ding op de dia's aanmerkelijk groter was . Andere
roofvogels, waaronder 'suggestief' getekende
Buizerds, konden worden uitgesloten op grond
van zowel structurele kenmerken als de tekening
van het verenkleed . Een verschil rnet de beschrij-
ving van de vogel van Leersum is dat hij die
vogel de vleugels 'vrij kort met brede top' wor-
den genoemd en bij de vogel van cle Knardijk
'smaller en mogelijk iets langer dan bij Buizerd' .
Vergeleken met Buizerd zijn de vleugels bij een
Dwergarend verhoudingsgewijs iets langer . Door
de vrij brede vleugelpunt en de wat ingetrokken
houding van de vleugels tijdens het zweven kun-
nen de vleugels echter ook vrij kort lijken IJons-
son 1992) .

Voorkomen en verspreidin g
De Dwergarend is een rerlelijk algemene hroed-
vol;el in Spanje, delen van Frankrijk (noordelijk
tot vlak onder cle Belgische grens), Noordwest-
afrika, delen van Oosteuropa, de Balkan, Turkije,
en delen van de GOS-landen ten noorden en
oosten van de Zwarte Zee via Kazachstan ooste-
lijk tol Noord-India en Centraal-Siberië . In het
centrale deel van het gebied ten noorden van de
Middellandse Zee ontbreekt de soort als broed-
vogel . in Zuid-Airíka bevindt zich een afzonder-
lijke broedpopulatie . De soon overwintert in
Afrika ten zuiden van de Sahara, met uitzoncle-
ring van de residente populatie op Menorca

( Balearen} en incidentele overwinteraars rondom
de Middellandse Zee. De wegtrek vindt hoofdza-
kelijk plaats in september en vogels keren terug
in maart-april tCramp 1980, Jonsson 19921 . In
Europa is de lichte vorm overwegend algemener
dan de donkere (verhouding c 7 :3) maar in Rus-
land is de verhouding meer in evenwicht d.Cramp
1980) .

Als dwaalgast is de soort in Europa vastgesteld
in België, Cyprus, Denemarken . Duitsland, Fin-
land, Italië, Malta, Zweden en Zwitserland
(Cramp 7980, Génsbol 1989) . Twee gevallen die
enige tijd op cle Nederlandse avifaunistische lijst
hebben gestaan (Oostvoorne, Z .ridholland, 1974,
en Kerkrade, Limburg, 1979) zijn bij de herzie-
ning van deze lijst niet langer acceptabel geble-
ken (van Ijzendoorn & de Heer 1985) .

Op grond van bovengenoemde waarnemingen
Len noorden van de broedgebieden, het trekge-
drag en de relatieve nabijheid van een deel van
het broedgebied was het te verwachten dat deze
soort ooit als dwaalgast in Nederland zou wor-
den vastgesteld . Dat het tweede geval zo snel
volgde op het eerste was opmerkelijk .
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en René Pop voor zijn pogingen de dia's zo goed
mogelijk uit te vergroten .

Summary
Br)r]rtu Enctcs AT LErRSt,•titsr Vrrl) rN wrAr 1992 AMu nT
KEEk,L isrtAS ij Ar'RU. 1993 On 30 May 1992, a dark
morph Booted Eagle Hieraaetus pennatus was observed
and photographed hv a s+np,le observer over the Leer-
sumse Veld . Utrecht. Despite the poor quality of the
slides, they proved to be conclusive to estahhsh the
identity o" the hird, together with the written descrip-
tion . Identification was baserl on : size ias Buzzard
8uteo buteol : longish, square-cut tail ; shortish wings
with ample tip ; pale diagonal on forewing ; paler tail,
darkening to the tip ; pale uppertail-patch ; pale 'head-
lights' on wingbends . and pale inner primaries . This
observation constitutes the first accepted record tor the
Netherlands .

Within a year from the first record the second Boot-
cd Eagle, a pale morph, was observed and photograph-
cd in 1ligftt over the Keersluisplas, Flevoland, on 24
April 1993 ; it was seen hv 11 observers . Identification
was straight{onvard, because ot size (as Ruzzardl ; long-
ish, square-cut tail ; two-tonerl hlack-and-white under-
wing ; pale creamv-white underparts : contrastint; yel-
lovv-hrown head ; dark upperparts with pale diagonal
on iorewing ; pale mantle patches ; pale uppertail-patch ;
and darkish tai1, gradually darkening towards the tipi ,
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Corrigendu m
In het artikel over twee Roodoogvireo"s Vireo olwaceu5
op Vlieland, Friesland, in septernher en oktoher 1991
(Dutch Birding 16 : 64-56, 1994) is helaas een verkeer-
de foto afgedrukt . De op plaat 45 afpeb(-elde vogel
betreft niet de Roodookvireo van 24 :eptember 1991
maar een Noordse Boszanger Phvlloscopus bore .tlis ciie
eveneens op Viieland door Kees Terpstra werd gevan-
gen en gefotografeerd op 19 septemher 19tS9 . De
hedoel[le foto van de Roodoogvireo drukken wij hierhij
alsnog af.

Wij bieden voor deze beireurenstivaardi~e vergissing

onze verontschuldigingen aan . REDFlCIIE

83 Roodoogvireo / Red-eyed Vireo Vireo olr vacects,
Vlieland, Friesland, 24 septembcr 1991 rKees Terpstra )

In the paper on two Red-eyed Vireos Virco nln-aceus
on Vlieland, Friesland, in 5eptember and October 1991
(Dutch Birding 16 : 64-66, 1994), uniortunateiy . a
wrong photograph was printed . Plate 4ï does not show
the Red-eyed Vireo of 24 September 1991 but an Arc-
tic Warbler Phylloscntws borealis which was also trap-
ped and photoKraphecl nn Vlieland hy Kees Terpstra on
19 5eptember 1989 . The Red-eyed Vireo photograph is
printed here .

We apolol;ize for this regrettahle mistake . EDITORS

10 .i



Roze Pelikanen in Nederland
in november 1987-februari 1988
en mei 1990

Jar1 Zti-vaa nevekl & Enno B Ebei s

in 9 tot 13 november 1987 verbleef een
Vidulte Roze Pelikaan Pelecanus onocrotalus
in 4veilanden nabij Havelte, Drenthe . Aanvanke-
lijk veroorzaakte het verblijf weinig beroering
onder vogelend Nederland maar na enige tijd
besloten veel mensen toch een kijkje te nemen .
Op de eerste dag van een massale 'twitch', 14
november, bleek de vogel echter verdwenen te
zijn . Op 29 november dook vermoedelijk dezelf-
de vogel op in de kleiputten in cle Meinerswijk
bij Elden, direct ten zuiden van Arnhem, Gelder-
land . Hier konden veel vogelaars de pelikaan
alsnog te zien krijgen . Na 13 december werd de
vogel hier niet meer gezien maar wel weer van 5
januari tot 7 februari 1988 . Voor een uitvoerige
beschrijving van de waarneming bij Elden wordt
verwezen naar Lensink f 1988>. Op 8 februari
1988 werd tenslotte een adulte Roze Pelikaan
vliegend waargenomen boven Valkenburg„ Lim-
hurg . Naast bovengenoemde door de CDNA
aanvaarde waarnemingen waren er meldingen
op andere data (waaronder eerdere en latere
data} en anclere plaatsen in Drenthe, Friesland,
Gelderland en Limburg . Voor een overzicht van
alle meldingen wordt verwezen naar van der
Burg et al (1988) . Volgens een artikel (met foto)
in (le Arnhemse Courant van vrijdag 27 novem-
ber bevond zich eerder in die week een exem-
plaar in een vijver aan de Veerpolderstraat in een
nieuwbouwwijk in Arnhem-Zuid, vlak bij de
Meinerswijk.

Op 6 mei 1990, na een ochtend vogelen bij de
Oostvaardersplassen, Flevoland, gingen René
Lieverse, Sander Lieverse, Koert Mulder en Jan
Zwaaneveld om 13 :30 zitten langs de Knardijk
bij de Keersluisplas, Flevoland, in de hoop nog
wat rloortrekkende roofvogels te zien . Om 1 3 :45
richtte JZ zijn telescoop op een grote vogel die
hoctt; zwevend vanuit het zuiden de Keersluis-
plas naderde . Groot was de verbazing en het
enthousiasme toen de vogel een Roze Pelikaan
bleek te zijn . IK waarsrhuwde direct zijn metge-
zellen en enkele andere aanwezige vogelaars die
de vogel allemaal zagen . Terwijl de vogel op c

500 m afstand begon te cirkelen boven de Keer-
sluisp[as en aanstalten maakte om te l;aan lan-
den, arriveerden Max Berlijn, E :nno Ebels, Tecl
Hoogendoorn, Gerard Steinhaus en enkele an-
deren . Om 13 : 5 5 landde de pelikaan op het
grasland aan de overzijde van de Keersluisplas
waar hij door de afstand en door de warmtetril-
ling slecht te zien was . Enkele vogelaars, waar-
onder EE en TH, zagen de vogel daarna nog op
grote afstand vanaf de Praamwek op het land zit-
ten . Doordat de pelikaan minutc•nlan8 boven cle
Keersluisplas cirkelde, was dere (hoewel van
respectabele afstand) in vlucht van alle kanten
goed te bekijken .

De gevallen van Havelte, Elden en Valkenburg
werden te zamen aanvaard als eerste geval voor
Nederland ; de CDNA vond onvoldoende aan-
wijzingen dat er meer dan één Roze Pelikaan in
deze periode in Nederland heeft verbleven . De
waarneming in Flevoland is aanvaard als hei
tweede geval voor Nederland .

Havelte/Elden/Valkenburg
De besc hrijving is gebaseerd op notities van Rob
Lensink op 1 decenber en van Enno Ebels op 12
rlecemher en op foto's van 1_ecl Boon uit novem-
her .

GROOTTE & POSTUUR In zit als zwaan Ctignus of grote

gans Anser. Indien ineengedoken icleiner iijkend . In

alucht als coievaar Gconia ot groter mel hals int;etrok-
ken en poten niet voorbij staart stekend .
KOP & HALS Wi1, niet spoor van wiite kuif op achter-

kop en roze gloed op voorhoold .

BOVENpE.LFN Vuilwit .
ONDERDELEN Vuilwit . borst met vahc~ roze gloed .

VLEUGEL t3ovenvleugel wiS, met geheel iwarte han[t-

en huitenste armpennen . Binnensle armpennen 'vat;er'

zwart gete.kend, Ondervleugel wit niet zwarte hand- en

armpennen, zwarte band vormend tol op binnenste

armpennen .

STAART Wit .
NAAKTE DELEN Bovensnavel roze-o,,inje, naar basis toe
grijs . Keelzak okergeel met bruine zweem . Poot víees-
kleurig tot oranje . Oog donker . Naakte huid rondom
oog licht rcue[;rijs . Polen ongeringd .

106 lihn , h R-dinq 16 : IOf,-! lo, luni 19441



Roze Pelrkanen in Nederland in november 1937-februari 1988 en mei 1990

RUI & SLEET Verenkleed gaaf maar arrnpennen smaller
en gesleten lijkend . Enkele hand- en annpennen niet
geheel volgroeid IRLi .
G EDRAG Meestal in weilantf (Havelte) of aan rand van
kleiputten IEldenl verblijvend . Foeragerend op vis .
Soms benaderbaar tot op c 50 m, meestal op afstand
van meer dan 100 m opvliegend ,

Flevoland

GROC?!TL h BOUW Typische pelikaan : in vlucht zeer
groot, zwaar gebouwd met brede sterk 'gevingerde'
vleugels . Met ingetrokken hals (in 5-vorm) vliegend .
Kop duidelijk hoger gehouden dan lichaam . Snavel
groot, lang en met keelzak, tijdens vlucht schuin i
beneden gehouden . Tijdens zweefvlucht vleugels vrij-
we€ stil en vlak gehouden, met iets naar br7ven gebo-
gen handpennen . Poten in vlucht niet voorhij staart uít-
stekend . In zit ongeveer hveemaal zo 'zwaar'
overkomend als nabije Blauwe Reigers Ardea cir7erea .
KOP & HALS Wit . met afhangende witte kuif o p achter-
kop .

BOVENDELEN Wit .
ONDERDELEN Wit ,

VLEUGEL Bovenvleugel wit, met geheel zwarte hand-
en buitenste armpennen ; meer vlekkerig en 'vervagend'

naar binnenste armpc-nrien toe . Ondervleugel wil met

zwarte hand- en armpennen, zwarle hand van c halve

vleugel breed vormend tot op binnenste armpennen .
STAART Wít .

\'AAKTF DELEN Snavel vrij licht lijkend, althan5 niet
duidelijk aistekend . At en toe geel of gelig 'opiichtencl',

afhankelijk van lichtval (ook in vlucht zichtbaar} ; van-
wege afstand kleur niet met zekerheid vastgesteld . Poot
niet gezien .
RUI & SLEET Linkervleugel enkele armpennen of bin-
nenste }iandpennen missend ,

Determinatie
De vogel van 1987-88 kon eenvoudig gedetermi-
neerd worden op grond van liet zwart-wit
patroon op boven- en onderviei cle roze
gloed op de borst, de kleur van de snavel en de
kleur en vorm van de naakte huid rondom het
oog. De vogel van Flevoland werd op t?,rond van
de zwarte kleur van de hand- en armpennen op
boven- en ondervieugel, het overigens witte ve-
renkleed en de afhangende witte kuif alti adujte
Roze Pelikaan gedetermineerd . De enige andere
in Europa broedende pelikaan, de Kroeskoppe-
likaan P crrspus, heeft in aduit kleed alleen aan
de bovenzijde van de vleugel zwarte hand- en
armpennen. De ondervleugel is bij deze soort
licht met alleen aan de toppen van hanrí- en
armpennen enig zwart . De kleur van de snavel
en de vorm en kleur van de naakte huid rond het
oog zijn anders dan bij Roze Pelikaan en de kujf
is korter en rommeliKer . De Kleine Pelikaan
P rufescerts, waarvan in Europa soms (naar

meestal wordt aangenomen onts~ exempia-
ren worden gezien, kan worden uitgesloten op
grond van het kleine formaat, de roze kleur van
de rug cvooral in vlucht zichtbaar) en cle grijze
staart . Bovendien maakt vergeleken niet Roze
Pelikaan het hele verenkleed van Kleine Pii
een grijzere indruk ; de zwart-wit teicening op
boven- en onderv€euKel is veel minder contrast-
rijk . Van dichtbrj zijn de brede witte oogring (aan
de voorzijde begrensd door een donkere viek) en
de bleekroze snavel met oranje nagel kenmer-
kend .

Er zijn nog drie andere 'zwart-witte' peiik ;~an-
soorten die mogelijk in gevangenschap worden
gehouden en als ontsnapte vogels in vederlancl
zouden kunnen opduiken . De Witte Pelikaan
P erythrorhynchos (uit Noord- en Midden-
amerika) kan worden uitgesloten op grond van
de zwarte tekening op d e ondervleugel die bij
deze soort slechts doorioopt tot op de buitenste
armpennen ; de Grijze Pelikaan P phrlippensis
(uit Oostazië) heeft op de ondervieut ;el alleen
enig zwart aan cle toppen van de slagpennen, de
rest van de vleugel is grijs ; en de Australisc.he
Pelikaan P conspicilltatus heett een volkomen
atwijkende vleut;eltekening ; cle vleugeis zijn
zwart met een ovale witte p€ek rond cle bases
van de handpennen (ct Harrison 19f35} .

Voorkomen in Nederlan d
Het eval oit 1987-88 betrof aanvankelijk het
eerste aanvaarde geval voor h'ederlancl . Naar
aanleiding van deze waarneming werd echter
een ~,eval van 12 september tot 25 oktober 1974
te Bloemendaai, Noordholland, alsnog ingediend
(,n aanvaard als eerste geval voor :Veclerland icf
Biankert et al 1988) ; het wati een aduite vogel
die onder andere ook in Spaarrvoucle, tioord-
holland . werd gezien en waarvan een vluchtfoto
in liet Haarlems Dagblad werr€ gepubliceerd
(Arnoud van den Berg pers mededl . De voBcl
van Flevoiand betrof derhalve aanvankelijk het
derde geval . Recent zijn aile gevallen opnlPULti'
rloor de CDItiA behandeld en is het Keval van
BloemencJaal van de Nederlandse lijst att ;evoerd
omdat de geringe schuwheid van de vogel en
plaats van waarneming in de bebouwde kom
waar hij steeds terugkeerde in een visrijke vijver
van het Wildhoetplantsoen IArnoud van den
Berg pers mededl sterke aanwijzingen vormden
voor een herkomst uit gevangenschap (C;erard
5tejnhaus pers meded} . Hoewel bij de beidt,
andere gevallen niet is ujt te sluiten dat het om
ontsnapte vogels ging, concludeerde de CDNA
dat hiervoor onvoldoende overtuigende aan-
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wijzingen waren (Gerard Sleínhaus pers meded) .
Gezien het verblijf van cle vogel uit 1987-88 in
een vijver in een nieuwbouwwijk zou men bij
dat laatste naar onze mening wel enkele vraagte-
kens kunnen zetten . Mogelijk speelde hier het tij-
delijk gebrek aan open water door invallende
vorst echter een rol ; dit was voor de CDNA
reden de ongebruikelijke plaats van waarnemint ;
bij dit geval niet te zwaar te laten wegen {Gerard
Steinhaus pers mecledj . De vogel was volgens het
artikel in de Arnhemse Courant in ieder geval
niet ontsnapt uil Burgers Dierenpark in Arnhem ;
ook uit het Noorderdierenpark in Emmen, Dren-
the, werd in november geen Roze Pelikaan ver-
mist (Bert de Bruin pers meded) .

Het is niet uitgesloten dat dezelfde vogel eer-
der door Noordeuropa heeft gezworven : van 2-
20 oktober 1987 verbleef minimaal één exem-
pla ir i'presumed escape'f op drie plaatsen in
Zuid-Zweden iElmherg 1990, Johan EEmbefg in
litt) . Deze vogel bewoog zich van noord naar
zuid en tiverd he1 laatst gezien op 19-20 oktober
hij de uiterste zuidpunt van Zweden . Op 27
oktober werd een Deens geval vastgesteld te
Dovnsklint, Langeland (Anonymus 1988) . Kort
na (Ie waarneming hij Valkenburg werd op 11 en
12 februari 1988 een pelikaan, waarschijnlijk
een Roze, gezien en gefotografeerd bij Wittlich,
Trier, Duitsland (Karl-Heinz Heyne in litt) .

Door de revisie van het geval van Bloemen-
daal staat het geval van 1987-88 nu als eerste
aanvaarcle geval geregistreerd en dat van 1990
ais tweede .

D e waarnemint ; van Flevoland past wellicht
het beste in het patroon van waarnemingen dat
men van een wilde vogel zou verwachten,
namelijk als 'doorschieten' van een vogel rlie uit
Afrika terugkeert naar Zuicloosteuropa . Het fraaie
weer met zuidoostelijke wind tijdens deze waar-
neming vergroot de geloofwaardigheid van het
geval als wilde vogel, evenals het feit dat in 1990
tenminste 12 gevallen werden gemeld in Frank-
rijk, twee in Spanje en minstens drie in Polen
fDuhois & Yésou 1991, Eduarrlo de Juana in litt,
Tadeusz Stawarczyk in litt) . Waarnemingen in
het late najaar en niet name de winter lijken wel-
licht minder voor de hand te liggen . Het afdwa-
len van vogels in het najaar (het vertrek uit de
broedgehieden in de Donau-delta vindt plaats
van september tot begin november) kan echter
leiden tot het uitzwerven van vogels in noordelij-
ke richtïn); . Verder staan andere soorten uit over-
eenkomsti);e broedgebieden juist bekend als
dwaal#;a5te.n naar Westeuropa in het late najaar
of de winter, zot1ls Lwarte fbis PJet;aclrs rálcine!-

lus en Kleine Trap Tetrax teerax . Onze kennis van
de potenties van Roze Pelikanen (en andere peli-
kanen) om als clwaalgast Westeuropa te bereiken
schiet (nog) tekort om een duideiijk oordeel te
vellen over wat wel en niet goede perioden zijn
om eventuele wilde vogels te verwachten .

Voorkomen elders in Europ a
De dichtstbijzijnde broxl) ;ebieden van de Roze
Pelikaan zijn gelegen in Roemenië, Griekenland
en Turkije . Deze vogels oventi interden in het
begin van de 20e eeuw nog in de Nijldelta,
Egypte . Daar zijn ze echter door grootschalige
ontwikkeling van het gebied inmiddels verdwe-
nen en aangenomen wordt dat ze nu verder zui-
delijk overwinteren, mogelijk langs de kusten
van de Rode Zee, in tropisch Oost-Centraalafrika
of in Zuid-Soedan . Het precieze huidige over-
winteringsgebied van de 70-80 000 Palearctische
Roze Pelikanen is niet bekend rnaar het zeer uit-
J;estrekte Sudd in Zuicl-Soedan is wellicht het
meest waarschijnlijke (Crivelli et al 1991) . In
maart-april keren de meeste vogels terug naar de
broedgebieden (Cramp & Simmons 1977} .

In veel West- en Noordeuropese landen zijn
pelikanen vastgesteld maar de behandeling per
land verschilt nogal . In Duitsland worden waar-
nemingen van zowel Roze als Kroeskoppelikaan
wel als volwaardige gevallen opgenomen in het
jaarverslag van de Duitse zeldzaamheden-
commissie maar er wordt bij vermeld dat aange-
nomen wordt dat alle gevallen vrijwel zeker op
onstnapte vogels betrekking hebben, met uitzon-
dering van oude waarnemingen van groepen die
zeker als wild worden beschouwd (cf Nietham-
nier 1938) . In Finland zijn twee voorjaarsgeval-
len bekend van Roze Pelikaan ,l)eide f;eschotenl
uit 1839 en 1925 ('considered possible escapes')
(Hannu Jlinnes in litU . In Frankrijk staan oude
gevallen van Roze Pelikaan geregistreerd onder
de categorie 'soorten van wilde herkomst' omdat
bij deze gevallen aan een wilde herkomst niet
getwijfeld wordt . De laatste waarneming van
'onverdachte' vogels betreft een groep van 12 in
mei oÍ juni 1865 in (Ie Camargue . Meer recente
waarnemingen en de drie genallen van Kroes-
koppelikaan staan geregistreerd onder 'soorten
waarvan een wilde herkomst twijfelachtig is'
(Dubois & Yésou 1991) . In Groot-Brittannië staan
zowel Roze als Kroeskoppelikaan op de lijst van
'Categorie D-soorten', als zijnde waarschijnlijk
uit gevangenschap ontsnapt Dymond et al
1989) . In Noorwegen zijn tot 1990 één geval van
de Roze Pelikaan uit juli 1974 en maar liefst zes
gevallen van de Krocskoppelikaan, uit 1976-7 8
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(minstens twee vo);els), aanvaard . Hoewel de
gevallen aanvaard zijn voor de Noorse A-lijst is
de herkomst onzeker . Een zeker ontsnapte Kroes-
koppelikaan werd in 1973 gezien (Andrew Clar-
ke in litt) . In Polen zijn tot en met 1990 ruim 40
Roze Pelikanen gezien, in de vorige eeuw vooral
in het najaar maar in de laatste decennia vooral
in het voorjaar, met een piek in mei . In de zomer
van 1990 werden in Zuid-Polen minstens drie
gevallen vastgesteid . Aangenomen wordt dat alle
gevallen {van alle drie in Polen vastgestelde soor-
ten pelikanen) op wilde vogels betrekking heb-
ben {Tadeusz Stawarczyk in litt} . In 1990 werd
de eerste Kroeskoppelikaan voor Polen -edocu-
menteerd (Tadeusz Stawarczyk in litt) . In Spanje
zijn c 12 gevallen van pelikanen bekend, ver-
moedelijk alle van Roze Pelikaan . Twee ( ;evallen
betreffen met zekerheid ontsnapte vogels, de
andere gevallen kunnen op wilde vogels betrek-
king hebben. In 1990 werden drie gevallen
gemeld van tenminste twee verschillende indivi-
duen (Eduardo de Juana in litt} . In Zwe(ien zijn
vier gevallen van de Roze Pelikaan bekend uit cie
vorige eeuw en twee uit deze eeuw, waaronder
de eerder genoemde drie waarnemingen van één
vogel in het najaar van 1987. De Zweedse
zeldzaamhedencommissie beschouwt geen van
de gevallen als van wilde herkomst en de soort
staat niet op de officiële Zweedse fijst . Andere
soorten pelikanen zijn in Zweden tot 199 0 niet
waargenomen Johan Elmberg in litt) . In Zwitser-
land is één geval van de Roze Pelikaan uit deze
eeuw bekend, van 14 juni 1902 op het Lago
Maggiore (Winkler 1987, Niklaus Zbinden in
litt) . Dat wilde pelikanen vroeger in Zwitserland
voorkwamen bewijst de waarneming op 8 juli
1768 van 130 ongecletermineerde pelikanen
(vermoedelijk Roze) die vanuit de Zwitserse ber-
gen neerstreken op het Bodenmeer bij Lindau,
Oostenrijk {Winkler 19871 . Ook in Zuid-Duits-
land, Oostenrijk c .Neusiedlersee) en Hongarije
werden in de 17e en 1 8e eeuw met enige ret;ei-
matig groepjes pelikanen gezien {Bauer & Glutz
von Blotzheim 1966) .

Op grond van bovenstaande gegevens lijkt het
(nog steeds) zeer goed mogelijk dat incidenteel
wilde Roze Pelikanen afdwalen naar b1resteuro-
pa . Gezien de sterk teruggelopen broedpopulatie
is de kans op ~met name groepjes) zw•enende
vogels echter weliswaar aanzienlijk kleiner
geworden maar daartegenover staat clat de toege-
nomen waarnemersintensiteit kan bijdragen aan
een toename van het aantal meldingen . Hoewel
ontsnapte vogels zeker verantwoordelijk kunnen
zijn voor recente gevallen in Westeuropa, achten

w ij het raadzaam gevallen in deze streken in
principe serieus te nemen als dwaalgast en
alleen in evidente gevallen van niet-wilde her-
komst waarnemingen af te wijzen .

Van cle eeuwen geleden in Nederland (en ook
in Denemarken, Duitsland en Engeland) voorko-
mende Kroeskoppelikaan (cf Hatting 196 :3 , Kraak
1978, van h1(-,nsch 1978, Clason & Prummel
1979, Anneke Clason in iitt) bestaan in Neder-
land diverse meldingen waarvan er echter geen
voldoende werd gedocumenteerd voor aanvaar-
ding van de determinatie (CDNA in lítt) . Bij deze
soort is de kans dat wilde vogels Westeurop,i
bereiken veel kleiner dan bij de Roze Pelikaan
omdat de Europese en Westaziatische broed-
populatie teKc~:nwoordig niet meer clan enige
100en paren omvat en omdat deze soort minder
trek- en zwerfgedrag vertoont dan de Roze Peli-
kaan (ct Bauer & Glutz von Blotzheim 196 6 i ,

De Kleine Pelikaan wordt in sommige West-
europese landen als uit gevangenschap ontsnapt
en in andere als dwaalgast beschouwcl (eg, cf
Bundesdeutsche Seltenheitenausschuf, 1991 f .
Van deze soort bestaan in Nederland twee goed
gedocumenteerde gevallen : Lautiversmeer,
Groningen, 22 tot eind september 1989 en
Nuldernauw, Gelderland/Flevoland, 25-29 okto-
her 1990 (cf van den Berg et al 1992) . Van het
laatste geval is de determinatie aanvaard, het
eerste geval is (nog) niet ingediend hij de CDNA .
De CDNA Íin litta neemt aan dat alle #;evallen
betrekking hebben op ontsnapte exemplaren .
Een evident ontsnapte Kleine Pelikaan (tam en
met één sterk gehavende vieugeli bevond zich i n
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oktoher-novf~mber 199 .3 bij Aalsmeer, Noord-
holland (Dutch Birding 15 : 275, 1993 ; Enno
Ebels pers obsi . De laatste jaren is deze soort
onder andere vastgesteld in Denemarken, Duits-
land, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, Polen en
5panje .
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Summary
Wliil! PILICArvti It: T+iE NEfHERLANDS Ih NOVEmPFR 1987-
3•1istit :+.hr 1988 :aNU N1 .10 2990 From 9 November
1987-8 Fehruary 1988, a L1 lhite Pelican Pefecanus
uoucrota7us xvas seen at threc• difierent places in Ihe
Netherlands IHavel[e, Drenthe : F.Iden, Gelderland : and
V .ilkenbur8, Limlwrg) On 5 Niay 1990, a White Peli-
can was observed al the Keersluispías, Flevoland . Both
records have heen accepled hv the Dutch rarilie< com-
ntiftee iCDNAI, A previously accepted record from
Bloemendaal, Noordholland, trom 12 Septem!>er-25
C?ctoher 1974 lias been rejected after reviesv hecause
of the hircl's relalive tameness and its visits to a suhur-
han pond . Iclentificatiun was based on upperwing and
undenviny; patlcrn and bare part coloration The occur-
rence uf White PeLkcan and other pelican species (Dal-
malian P crispus and Pink-backed P ruíesc-ensi in
variuus European cuuntries is discussed . It is concluded
IhJI yenuine vaf ;ranry to north-weslern Europe is {slillj
pos,ibfe Íor White Pelican bu1 Ihe escape risk is 1>roh-
ahly rather high ; the chances lor (;enuíne vagrancy oí
Dalm itian arx! Pink-hacked Pelican are considered
muc h lo~ver . The aulhors advise trr ireat every reporled
pehcan as a{>ossihle vagrant and stress the impurlance
of doc'umenting recurds . IdenliYicalinn should be ma[ie
careÍully because in manv cases in the past pelicans
have heen misidentilied or insu4iicientlv documentecl .
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Species concepts and systematic s
Cl Hazevoet

T here appears to exist a widespread notion
among naturalists that the 'species' is th e

hasal evolutionarv unit, and that it is al the 'spe-
cies' level that evofutíon i s manifested most
clearly - it is the 'species' that speciates, or rath-
er, is speciated . Therefore, we may ask what
exactlv is this entity commonly called a'spe-
cies' ?

The biological species concep t
Under the biological or Mayrian species concept
(BSC)1 species are defined as "groups of actuallv
or potentially interhreeciink natural populations
which are reproductiveiy isolated from other
such groups" (Mayr 1942}2 . Variations on this
definition have appeared from time to time fMayr
19i0, 1963, 1969, 1982, ~kiayr & Ashlock 1991) .
Thus, the BSC asks the systematist to evaluate
whether individuals from presumablv closely
related allopatric populations are potentiallv able
to interbreed. This, in practice, can almost never
be tested in nature and consequently a clecision
of this sort can only be taken subjectivelv . Mayr
(1942) noted that the BSC was designed to apply
on€y to sexuallv reproducing organisms existing
svmpatrically and Mayr & Short f19701 stated
that "the BSC has a meaning oniv for populations
that coexist or are contiguous in space and time :
here it is self-operationally defined and it is only
here that its application is truly important" . In
such a contiguous situation, however, the same
conclusions would probably be drawn under anv
species concept . Thus, the BSC is essentiallv a
one-dimensional idea which may function well
in your hackyard but runs into operational diffi-
culties when ractors as time and space become
involved .

Most biologists \vould call a population that
has evolved one or more apomorphous iderivedl
characters a 'unit of evolution', as the primary
characteristic of evolution (ie, the evolutionarv

nlodification of primitive characters} is satisfiecl .
There is no consistent or predictable relationship
hetween the level oc ctuality of phenotypic or
genotypic diÍferences anri reproductive isolation
{eg. Avala 1982 ) . This immediately raises the
question whether or not biological species are
evolutionary units . The answer must ohvic>usly
he, 'May he ves, mw he no' . The polytypic hio-
logical species represents, in fact, a potpourri of
possihilities : ] it may indeed be ectuiv„lkent to a
single evolutionary unit ; 2 it may compríse two
or nlore of such units ; or 3 ít mav contain a col-
leclion of evolutionary units each oi which is, for
one reason or the other . not considerecl titi,orthv
of Specific rank .

As a consequence, it will not be hard to find
polvtvpic biological species that are actually
polvphyletic or paraphyletic . To accept that hio-
lof;ical species can be non-monophvletic im-
plies, de facto, admission that hiological species
are not units of evolution. Conseyuently, bv
using biological species in analyses of spec.i,ltic>n
patterns, history will be ohscurecl . Also, because
under the BSC the recoknition of pattern is pro-
cess-dependent, that pattern may not reveal
alternative processes .

Much has heen ~,mtten about the so cafled
'species problem' and many different species
concepts have heen proposed over the past
decades {for reviews see, eg, Cracratt 1989 1) ,
Templeton 1989, Sluys 19911 . Most of these are,
however, rnodirications of the BSC desif;ned to
circumvent the BSC's inherent problems in space
and time . Each may serve some purpose when
applied to a particular problenl in evofutionary
biologv and each worker may, of course, choose
the particular species concept which serves hís
purpose best . All BSC-derived species concepts
are . however, equally process-based as the BSC
itself and consequently suffer from the same ope-
rational prohlems . The alleged 'species problem '

1 The BSC has, probabh more appropriately, heen rermed the ',solation species concept' (Palerson 1985, Lamhert ei al 19N7,
Templeton 1989 1_

2 Undouhtedlv, the BSC is the species concept mosl xidel\ applied in ornitholoL;y, hut most fx)t,vmsts and manv non-ornítholr gi .
cal zooloKists have either ignored or rejected the BSC-

IDurch H,rdinK 16~ f 1 f-r 1 6 . jum 1 v~»1
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is primarily 1he result of the theory-Joaden
assuniplions of the BSC and its derivatives . As
noterl bv Sokal & Crovello {1970), the BSC tries
"to bring organic diversity into an order conform-
ing to an abstract ideal" .

The phylogenetic species concep t
The definition of a species under the phylo-

genetic species concept (PSC) is s€raightforward :

"A species is the smallest diagnosabie cluster of
individual organisms wíthin which there is a

parental pattern oi ancestry and descent" (Cra-
craft 1983, 1987} . More or less similar definitions
have recently been proposed by Nixon & Wheel-
er (1990, 1992} and Sluys (1991 ) . Thus, phyloge-
netic species are irreducible, terminal (basall
taxa that can not be subdivided into smaller
groups that are themselves discrete, diagnosably

distinct taxa . A phylohenetic species can, hy
definition, never be non-monophyletic (except

lhrouf;h unintended error) . In contrast to the BSC,
the PSC does not use data on observed or
presumed reproductive isolation to define spe-
cies but strictly recognizes them in terms of
being diagnosably distinct taxa . This is not to say
that reproductive isolation is an uninteresting
phenomenon, but only that under the PSC repro-
ductive isolation is thought to be of little, if any,
help in recognizing evolutionary units . Repro-

ductive isolation is not the cause of evolutionary
diversity hut rather maintains it and it is an inci-
dental bv-product of geographical (or ecological)
isolation . Interbreeding between individuals of
taxonomically different€ated populations merely
indicates the existence of one particular
symplesiomrrrphous Íshared primitivel character
state, viz . genelic compatibility, and does not
necessarily indicate a sister taxon relationship .

The PSC is concerned with the observable resuits
of history and does not speculate about what
might happen or not happen in a hypothetical

situation in some distant future . In contrast, such
a speculative approach is inherent to the BSC,
particularly where allopatric populations are
concerned . Because phylogenetic species are
irreducible, basal taxa, the PSC provides a better
tool for assessing bioloocal diversity and allows
for an ohjec-tive analysis of historical patterns of
speciation and thus the phylogeny of taxa . It

should be noted that the PSC is no less 'biologi-

cal' than the Mayrian species concept because
diagnosability could be based on any intrinsic
attribute .

The objection has sometimes been raised that
the PSC leads to 'too many species' . Apart from
the fact that there does not seem to exist a theo-
retical limit to the number of species, many orni-
thologists do not seem to he aware that the BSC
first arose, some 100 years ago ; to deal with the
overwheiming number of names that had emert;-
ed during the 19th century1 . Many of these
names were synonymized or transferred to the
newly introduced suhspecies category of so cal-
led polytypic species . This may have been a use-
ful exercise at the time, but it has ultimately led
to an approach in taxonom,v ir which workers
often look for the most 'convenient' classification
rather than searching for distinct evolutionary
units . Many of such units are often treated as
subspecies of a polytypic hioiogical species
together with barely distinct geographical races,
but subjected to the same hierarc hical level
through the use of trinomials . Consequently, the
BSC has canalized thinking about the historical
pattern of hiological differentation in a direction
where it is merely looked upon as a servant of a
given lie, Linnaean) c€assification system . More-
over, the fear of 'too many spec ies' seems to he
largely unjustified when we also count Ihose
names presently given to subspecies - a category
in which a significant number of dístinct
evolutionary units are buried . For example, Cra-
craft Í1992f applied the PSC to the Birds of Para-
dise Paradisaeidae and as a result postulated 90
phylogenetic species . The numher of biological
species recognized by traditional workers has
been c 40-43 but these were subdivided into
110-115 subspecies . CGacrart (1992) syno-
nymized 35 of the subspecies because no diag-
nostic characters could he identified . As a result,
the total number of names applied in the Paradi-
saeidae decreased bv one third . It is hard to
understand why ornithologists should object to,
say, c 20 000 phylogenetic species instead of
c. 9000 hiological species . Indeed this appears to
be a small price to pay when it offers us a more
accurate picture of the units of hiological diversi-
ty . It seems also hi ghly preferabie to a species
concept which simply shifts the burden oi couni-
ing evolutionary diversity to a subspecies catego-

1 The'pnlytypic species' only hp t a ne'theorelicallv legilimizetl' - arxl nan ed Ihe'biolo};ícal species concept' - durinK the rise of

the su-called 'synthetic rheory oÍ evolution' and 'new 5vtemarics' in the 1940s .
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ry comprising a vague potpourri of entities of
unclear ontological status . At the risk of lahour-
ing the obvious, il shoulci be stressed that the
recognition of phylogenetic species has nothint ;
in common with the arhitrary practice ot 'split-
ting' and 'lumping' as oiten employed hy adhe-
rents of Ihe BSC . The PSC seeks to di ;tinguish
terminal {hasal) evolutionary units . If we have
anv hope of elucidating the phylogenv ot biolo-
gical diversity at the 'species' level, we shcwld
start with ernploying basal evolutionary unit„ as
the entities of phylogenetic analyses instead of
the taxonomic artifacts of a species concept
based on potential interbreeding and c re .ited
with the primary rationale of simplifving ffie
naming of hiolof;ical diversitv, commonlv bring-
ing together paraphyletic laxa under a single spe-
cies name, and ultimately leading to a gross
underestimation of hiological diversitv . Of cour-
se, for the purpose of phylogenetic anaivsis lie,
the analysis of historical relationships hetween
diagnosably distinc:t taxa) other non-process-
based definitions could do equally well, er~, that
by Nelson & Platnick 0 981 i : "Species are simply
the smallest detected samples of selÍ-perpetu-
ating organisnis that have unique sets ot charac-
ters" .

Readers who wish to become more tarniliar
with the underlying theory and philosophy of
species concepts in general, and the PSC : in parti-
cular, are referred to Eldredge & Cracraft i 198 (1 i,
Cracraft (1983, 1987, 1 989ah, 199 -1 ), poncrghue
f198 5 ), McKitrick & Zink ( 1988 ) , Lidr'n ~, Oxel-
man (1989), Nixon & Wheeler ( I 99{), 111921 .
Sluys f19911 and O'Hara {199 .31_ These authors
discuss wide-ranging aspects of species ( onccpls
and related topics, both theoretical anrl practicaf ;
Cracraft f1983, 198ffi, 1989a), in particular, deals
with speciation patterns in hirds .

The ontological status of subspecies
Under the BSC, slight differences in thc• me,rn
values of various morphometric data are otlen
used to separate suhspec.-ies, but such niea-
surements are not consiclered of great impor-
tance for the diagnosis of phylogenetic species,
unless the differences are so pronounced as to he
interpreted as diat;nostic c haraclers . Morpho-
metrics are distance data which c-an only he used
in phenetic clustering ; thev yield no intrinsic
phylogenetic informatíon . The subspecies c .itc•-
gory has always fulfilled an anibiguous rolt,
under the BSC witness the fruitiess and seemint;-
ly never ending disputes whether taxa X and Y
should he considered 'suhspecies' or 'specie5 .

lvl .ivr ( 1942) wrote that "geographic speciation is
Ihinkahle only, it subspecies are incipient spe-
cieti", hut at the same, tinie he maintained that "il
is, in many cases, entirely dependent upon the
jucll;meni ot 1he individual taxonornitit how manv
of Ihese fl}henotypically rÍistinctl populationti are
to he inc:luded in one subspecies" . Dec.ades
Liter, his view of the subspecie5 had become
rather different : "The primary use ot subspecies is
as a sorting dc~vice in collections, that is as an
index to potxdations that difier trom each other

'taxonomically' " (Mayr 198 2 ? . Mavr & Ashlock
i#99 1) remariíecl that everv geographically iso-
lawcl population, rcgardless of its taxonomic
rank, is an incipient species and an important
unit oí evolution, oflen suificiently differentiated
lo he ranked as a subspecies, hut these authors

Jlso stated that the subspecies is only a c .ategorv
and not an evolutionary unit . They fail to explain
hov, thuse tti+,o rather different lines of thought
are linked to ea( h other . !n practice, more often
th .in not, the polytypic biological species repre-
sents a mixture of randomly delimited popula-
tions titi•ithin a continuous distrihution that shocv
'some' degree of pheneic variation iie, traits, not
characters) ,rric! di,it;nosahle rlistinct evolutionary
units . (7ne mav rightfully conclude that the sub-
spe( ies is sucfi a confusin); idea that i1 is, in tact,
.i n eaningless category . ktore than 35 years ago,
More,au 119 5 7) remarked that continued applica-
tion of the subspccies concept actuallv impedes
understanding of #;eol;raphic variation and of
taunal diversity and Selander 11971), while
struggling with the subspecies category, found
Ihat "it the quaiity of avian systernatics at the

intr,ispecific level is to he improved suhstantial3y,
it will he necessary to discourage the practition-
ers ot impressianistic, typological, and 'intuitive'
svstc~ni .itic s" . Regrettably, it appears thal these
(orcsit ;hted views have heen lart;efy ignored .

i'nder the PSC, trinomials can perhaps still
tierve- a niinor role in identifying populations
within a continuum showing clinal or otherw•isc,
geographical vari .3tion . However, it should he
cle.jrly unde.rstood th~tt the l;eographical limits of
such populatíons will ín most cases he entirely
arhilrary and do not Indlcale a clistinct evolutio-
n,rry unit . Nevertheless, il seems inevitable that
th(- use of trinomials will continue to suggest
more than is intended, especiallv among non-
syslematíst5 . It will, therefore, prohably be hetter
to jl)andon the suhspecies category altogether
ancl look for other ways of descrihing intraspeci-
tic v,xi,ition . Multivariate analysis and computer-
iiect conlour mappinl; are among the ,rppropriat e
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means for the study of intraspecific variation . The
goal of such studies should be to estahiish anti
study the patterns of intraspecific variation, not
merely to differentiate 'subspecies' . A thorough
discussion of the investigation (both theoretical
and practical) of geographical variation and sug-
gestions for a methodological approach have
been presented by Zink & Remsen (198 6) .

Systematic methodalogy
In the traditional ('evc)lutionary') school of sys-
tematists, classification is based on a combina-
tion of overall (phenetic) similarity and presumed
common descent . The methods emp3oyed are
often unclear and inTpossible to verify, and con-
clusions are apparently largely based on ad hoc
assumptions and 'authority' . In the phylogenetic
school of systematists, cladistic methodology is
used for analyses of the phylogeny and relation-
ships of taxa . This demancJs a rigorous character
analysis, eg, a clear distinction must he made

between synapomotphous (shared derived) and
symplesiomorphous (shared primitive) conditions
and out-group comparison should be employed
in the evaluation of character states fsee Hennig
1 950, 1966, ëldredge & Cracraft 1980, Nelson &
Platnick 1981, Wiley 1981, Maddison et al

1984) . Following this procedure, every step that
has led to the systematist's conclusions can be
verified by subsequent workers . During the last
decacles, phylogenetic systematics (cladistics) has

bec:ome the dominant methodology in systematic
biology. Large parts of the ornithological com-
munity, however, still seem to be unaware ot
these developrnents . It must be stressed ihat the
contemporary phylogenetic (cfadistic) outlook is
fundamentally clifferent from older systematic
perspectives It would be entirely inappropriatc
to combine the results of cladistic analysis with
the interpretations of any other svstematic :
methodology . For evaluations of the methods
employed by different schools of systematists

see, eg, Cracraft (1974} and Raikow (1985) . Over
the past decades, the main platform for discus-
sions on species concepts and systernatic metho-
dology has heen the journal SystemJtic Zoology
Inow Systermatic Bíologyl, and this provides
those who wish to pursue the subject turther with
a Wealth ot I Iterature .

Samenvatting
i, lrlh1131URIPPhV EN SYSTEMAIIn{ Er bestaat onder natulJr-
IieÍhebl)ers kenneiijk een wijdverbreid geloof ciat de
'soort' de basale evolutionaire eenheid is . We kunnen
ons daarom afvraqen wat het begrip 'soort' inhoudt . In
de ornilhologie wordt het h9ayriaanse ot 'hiolot ;ische'

soortbegrip {BSC1 ongetwijfeld het meesl toegepast,
hoewel de meeste botanici en vele niet-ornithologische
zor)logen het hebben genegeerd of verworpen . Onder
het BSC wordt een 'soort' gedetiniëc-rd als 'groepen van
natuurlijke populaties die zich feitelijk of potentiee)
met elkaar (kunnen) vermenigvuldigen en die repro-
ductief gescheiden zijn van andere dergelijke groepen' .
Deze definitie verlangt dus van de systematicus orn het
vermogen lot gemeenschapl~ vermenigvuldiginK
te beoordelen van allol3atrische populaties die wellicht
verwant zijn maar verschillen in morfologische, eth«lo-
y ;ische of moleculaire eigenschappen . In cle praktijk zal
dit zelden of nooit mogelijk zijn en een dergelijke
beoordeling kan dan ook alleen op subjectieve en
arbitraire gronden gedaan worden, Het BSC is een één-
climensionaal idee clat prima werkt op lokaal niveau
maar in operationele moeilijkheden raakt wanneer de
facloren tijd en ruimte een rol spelen . Er bestaat echler
geen rechtstreeks verband lussen cle mate van Íeneti-
sche of genetische differentiatie en reproductieve isola-
tie en de meeste biologen zullen een populatie die één
of meer apomorfe (afgeleidel e+genschappen ontwik-
keld heeft dan ook als een 'evoluliort,iire eenheid'
opvatten . Veel zogenaamde potytypische 'biologische'
soorten hestaan uit meerdere 'evolutionaire eenheden'
en het is niet moeilijk om 'hioloy;ische' soorten te vin-
den die polyfyletisch of parafyletisc-h zijn . Accepteren
dat 'biologische' soorten niei-monofyletisch kunnen
zijn betekent expliciet dat deze'soorten' geen evolutio-
naire eenheden zijn . Door der g elijke 'biologische'
soorten te gebruiken in fylol ;enetische studies wordt de
hístorische loop der sl~eciatie verYn>ebeld of gefalsiti-
ceerd, Omdat onder hel BSC de herkenning van
speciatie-patronen bovendien afhankelijk is van voor-
onderstellingen over bepaalde processen, zullen aller-
natieve processen niet gemakkelijk herkend worden .
tiet BSC tracht de organische diversiteit le ordenen
naar een absrract ideaal .

Onder hel fylogenetisch soorlbegrip (PSCI wordt een

soort gedefinieerd als 'de kleinste diaKnostiseerhare
hroep van individuele organismen die een ge-

meenschappelijk voorouderschap en afstamming
gemeen hebben' . Een tylogenetische soort kan dus per

definitie nooit niel-ntonolylelisch zijn . In tegenstellíng
tot het BSC wordt onder het PSC geen gebruik gemaakt
van gegevens aangaande waargenonTen of veronder-
stelde repraduitieve isolatie, maar worden soorten uit-
sluitend ondersc:heíden ais diagnostiseerbare taxa .
Reproductieve iso{arie is niet de oorzaak van evotulio-
naire diversiteit maar houdt deze slechts in stand ; het is

een incidenteel hijpraduct van }eo ;;rafische of ecoloki-

sche isolatie . Vermenigvuldiging lussen individuen van
taxonomisch gedifferentieerde populaties duidt slechts
op de aanwezigheid van één bepaalde syrnplesiomorfe

It;emeenschappelíjk primitieve) eigenschap, nanietijic
genetische compatibiliteit en dit dr .idt niet noodzake-
lijkerwijs op een zuster-laxon reialie . Het PSC beperkt
zich tot de waarneembare resultaten van de evolutio-
naire geschiedenis en speculeert, in te};enstelling tot
het BSC, niet over wat er wel o1 niet zou kunnen
gebeuren in de verre toekomst . I-ie1 PSC veischalt daar-
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om een heter instrumenl om cie t<•ilelijke hiodiversiteil

vast te stellen en om de historische palronen van spe-

ciatie en de tvlol;enie van taxa crp het ',oort'-níveeu Ir-

analVtiererl .

t-lel bezwaar is soms j;enlt dal het PSC tot 'IeV[Y'I
soorten' leidt . L3ehalve dal er geen theoretisc'he iimic•t

lijkt te bestaan voor het aantal soorten, lijken vek•

natuurheihebhers niet Le weten dat het BSC in eerste
insianiic• >.verd geconstrueerd om het ovenveldigende

aantal namen te stroomlijnen die in de 19e eeuw

opgang hadden gemaakt . Vele van deze namen tiver-

den ondergebracht in de nieuwe cateL;oríe van 'urxler-
sorrrten' van zogenaamde 'pulytypi,che soorten' . De
'theoretisc :he onderbouwinl;' v,in deze exercities volti-

de echtc<r pas veel later, in de Mer en 40er jaren . 1 let

BSC heeft er toe geleid da1 het historische patronn v,3n
speciatie vaak slechts gezien wordt ak dienaar van éi-n

Fxpaald lnamelijk het door Linn.:c°us untworpeni classi-
Íicatie-syst[em. Het valt moeilijk le begrijpen ti4aarum

ornithologen bezwaar zouden nicx•ten hebben tegen
híjvrN>rheeld c 20 000 tvloL;enetische soorten in plaats

van c 9 0 00 biologische soorten als ons (lat een acura-
ter heelrl verschatt van de werkelijk bestaande biodi-

versilr•il . Dit lijkt verre te pretereren boven een scxo rtbe-
l;ril) dat primair ontworpen is c)ni naamigeving Ic•

vereenvoudigen en dal een hrunt aantal eb•oluliunaire

eenheden onderbrengt in de c'ategorie van ' rnier-

soorten' . Wellicht ten overvloede zij gezegd dat cle

toepassing van het PSC niets t;enieen heeft met rle wil-

lekeurige praktijk van 'splitten' en 'lumpen' zuals toe-

gepast door aanhangers van he1 f35C .

Onder het f3SC worden vaak geringe verschillen in
de t ;emiddelde waarden van morÍometrisdie ges ;evens
L;ehruikl uni 'ondersoorten' Ic• un[I(rrscheiden . Zu{ke
gegevens zijn van weinig ot geen helan}; om tvlot;ene-
lische scxarlen te herkennen, leniij de vcrschiflen zo
uitgesproken zijn dal ze als di,iJ ;no ;lisch kenmerk
opgevat kunnen worden . De 'undersoort' heeft altijd
een halfslachtige rol gespeeld in het BSC, getuige de
vruchteloze en blijkbaar nooit eindil;ende discussies rrt
taxa X en Y 'soorten' dan tvel 'onclersoorten' zijn . De
categorie 'ondersoort' hestaal uit een vage potpourri
van zowel dia};nostiseerhare taxa levulutionaire eenh[•-
den} als nauwelijks te onder,cleide•n en geot ;ratisch
willekeurig omlijncle 'rassen' zonder ontologische til,i-
tus . Men niag niet rechl concluderen rlal de 'onder-
soort' zo iets troebels vertegenwoordigt dal het in teite
een hetekenisioze categorie is . Het lijkt daarom beter
om deze categorie ai te schliten en intraspeciiioi
variatie op andere manieren te hestuderen, hijvoor-
beeld door middel van muitivaríatie-analvse en ge-
compuleriseerde contourkaarten . Het doel van dergelij-
ke studies moel he1 vastslellen van intraspecitiei,e
variatiepatrnnen zijn, niet ~Ic~c'hls hel benoemen van
'nndcrsuarten' .

In de traditionele í'evolulinn lirr'1 school der sys-
lemaEiek is i laNiticatie t ;eh .rseerd crp een comhinalíe
van (enetisc he gelijkenis en veronderstefde gezamen-
lijke aÍstaniming . De L~ehruikte methodieken zijn vaak
onduidelijk en onmogelijk te veritierr•n en conclusie"
zVjn kennelijk grotendeels t;eh.7seerd np acf hoc veron-

rf(•Meilinl;en en 'auEOriEeil", In de tvlogenetische sc hun[

r{vr ~q .1em<3tiek worden c ladislische methoden lury ;(--

I m sl in analyses van de tvlogc°nie en venvanls( h,ilil>en

r .rn taxa . Dit vcreisl een ríl;nrc•uze analyse van kenrner-

ke -n Er moet bijvuonc~elel cen duidelijk onder .cheid

wcrrrlen gema .7kt tus,en tiynapDmorfe IF;emeen-

ti( happelijk atgeleide} en svniplesiomorte c-ondilir•4 en

v(•n vergelijking met 'oul-l ruups' moel gemaakt tisor-

ch•n om de kenmerken te evalueren . Deze mohurioi

I,i,rt tese dat iedere stap clic• lut de conc .lusies van een

Systematicus heeft gelei[I later qeveriÍíeerd kan wvrclrn .

( ;r,clurencle de laatste ?5 j .i,ir is de t}do8enetisch(, ~ti•ae-

m,jtiek Icladistiek) de (lomínmte methodic•k gewnrrlr,n

in cl e biologische systen3,itic•k, maar in de urnilhco-krF ;ic•

i, dil nu}; maar monrJje%rn .i,il clourgedrongen .
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Mededelingen

Etymology of some wildfowl name s

'Teal' and 'taling' are the English and Dutch
names for some srnal[ species of dabbling duck
Anas. English books on etymology (for example
Lockwood 1993) fail to f;ive a convincink ex-
pl3nation or refer to Middle Dutch 'teeling' . Also
in Dutch works on etymology (eg, de Vries 1992)
it is stated that the origin of this word is unclear .

The names used tor Common Teal A c recca in
the Dutch provintes Friesland and Groningen
are 'Ijillint;' (or 'tsjilling'} and 'tielnk', respec-
tively . The pronunciation of these words is re-
markably similar to the Norwegian 'kyliing' (pro-
nounced as 'chilling') which means 'chicken'
(5wedish 'kyckling'1 . In view of the small size of
teals, it seenis appropriate to accept a semantic
link betti~„een these words .

English 'teal' may be influenced by 'atteal', an

obsolete name from Orkney and Shet[and, de-
noting some kind of small duck wintering on the
islanc{s- Attestations start in 1599 'Tei{lis, Atteilis'
and include 1652 'teale.s anci awteals', 1653
'Taile or Ataile', 1809 'A-teal', 1813 'Atteal',
incJicatint; that it were different kinds of duck ori-
ginally ILockwood 199 3f- In view of the Nordic
invasions once of these islands, it is noteworth,v
to remember that Danish and 5wedish names tor
Garganey A querquedul,? are Atlitig and rlrta,
respectively . It is tempting to understand the
Swedish name as an imitative of the drake's
rattling courtship call .

There can be iittle doubt that the meaning of
Dutch 'smient', Frisian 'Smj(e)unt', Groninkian
'Smaint' and local German Schmeiente' ( i II
names tor Wigeon A F)enelopej must be 'small
duck' and not (contra Lockwoocl 1993) 'whistling
duck' . Neither is 'titi-histlit~g duck' an appropriate

~116 u oft n nr,d' <<x r 6 t rF-r 2 r- i ,~7, t9v4



Mededelingen

interpretation for local Fnglish 'Smee Duck' for
Smew Mergus albe•llu.s since this species never
makes a whistling sound . If 'Smew' is not a cor-
ruption of Middle English 'sea mew', as suggest-
ed by Gruson 119721 and supporterl hy the local
Dutch name 'hleeuwtje', it seems best to asso-
ciate with the words meaning 'smill duck' as
advocated hy Woolf 1198U) whp gives Middle
High German 'smiehe' +;= sme>.v) as an akin term .

It may be assw-n ed that the well-known and
wide-spread Mallard A platyrhvnchus has been
the standard for describing the size of other

cluc ks . This name stems from French 'malard',
litcrally 'mafe duck', along with 'canard', possi-
hly originally only the feniale duck which niakes
the well-known cackiing ca-ca-c~t sound .
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Cirigors te Breskens in mei 199 2

Ot) 16 mei 1992 was op 'cle L3oyporus van
Nederland', de trektelpost Breskens, Zeeland,
een groot aantal vogelaars present . De vrij harde
noordenwind zorgde deze dag voor een matige
trekactiviteit . Paul van Tuil en Erik Sanders beslo-
ten daarom enkele interessante terreintjes ten
zuidwesten van de lelpnst a3 Ie spc•uren . l'ijdens
deze zoektocht werd om 07 :30 een 'tikkende'
gors Ernberiza ontdekt . De vogel werd slechts
kort waargenomen en er werd in eerste instantie
l;edacht aan een Bosgors E rustic,)- De overige
tellers werden geta'aarschu'..vd maar cÍe gon,
vloog kort daarna over de telpost zonder herkend
te kunnen worden . Onmiddellijk staakte een
aantal vogelaars de lellinl; en ging op zoek naar
de vogel .

01) c 250 ni ten oosten van de lelpost vond
Eddy Nieuwstraten de gors even later terug in de
binnenduinrand . De vogel was moeílijk
waarneembaar en vloog weg zonder dat hij goed
in beeld was geweest . EN kon echlc•r genoeg van
de vogel zien om vast te stellen dat hc't geen Bos-
gors was en meendc° in eerste instantie met een
Geelgors E citrinell.r te doen te hebben . Bij de
landing in de Ierm werd echter duidelijk een
grijzige stuit gezien : een Geelgors was het dus
niet! De ware identiteit bleek toen de vogel, op
de rug gezien, de opvallend getekende kop
boven het gras uitst,tk en direct als C :irlgors E cir-
lus kon worden l;edetermineerd .

De ontdekking werd gevolgd door een periode
van betrekkelijke chaos . Aanstormende voge-
laars, in combinatie met een schu'vve vlieggrage
gors vormen doorgaans geen icleale omstandit ;-
heden voor langdurige waarnemingen . Slechts

14 gelukkigen a,inschouwden de vogel voor een
korte tijd en bevestigden de deterniinatie . Geluk-
kig hield Jaap van 't Hof het hoo€d koel en maak-
te éí_n foto, waarop cle belangrijkste kenmerken
zichtbaar zijn . C)p basis van met name deze €oto
is de waarneming door de CC]NA aanvaard
rEcl~vard van Ijzencioorn pers mededf .

[)e onderstaande beschrijving is gebaseerd o p
veldnotities en de foto .

Beschrijving
( ;RU()I i 1 c. Nt)Uw Zowel in vlucht als op grond ty-
tri,rh 4orsachtig . In vlucht iets forser dan Rietgors E
,;r hrsF•n ctt >. Sn,ivcl vrij fors .
Kc l' Zeer opvafiende koptekening . Kruin en oog- en
tinnrtitreeg donker, cuntrasterend niet t;eti}le wenk-
EMrautiv- en wangstre•ep en liehtgele haan op boven-
hortit . Keel en teugel donker . Nek l;rijzi}; .
nc )~'E NDELEN Mantel roodbruin niet enkele donkere en
lir hle lengtestrepen doortopend over rug tot sluit . Stuit

r;rijzi};, in vlucht opvallend door contrast niet bruine
nrt; c - n donkere staart . Ternials lichtomr;3nd . Staart don-
kerhrun met witte huitenste staartpennc•n .

) NUtR[7rLEN Slecht te zien. Flanken enigszins
~r slreepl . Op foto cionkere borslh,mcl zirhlhaar, aan
hovenkant begrensd door smalle licht} ele haan np
hovc~nhorst : lichte baan contrasterend met donkere
keel r•n borsibancl .

\ 1,~,hTE t]ELE' ,: Snavelkteur niet gezien . Oog donker .
Pnot oranjerood .
(J L t ID Opvallend kort éénlettert;repig rsik os tsip .
Alleen roepencl vanuit dekking in struiken, niet in
vluht .
clf [)RAG Erg schuw, opvliegend bij geringste hena-
rlerin~ . Op grond in gedrukte houding zittend .

Determinatie
f)c• ~rtbcsl>iEiny; Ic'vcrde, toen cle vogel eenmaal
rc•clc•lijk gezien werd, weinig problemen op .
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Geen enkele andere gors heeft een vergelijkbaar
koppatroon . De grijzi(;e, met de bruine rug en
staart contrasterende sluit past alleen op Cirigors .
De waargenomen roep komt ook overeen met
beschrijvingen van de contactroep. Een vrouwtje
Geelgors, waar de Cirigors het meest op lijkt, kan
op basis van deze kenmerken worden uitgeslo-
ten .

De bepaling van het geslacht leverde meer
problemen op, temeer omdat de vogel slechts
kort werd gezien . Bovendien vertonen de diverse
velclt;idsen grote variaties in de beschrijvingen en
afbeeldingen van vrouwtjes . Op de foto zijn ech-
ter kenmerken zichtbaar die duidelijk maken clat
het een mannetje was : een donkere keel, een
lic:hte baan tussen borst en keel, een donkere
borstbancl, een donkere teugel, een grijze nek en
een donkere snorstreep die naar de nek toe smal-
ler wordt . Het duidelijke contrast tussen de grij-
zige stuit en de bruine rug en staart wijst even-
eens op een mannetje .

In het Zoólogisch Museum te Amsterdam,
Noordholland, onderzochte balgen van man-
netjes vertoonden variatie, niet name in cie
breedte van de donkere keelvlek, de kleur en
breedte van de borstband en de hoeveelheid geel
in het kleed . Mogelijk is hier sprake van leeftijds-
gebonden variatie in kleed zoals die ook bij de
Ortolaan E hortulana bekend is (Small 19921 .

Verspreiding en voorkomen
Het broedgebied van de Cirlgors strekt zich ui1
van Marokko en Algerije in het zuiden via Zuid-

Engeland en Noord-Frankrijk in het noorden tot
Noord-Turkije in het oosten (Voous 1 960f . In
België en Luxemburg heeft de soort vermoedelijk
nooit een grote verspreiding gehaJ en is thans als
broedvogel uitgestorven (Meichior et al 1987,
Devillers et al 1988 ) . De (Zuid-iDuitse populatie
werd in 1980 geschat op c 100 paar ; hier wordt
de Cirlgors beschouwd als een rode-lijstsoort die
met uitsterven wordt bedreigd (Federschmidt
1988) . De noordelijke broedpopu{aties vertonen
alle een duidelijke afname, vermoedelijk vooral
veroorzaakt door veranderingen in landbouw-
methodes (Gibbons et al 1993) .

De Cirlgors is in vrijwel het gehele broedge-
bied gedeeltelijk trekvogel gedeeltelijk stand-
vogel met een beperkte neiging tot rondzwerven
in de wintermaanden, vaak in de directe nabij-
heid van het broedgebied (Bezzel 1993) . In
Frankrijk is de soort ook in de winter aanwezig
in het grootste deel van het broedKebied, zelfs in
het noordwesten, op een afstand van c 100 km
van Breskens (Yeatman-Berthelot 1991) .

De waarneming bij Breskens betreft het derde
aanvaarde geval voor :Vederlancl . Voor het twee-
de geval moeten we 91 jaar terug : een vangst te
Harderwijk, Gelderland, op 28 april 1901
tSnouckaert van S(hauhurg 1 927) ; de eerste
waarneming betreft een vondst op 30 decemher
1883 . eveneens te Harderwijk (cf van den Berg
1994) . Andere op verschillende momenten in
avifaunistische overzichten gepubliceerde waar-
nemingen, vangsten en vondstc,n zijn bij revisie
van de Nederlandse lijst afgevoerd (Edtiti-ard van
Ijzendoorn pers meded} .

In België zijn sinds 1968 24 waarnemingen
van in totaal 33 exemplaren aanvaard : 17 waar-
nemingen (25 exemplaren) in Wallonië en zeven
waarnemingen (acht exemplaren) in Vlaanderen .
De Belgische waarnemingen zijn als volgt over
de maanden verdeeld : maart 13), april (3}, mei
15), juni (4), juli (2f, september f2> en oktober (3) .
Sinds 1987 zijn er geen waarnemingen meer
bekend uit België (Gerald Driessens in litt) .

Dankzegging
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Summary
( :kr Br -~Tr,<, ~st BKrsr.tNs ~\ rb1A) 1992 On 10 hlav
1992, a male Cirl Bunting fmberiza cirlus wati brsetly
seen and photcrF;ral3hed at Breske>ns, Zeeland . This con-
slitutes the thírd record tor the Netherlands ancl the first
sinc'.e 19C)1 . The tirst and secnnd records were on 30
December 1883 and 28 April 1901, both at tlarder-
wijk, Gelderland .
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Maskergors op Schiermonnikoog
in oktober 199 3

Van 24 tot 31 oktober 1993 waren Anton
Conings en Willy Bruins in het Groen(- ( ;lop op

SchiermonnikooK, Friesland, vogels ~tari het van-
gen en ringen met de mistnetopstellint ; van het
VoF;elringstation Schiernwnnikoot; . OI ) 28 okto-
ber om 10 :1 _i troffen zij een 'aparte' vogel in de
netten aan . Toen deze nog in het net hing was
op enkele meters aistand de eerste indruk die
van een bruine vogel met een grijze kop, liÍkend

op een Heggemus Prunc>lkt Moduldris. lJit het
net gehaald bleek ec:hter meteen d a t het op
grond van de dikke snavel en het wit op de bui-
tenstaart een gors Emberiza moest zijn . Het s~as
echter niet een van de regelmatig in Nederland
voorkomende l ;orzen en de vangers konden niet

tot een bevredigende determinatie komen .
De op Schiermonnikoog wonende journalist

Bouke Henstra vvercí gevraagd foto's van cle
vogel te maken . Ook werd telefonisch Anclré van
Loon benaderd die eveneens deel uitma,tkt van
de ringgroep. Op grond van de vragen en ant-
woorden over verenkleed, vleugelstructiiur en
maten kwam AvL tot de voorlopige determinatie
als Maskergors E spodnc'ephala . wairschijnlijk
een eerste-winter mannetje . Hierna werd de
vogel geringd (Arnhem B883318) en losgelaten .

Een paar dat ;en later, naclat AvL de foto's had
gezien, werd cie determinatie detinitief .

De beschrijving is gc:hmseerd op notities ge-
maakt met rle vogel in cle iiand, aangevuld niet
o p de totc's zichtbare kenmerken .

F.r )I' VoorhooÍd en kruin c{unkergrijs niet hruinzwarte
vlekken . Vaag begrensde lichte hruingrijze v.•enk-
brauwstreep, t)ut;slreep clunkerbruin, voor nol ; 17rec>d

en olwallend donker, achter ocrF; smaller en uncluidelijk

wordend . 0oL;ring onder oog witachtig . Oorstreek
hruingrijs gcvlekl, aan srxrrzijde begrensd duor dunne
dcrnkere snorstreep. Opvallende brede c rèmewitt(•
mundstreep, donrlopend tol onder nc~rslreek_ Baard-
5lreel) hkjna nvarl, naar onder breder wordc•nd .
eOvf N17ELEN Rug en mantel bruin tot roesthruin niet

ztivarte lenl ;testrepen . Stuil grijshruin, oni;eslreepL con-

[rasierend met zwaar gerekende rug en d(inkere staart .

Bcovenstaar[dekveren grijshruin niet donker veer-

r enlrurn _
r]NnERDELFN Kin tussen h,iardstrepen crirmewil, als

mrrndstreep, aan onderzijde bceµrensd dour ríjlje losse,

hitn .t zwarte vlekjes die onderkant van haardstrepcn

verhinden . Bo„enborst ticht niet donkere Icn ;;lestrepen

Imaar lichter dan baardstreep!I clie aan < ndf>rzijclc'

ahrulit ophouden . Bot'st en huik lichtiz,thefkleuri};,

onL;evlekt . Flanken lichtiiabelkleurig niel heel lichi .

mcreilijk waarneembaar geelzwc~em en bruine len,tzte-

streepjes .

VI LL GEL Arm- en handpennen donkerhruin, buiten-

vl,tt;t;en met rnesthruinr• r .incl ; rand oli h,andpc•nnen

smaller en valer dan op armpennen ; ranr! c >Ip arm-
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pennen via top naar hinnenvlat; dool Terlials
zwartbruin, buite>nvlaggen nie brede roesthruine ranrl,
halverwege veer niet punt in donkere veercentrum s1e-
kend ; rand via top naar binnenvlag doorlopend . Krn-
den van tertials en armpennen opvallend roesibruin
vleugeipaneel op gesloten vleugel vormend . Handpen-
dekveren donkerbruin . Grote vleugeldekveren zwarl
met brede lichthruine lot roestbruine randen, loppen
ietc lichter hruin of beige . Middelste vleugeldekveren
zwart met brede beige toppen . Kleine vlc-ugeldekverc•n
grijshrui n
STAART ,ti4iddelste staartpennen (111 hruin rnel hred[•

roesthruine rand . Overige staartpennen zwart, huilen-

51e twee mel wit : t5 wit op dislale einde van binnen-

vlag, wit in punt naar veerschacht lopend lot op heltt

van veer ; t5 wit op distale einrle van binnel wit

naar veerschacht lopend maar halv~ veer orrk

overgaand op huitenvlag, vrijwel doorlupencl tot op

basis .

NAAKTE DELEN IriS donker . Snavel opvallend Iwee-

kleuríg : bovensnavel donkerhoorn, ondersnavel roze

met klein donker vlekje op punt . Poot licht .

BIOntETRIE Vleugellengte 74 mm . P3-0 Ihandpennc•n
van buiten naar binnen genummerdl niet versnialde

huitenvlag. Tars~ 1 0-5 mm . Velgraad O Ic t Busse

& Kania 1970) .
RIJI & SLEET Geen rui . Staartpennen spits, Iicht gesleten .

De grijsachtige kop, het kop€3atroon niet rle
opvallende mondstreep, de on#;estreepte grijs-
bruine stuit, de roestbruine randen op de sl,tt ;-
pennen en terlials, het patroon van het wit op c€e
staart, de tweekleurige snavel en cie versmalcle
buitenvlaggen van p3-6 passen alleert op een
adult vrou,,v(je of eerste-winter tntannetje o(
vrouwtje? Maskergors (cf Lewington et al ]991,
Bradshaw 199 2 , Svensson 1992) .

De vrij uitgebreide hoeveelheid grijs op de
kop en ook de zeer donkere teugel wijzen op
een mannetje ; cie vleugellengte t>evestit;t dat
(Svensson 1992, Guido Keijl in litti . De spitse en
licht gesleten staartpennen wijzen op een eerste-
jaars vogel . Omdat de rest van cie koptekening
nog is als bij een vrouwtje of eerste-vvinter vogel
betreft het derhalve een eerste-wintur mannetje .
Bij een adult mannetje zou in het najaar de typí-
sche donkere kop met het markante zwarte nias-
ker zichtbaar moeten zijn, zij het dat in het verse
kleed in oktober de veren nog lichte toppen kun-
nen vertonen .

De Maskert;ors broedt in Oostazië, vanaf de
bovenloop van de Oh oostwaarts tot (J e Zee van
Okhotsk en cie Japanse Zee en zuidwaarts tot
Mantsjoerije en Noord-Korea I.E s spodo ( ef)halal .
Centraal- en Oost-China IE s sordida) en op de
Koerilen, Sakhalin en in Jat7an IE ti pertiortata) . De
eerste twee onc€ersoorten overwinteren in China,
Indochina en Taiv~an, de laatste in het zuiden

van €apan ( cf kaarten in Bradshaw 1992, Flough
199 4 ; zie ook van Rve & van den Berg 1987) .
Deze ondersoorten zijn vooral onderscheiden op
basis van de kleden van adulte m annetjes . C)p
grond van cie verspreiding lijkt een herkomst van
de vogel van S c hierntonnikoof; uit hei gebied
van de onclersnnrt E s spodor eph ala het ml
voor de hand te liggen maar eerstejzars vogels
zijn (vcxtra€sl op t;rr.)nrl van het kleed niet
nader te c€etermineren ( Bradshaw 1992, Guido
Keijl in littl .

Dit is het lweede p;eval van rie Maskergors

voor Nederlanrl . De eerste betrof ook een eer5te-

winter m a nnetje dat werd gevangen op 16

november 198 0 te Westenschouwen, Zeeland

(van Ree & van cl (, n Be rt; 1987) . Eerdere gevallen
in Europa bell een eerste-winter vrouwtje
o p 5 november 1910 (vondst) en een niet op
Ie r,ilijd gedetermineerd mannetje op 2 3 mei

í 9 80 lvanf;stl, beide op ttel go€and, f)uils€and
i Moritz 1984), en een niet op leeftijd gedelernti-

neerd mannetje ( vant;st) in Dragsfjá rd, Finlanrl,
op 2 november 19$1 (Mikkola 198 2 , van Ree &
van den Berg 1987 1 . Van 8 maart tot tenminste

eind april 1994 verbleef een eerste-w'Inter rllarl-

netje in Pennint;tt>n Flash, Greater Manc hesler,

Engeland ( Alkc°r 1994, ci Dutc.-h Birding ll) : 77-

83, plaat ;6, 1994~ .

Wij danken Bouke Henstra vcxtr het maken en
opsturen van de foto's en Guiclo Keijl en Kees
Roselaar vcx)r cie toezendint ; van het manusc :ript
over de Maskergors voor l3irrls o i th e Westc°rn
Pafearc tic 9 .

Summary
BI u r.-l t :n Btir`tiNi, nN ScrulR!atrNNikrxx, rN ()c irltt4k
I1l9 1 On 213 Octoher 1993, a Íirst-winter male E31 .r( k-
iacecl Bunling Emberiza s{xxlr~cettlt,rt,t was Irapped on
Schiermonnikuog, Friesl,tnd . The amount oÍ grey rtn
the head, the blackish lore and the wing íeng[h (74
rnml inciicated that il tiv,ts ,1 male ; the pcrintcc! and

,lit;htiv worrt rectrice+ and the rcmail o( the head

pattern with i c)nspicuous \,~hitish yuh-ntuust .tchial
stripe indil that il va .rs a first-winter . This is the
tiertrnd l u( 131al Buntinh for the Nether-
I .tnds . The first was1 Íirst-winler mafe trapped .tt
4Vestenschoinvr,n, Zeel,tnd, on 1h Nuvemhcr 1986
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Brieven
New Palearctic birds described
since 192 0

In his fascinating notes on the recently described
Sillem's Mountain Finch Leucosticte sillerni,
Rosefaar (1994) lists seven species of truly Pale-
arctic birds as having been described since 1920 .
These were (in chronological ortler of discovery)
Pink-rumped Rosefinch Carpoclacus eos, Sichuan
P .irtriclge Arborophila rutipectus, Afghan Sncw-
finch Montifringilla theresae, Vaurie's Nightjar
Caprimulgus centrafasicus, Algerian Nuthatch
Sitta fedanti, Chinese Leaf Warbler Phylloscopus
sichuanensis and Sillem's Mountain Finch .

An eighth species, however, Relict Gull Larus
relictus, was not included in this list (by unfor-
tunate mistake ; Kees Roselaar pers medecl) . The
type specimen was collected in 1929 at Tsondol
(41 :53N, 1 0 1 :0 0E), Inner Mongolia, China, and
was described by L6nnber(; (1931 ) as a suhspe-
cies of Mediterranean Gull L melanocephalus .
Later, the taxon was dismissed as an aberrant
Brown-headed Gull L brunnicephalus or a hybrid
fjetween Brown-headed and Great Black-headed
Gull L ichthyaetu5 Ic:f Vaurie 1962, Kitson 1980) .
Not until the almost simultaneous discoverv in
1969 ot a second specimen f5tubbe & Bolod
1971) and a breeding colony in Kazakhstan (Auè-
zov 197 0 ) was the matter resolved, Relict Gull is

a true Palearctic species . All known breeding
sites and all but a few non-breeding records lie
well within the Palearctic ;Duff et al 1991 ! . Inter-
estingly, the type locality of Relict Gull is not far
(less than 500 km) from the border of Xinjiang
(Sinkiang) Province in China which, together
with Sichuan, was the origin of five of the seven
species in Roselaar's list . It was also a case like
Sillem's Mountain Finch where specimens lay
misidentified in collections for many years .
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House Sparrow x Tree Sparrow
hybrids in Kent, Englan d

1 read with interest Henry Lehto's letter on hybrid
House Sparrow x Tree Sparrow Passer do-
mesticus x monfanu s in Finland (Lehto 1993) .
My experience with these hybrids, however,
does not support the conclusion drawn that hy-
brids occur where one ot the two species is
much scarcer . Where 1 have observed hybrids, at
Wierton Hill Farm, near Maidstone, Kent, both
species are present in Kood numbers . In all cases
it concerned males and they associated with the
sparrow flocks which were sometinies mixed and
sometimes separate . The habitat was farmland

with mature hedf;erotiti,s dividing set aside fields .
In November 1991, O[tober-November 199 2

and again in February 1993, 1 observed House
Sparrow x Tree Sparrow hybrids . The hirds, pos-
sihly the same individual, compared closely to
Lehto's bird in Turku, Finland- It was close to
House Sparrow in size and showed a grey fore-
head and crown-stripe . The side of the head was
rich chestnut, like a male House Sparrow, hut
there was a small black chin and a grey smudg,v
cheek-patch - not as c:ontrastmg as in Tree Spar-
row. The collar, however, was noticeably white,
like in Tree Sparrow .

On 25 August 1993, 1 vvas able to study a dif-
ferent hybrid . This bird was closer to Tree 5par-
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row in size and haxl a bright chestnut crown, a
restricted grey forehead and a very narrow pale
grey coronaf stripe which was only visible at
close range . The dark cheek patch was smudgy
rather than contrastinl; hut the cheek and the col-
Jar were very whitf~ . The chin and throat area
mainly consisted ot dark-centred íeathers with
greyish tringes, prorlucing quite an extensive
darkish throat-patch .

Unfortunately, 1 w~as unable to take any photo-
griphs of these birds to support my descriptions

which are restricted to those features that 1 found
mo41 usetul in diagnosing the mixed hybrid char-
.i( ters .

Reference
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in t inland . Dutch Bircling 1 5 : 264-265 .

Don Taylor, 1 Rose Cottat;es, Old Loose Hill, Loose, Maidstone, Kent ME15 OBN, U K

Recensies
G 1 CnKrr IeDiTOK1 7 993 . The Hong Kong t3ird keport
1992 . The Hong Kunl; Bird Watching Sr,ciery, Hong
Kong . 199 pp . ISSN 1(117-1118 . Availahle from : C M
Ho Tan, Postbus 227, 3500 AE Utrecht, Netherlands .
NLG 31 .25 (Netherlands) or NLG 32 .00 (other F..urope-
an countries) . Also available from : 5 Anstruther, Barla-
vington Estate 1, Petvtiorth, West 5ussex GU28 OLG,
UK . GBP 10 .75 {UKi or GBP 11 .75 (other European
countries}, incl p & p .

The Hong Kong Bird Heport 1992 keeps up to the very
high standard of its predecessors (cf Dutch Birding 15 :
178 . 19931 . Again our Far-Eastern colleagues have
managed to produce a very nice report, tiltcci with
records, lists, articles, 45 colour photoKnaphs (nu hlack-
and-white) and one colour plate . As in previous
reports . just over half of Ihe report is devotc^d to reguiar
features such as the monihly surnmaries, the systemalic
list Ilisting 380 species recorded in 1992 in Category A,
one in Category B . six in Categorv C and six in Catego-
ry D, as well as 19 presumed escapes in Calegory Ei,
reports on lhe waterfowi count, bird rint;inf;, breeding
birds on Tai Po Kau, Ihe Christmas Count and the 1992
Big Bird Race . The second half of the report starts with
four articles describing five new species recorded in
Hong Kong in 1992 rAleutian Tem St e rna aleutica,
Russet Bradypterus srebohmi and Brown Bu :h War-
hlers 8 luteoventris, Carrion Crow Co rvus corone and
Red/Black-headed Bunting EmFaeriza I>runic'eps/me-
lanocephalal . No less than 190 Aleutian Terns xa,ere
recorded during August-Seplember, a most unexpected
addition of this littte-known species to ihe Hong Kong
list . The four photographs include two of birds attaining
winter plumage, which has rarely (or never!) heen ob-
served because the wintering range of this species is
still a mystery !

The identification articles deal with status and field
identification of three species of snipe GallinaKo i Com-

mon ( ; l ;al7inago, Piritail ( :, stenura and Swinhce's 5rti-
pes G megalal, giving more insight in this notoriously
diffic uit group ; field identification of Arctic Phyllosco-
ptis borealis, Two-barred Greenish P ftruchilaidesl
pltimf~ilarso5, Eastern C:rowned P coronatcis and Pale-
legged Leat Warblers P teneltipes (without photographs
ancl with a somewhat cdisappointing plate by Allan Har-
ris ; and hybrid males Wigeon x Americtin Wigeon
.An,as penelope x americ,tna, showing that any vagrant
American Wigeon should he checked very carefully for
possihke indications of hyhrid origin lalihoukh, person-
ally, 1 find it hard to helieve that the bird in plare 41 is
not r pure American Wigeoni . Other papers deal stiith
hirds new to the Kunming area, Yunnan, China, and
the ieeding behaviour of Little Egret Eg retta l;arzetta .
The reports ends with four short notes on various sub-
jectti .

The 1992 report contains some very inslruclive

photographs leg, of first-winter Relict Gull t,trus relic-
tus] and is well-produced . It offers several hours of
interesting reading for any hirder and will serve as a
valuat}le source of reference for those interesled in
hirds of this region . EN'4o B EBtLs

H:ttirirv OKNnHCnqcv (7, nit)rs . Hamlyn Specres Goides,
!-iamfyn f3ird BehavinurGuides & !-famiyn YounK Orni-
7hofc ~qists" Guides . I-lanilyn PublishinK Group Lld,
Michelin House, 81 Fulham Road, London SW3 6RB,
UK . GBP 9 .99, GBP 14 .99 and GBP 6 .99 (within the
respective series) .

De tngelse uitgeverij Hamlyn is onlangs g,c^slart met
een drietal nieuwe series vogelboeken : Harnlvn Spe-
cle, Guides (soortmonografieen), Hamlyn 8ird Beha-
viour Guides iover biologie en gedrag van vogel-
Krcepvni en Hamlyn Younl; Ornitholog ists' Guides
iali;emene hoeken over het vogeien speciaal voo r
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jonge beginnende vogelaars in de leeftijd van 8-14
jaar) .

In de serie Haml}m Species Guides zijn nu delen
verschenen over Torenvalk Falco tinnuncufus, Visdief
Sterna hirundo, Koo lmees Yanrs major. Kramsvoget
Turdus pilaris, Kerkuil Tvtn alba en Boerenzwaluw
Hrrundo rosrica. De Hamlyn Bird Behaviour Guides
ornvat nu delen over zeevogels ( 'Seabirds' ) , watervo-
gels f'Waterfowl'1 en roofvogels {'Birds of prev'1, en in
de serie Hamlyn Young Ornithologists' Guides zijn
bes ( hikbaar een boek over het vinden . herkennen en
bestuderen van vogels ( "Bird identification & field-
craft'), en een over vogeltrek e'Migrants & miiyration'} .

Al deze deeltjes zi ;n zeer leesbaar en informatief
geschreven door bekende Engelse ornitholot;en, fra a i
verzorgd niet kleurenfoto's en kleurenplaten en
tekeningen van bekende art iesten . Bovendien zijn de
prijzen voor deze boeken verrassend laag. Arroki J v-sti
Ltmrv

P CtrnntNT, A HArKis & 1 DAVis 1 993 . Frnches & spar-
rows : an identitïcat+on gulde . Christopher Helm/A&C
Black, 35 Bedford Row, London WC1 R 41H, UK . 500
pP . ISBN 0-7136-8017- 2 . GBP 2 9 .99 .

Dit hoek is het zesde in de degelijke Christopher Helm
serie en behandelt de 128 soorten 'echte' vinken Frin-
gillidae, 128 soorten prachtvinken Estrf€clidae en 34
soorten mussen en sneeuwvinken Passeridae van de
wereld . Per soort worden meerdere kleden en/of onder-

DBA-nieuws
Aandacht voor vertaalde Lars Jonsson-gids bij boek-
handel Donner Op vrijdag 29 april 1994 werd in het
literaire café van dc grootste boekhandel van Neder-
land, Donner, op cle Lijnbaan te Rotterdam, Zuidhol-
land, stilgestaan bij het verschijnen van de Nederland-
se vertaling en bewerking van Lars Jonsson's veld} ;ids
Vogels van Europa, Noord-Afrika en ftet Midden-Oos-
ten . Ongeveer 50 belangstellenden bezochten de met
hulp van de DBA georganiseerde bijeenkomst . Achter-
eenvolgens kwamen Gerard Ouweneel, en de be-
werkers en vertalers Arnoud van den Berg en Ger
Meesters aan het woord . Gerard Ouweneel gaf een
overzicht van de vogelgidsen in Nederland en hun
evolutie vanaf Zien is kennen . De nieuwe gids ziet hij
als een soortgelijke mijlpaal als 'de Kist' dal destijds
was . Arnoud van den Berg wees, ondersteund met
dia's, op de goede samenwerking tussen de DBA en
Lars Jonsson en liet doorschemeren dat van alle bewer-

kins;en van de nieuwe gids de Nederlandse waarschijn-
lijk weI de beste is, niet alleen door de talenkennis van
Ger Mcesters niaar ook door een verret;aande aanpas-

soorten afgebeeld op in totaal 73 prachtige kieurenpla-
ten van Alan Harris en john Davi . Op de platen zijn
de soorten zoveel mogelijk per genus gerangschikt (en
daardoor meestal ook geografisch maar waar nodig
worden sterk gelijkende en ook in de betreffende regio
voorkomende soorten van andere henera direct ter ver-

gelijking afgebeeld . Door dit principe, dat ook in de
andere boeken uit de serie vaak wordt toegepast, krijgt

men een goed overzicht van de soorten in een gebied .
In de tekst wordt onder meer aandacht besteed aan
veldkenmerken, beschrijvingen, geografische variatie,
geluid, status, habitat, verspreiding luiteraard aarnge-
vuld met kaartjes), trek en gedrag . Het boek is nadruk-
kelijk bedoeld als determinatiegids en behandelt alleen
gedrag dat relevant is voor de herkenning . Zo worden
balts en hroedgedrag niet besproken zodat het boek
voor kwekers van bijvoorbeeld prac:htvir7ken mogelijk

niet zo interessant is als de schrijver hoopt .
Recent waren Fstrildid finches of the world van

Derek Goodwin en The Sparrows van Denis Surnmers-

Smith verkrijgbaar. Finches & sparrows behandelt

beide groepen en de vinken in één boek maar in een
handzamer formaat en met fraaiere platen . Voor clege-

nen die een determinatiewerk voor deze vogels zoeken
of gewoon van mooie vogelhoeken houden is dit een
goede keuze . De kwaliteit van tekst en piaten maken
dit boek tot een determinatiegids die de normale veld-
gidsen overvleuf;e#t . Samen met de andere delen uit de
serie schept het het luxeprobleern dat de reizende
vogelaar met talloze kilo's op pad n--oet . HAys Rorus.,n n

sing aan de Belgisch-Nederlandse situatie . Ger Mees-
ters wees op het hoge ornithofogicche niveau van het
qua inwonertal kleine Zweden, waar de jonge Lars
Jonsson de randvoorwaarden aantrof om uit te groeien
tot een ornitholoog van wereldinrmaat . De kleuren-
platen van sterns die hij liet zien maakten nieuwsgierig
naar het eerstkomende boek van Klaus Malling Olsen,
uit te geven door Ger Meesters Boekprodukties .

Pelagic trip naar Friesche Fronl op 1 0 september
1994 Er zijn nog plaatsen vrij op de M,S Mercuur voor
de pelat;ic trip die op 10 september 1994 zal voeren
naar het. Friesche Front (cf Dutch Birding 16 : 75-76 .
1994) . U kunt zich opgeven doo, het overmaken van
NLG 40 .00 op poslbankrekening 297 05 81 tnv Wim E
M van der Schot, Oostenburgervoorstraat 79-hs, 1018
MP Amsterdam, Nederland, onder vermelding van
'Friesche Front' en uw telefoonnummer . In de loop van
augustus zullen de deelnemers nadere details over de
tocht ontvangen .
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DBTRS ondergebracht bij Stichting Natuurschool° Vanaf
1 rnei 1994 wordt de 1)utcli Birding Travel Repurts Ser-
vice rDBTRSj verznrt ;rl demr cle Stichting Naluursehool
in Groningen, Groningen . Dirk de Moes, die met steun
van de DBA de DBTRS enige jaren geleden had opge-
zet en deze service in enkele jaren {rnet steun van Irene
de Moes) tot een fennmeen in binnen- en huitenland
niaakte, had enige tijd geleden aangegeven rnet cie tijd-
verslindende werkzaamheden voor de DBTRS le willen
stoppen . Vanwege de overname van een natuurvoe-
dingswinkel heeft Dirk cie Moes onlangs de DBTRS
overgedragen aan de Stichting Natuurschool . De DBA
hoopt met deze organisatie dezelfde goede relatie aan
te gaan afs die zij met Dirk had . Voor de manier waar-
op Dirk met de DBTRS ~ervice verleende aan reislusti-
ge vogelaars in Nederland en daarbuiten verdient hij

onze we.lgemeende complimenten . Wij wensen hem
veel succes met zijn nieuwe werkzaamheden .

Stichting Natuursehool & DBTRS De Stichting Natuur-
school is per 1 mei T't't-t begonnen met de verzorging
van de Dutch Birdinp Ir,avel Reports Service (DBTRSf .
Sinds vijf jaar ontwikkelt en presenteert de Natuur-
school® natuur-educatieve programma's voor, onder
andere, scholen uit het hasis- en voortgezet onderwijs
en ook voor groepen volwassenen . De slichlint; ziet de
DBTRS als een verbreding van haar bestaande activitei-
ten. Initiatiefnemer van de Natuurscínaol . Ih Huysman,
is enthousiast vogefaar, studeerde biologie en Engels
aan de IerarenopleidinK in Groningen en is .inds cie
oprichting directeur van de Natuurschool .

De Natuurschool zal de huidige krvaliteit van de
DBTRS handhaven en waar nodil; verheteren . Enkele
vernieuwingen die voor het einde van I1)95 moeten
zijn T;erealiseerd zijn, bijvoorbeeld, het omzetten van
handgeschreven verslagen in een getypte vorm, ver-
vangen van onduidelijke kaartmaterialen door actuele
en duidelijk te lezen kaarten en het vertalen van alle
belangrijke Nederlandstalige verslagen in het Engels .
Ook de hestelwijze is vanaf T niei 1994 enigszins
gewijzigd . Om de administratieve handelingen zoveel
mogelijk te beperken zullen de bestelde versla# ;en eerst
vooraf betaald dienen te worden . Na een telefonisc:he :
schriftelijke of tax-bestelling lzie het nieuwe adres hier-
onderi van de gewenste verslagen volgt een schriitelij-
ke bevestiging, inclusief prijsopgave, aan de klant . Na

oniv,ariy,>t van de bcsl<tli n t; wordt de heslelling per
ommeqaanrie naar de klant verstuurd . Tijdig bestellen
is d,tarom noodzakelijk . Om de band ntet de DBA te
benadrukken krijKen lxt ;unstikers van de DBA een kor-
ting van 15 procent op de prijs van het verslag! Er
wordt uiteraard gec ontroleerd of iemand daadwerkelijk
abonnee is .

De• DBTRS zal alle bestaande contacten verstevigen
en nieuwe gaan opbouwen . Nieuw aan te leveren ver-
sl .3gen zullen voortaan aan enkele belangrijke eisen
moelen voldoen . De inhoud van de verslage n is in de
meeste gevallen wel goed maar aan de oplische kwali-
teit ivoor de klanu kan vaak nog veel vedheterd wor-
den . Daarom worden handgeschreven vers l agen niet
m e er geaccepteerd . VerslaT;en op diskette IWordPerfect
ot 1-Vorcl for Windowsl liehben de voorkeur, waarbij
hel k,rartmateriaal en tekeningen apart, op A 4 -formaat
kunnen worden aangeleverd . Uiteraard zijn getypte of
uitl;eprinte verslagen ook prima, mits het eer originele
uitdraai is en niet een kopie van een uildraai? Lever uit-
geprinte verslagen aan op losse vellen- zonder nietjes
of perfcrraties .

Tijclens de DBA-week op Texe l in oktober 1994 zal
cie nieuwe DBTRS-catalof;us worden t;epresenteerd-
A,mweziT;e DBA-leden kunnen dan hun gratis exem-
pl, i ur ophalen . De Stichting Natuurschool staat al vijf
j a ar Eoor kwaliteit, en de nieuwe loot aan haar stam,
de DBTRS, zal daar geen uitzondering op zijn !

Het nieuti.e adres luidi : DBTRS, Ib Hu y sman, Post-
l2us 717, 9700 AS Groningen, Nederland, telefoon
05 0 -145925, fax 050-144717 .

New address of Dutch Birding Travel Reports Servi-
ce The Dutch Bir<lint; Tr a vel Repo rt s Service IDHTRSI
has i new owner and, Ihr , rc, fure, a new adclress . F ro m 1
htav, 1994, the DBTRS, tivhich ti<as formerly run b y Dirk
de htoes, has come under the care of ffi Huysman . Tra-
vel wports can now be ordered at the new address : lhe
o rcl e rti will he confirmed and will be sent after the pay-
menl has been received . Nevv repo rt s can also be sent
hut only tvpe-written or printed reports or reports on
computer-diskette {WordPerfect or Word for Windo w sj
w ill he accepted . The new address is : DBTRS . !b Huys-
man, Postbus 737, 9700 AS Groningen, Netherlands,
telephone +31-501 4 592 5, fax +31-50144717 .

WP reports
This issue will not feature the regular WP reports . In the last issue IDutch Birding, 16 : 77-84, 19941, WP reports
covered the period january-i\1arch 1994 . The next issue svill cover April-Jutv 1994 . EDITORS
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Recente meldinge n
Dil overzicht van recente meldingen van zeldzame en
interessanle vogels in Nederland en België heslaat
voornamelijk de maanden maart en april 1994 . De
vermelde gevallen zijn merendeels niet }everitieerd en
het overzi[ht is niet volledig . Alle vogelaars die de
moeite namen om hun waarnemingen aan ons door te
geven worden hartelijk bedankt .

Waarnemers van soorten in Nederland die worden
beoordeeld door de Commissie Dwaalgasten Neder-
landse Avifauna wordt verzocht hun waarnemingen zo
spoedig mogelijk toe te zenden aan : CDNA, Postbus
45, 2080 AA Santpoort-Zuid, Nederfand . Hienoe gelie-
ve men gebruik te maken van C :L7NA-waarnerningsfor-
mulieren die eveneens verkrijgbaar zijn hij boven-
slaand adres .

Nederland
[]UIK[RS TOT VALKE\ Brj Ilmuiden, Voordholland, ver-
hleef tot 17 rttaart een Ilsduiker Gat,ia immer. Verder
werd deze socxt waar};enome n op 21 maart bij Scheve-
ningen, Zuidholland, en c,p J april hij de Maasvlakte,
Zuidholland . Een dode Geelsnavelduiker C ; arlamsii
werd op 15 april op Texel, Nci<~rdhollanci, gevonden .
Naast kleine aantallen Roodhaksfuten Podiceps g risege-
na en Geoorde Futen Y iGricnllis, waren er vrij veel
me3clinL;en van Kuifduikers P auritus . C 75 exemplaren
werden doorgegeven . waarvan alleen al 30 begin april
op het C)ostvoornse ,ti1eer, Zuidholland . Vale Slorm-
vogeltjes f.Jrc~no[Irrrma leucorhoa werden uitsluitend
s;ezien bij C~impercluin, Noordholland, en wel twee op
10 rnaart en één op 24 maart . Minimaal twee Kuiiaal-
s c holvers Phalacrocorax aristotelis werden tnt 25 apr;l
gezien in de omgeving van Vlissíngen, Zeeland, en er
waren exemplaren op 5 maart hij Breskens, Zeeland,
op 6 maart bij Ilmuiden, op 26 maart en i april bij Den
Oever, Noordholland, op 10 april op het Oostvuornse
Meer en op 1 6 april op de Maasvlakte . Kwakken Nycti-
corax nyctic crrax werden tva arL;enomen op 19 maart
bij Delft, Z-uidholland, op 4 april bij Ritthem, Zeelancl,
op 11 april hij Nocirdhoek, Noordbrabant, op 21 april
hij Breskens, op 25 april bij Bakkeveen, Friesland, en
op 26 april op SchierrnonnikooF, Friesland . Er werden
Kleine Zilverreigers £prYtta 4arzetta gezien op 29 april
feven {!t Cant ;s Breskens, waaronder een groepje van
vijl, en op Sll april Iwee in cle AW-duinen bij De Zilk,
Zuidholland . Grote Zilverreigers E dlha verbleven op
10 maart in de Grote Peel, Limhurg, vanaf 1 1 maart in
hel C)ostvaardersplassengehied, Flevoland, op 20 maart
hij Woerdense Verlaat, Utrecht, op 29 maart hij 1rVes-
tervoort, Geiderlancl, op 16 april bij het Muiderzand .
Flevoland, en op 21 april bij Diemen, Noordholland .
N,iast een w,rarneming op 27 maart hij Breskens, wer-
cirn er van,rf 22 april weer enkele doortrelCkende
Purperreigers Ardea purpurca gemeld . Vroege Zwarte
Ooievaars C+c<ror,r nigra werden opgemerkt op 5 maart

boven Den Haag, Zuidholland, op 27 maart bij
Camperrluin en op 23 april in de Wieringermeer,

Noordhotland . Slechts c4 U Ooievaars C ciconia wer-

den verspreid over cle l;ehele periode gemeld . Vier i

vijt Flamingo's Phoenicopterus ruher ruseus bleven iot

22 maart ,ranvvezit; hij de Philipsd<im . Zeeland . waarna

er nog s ;echts één overbleef . In de Lauwersmeer,

Groningen, werden tussen 7 en 10 april vijf vogels
geteld . Een Dwerggans Anser ers-thropus vloog op 4
maarl over hij Veenendaal, Utrecht Van 19 maart tol 4
april zaten er maximaal zeven bij Anjum, Friesland, en
van 10 tot 18 maarl twee aan cfe oostkant van de
Lauwersmeer . Sneeuwganzen A t .+cvufescens waren op
5 en fi maart no}; aanwezig hij Stellendam, Zuicl-
holianti, op 20 maart in cle Lauwesmeer, van 26 maart
tot 10 april twee bij Oldehove, [ ;,oníngen, en op 28
april hij Anjum . Naast de Ross' Gans A rossii van Stel-
lendam, die daar tot 18 april zat, was er een waarne-
ming van een mot;eli}ke blauwe fase van deze soort in
de Lauwersmeer op 1 en 18 april . Een kleine oncler-
sos.W van de Canadese Gans 8r a n 1a canmden,i~, ssp
werd op 4 april in een groep met drie hvbride Canade-
se x Brandganzen & canadcrtsis x 1cucopsic waart;enu-
men in de Lauwersmeer . Twee Witbuikrotganzen
8 bcrni[fa hrnta zaten tot zeker '. i april op Terschel-
ling, Friesland, en maximaal acht exernplaren verhle-
ven tot t, ma,rrl hij Hippolytushoef, Noordholland .
Twee Zwarte Rolganzen 8 h nr4rican~ werden de
gehele perkocle gezien op Terschelling en op 28 maart
verhleven er nog eens twee bij Anjum . Roodhals-
ganzen 13 rulicolfi , werden op 25 en 21> maart ítweCi
gezien bij Hindeloopen, Friesland, op 'b m<sart bij
Koudum . Friesland, op 27 maart rtweel bij Ezumazijl,
Friesland, van 2 tot 5 april ítweel in de Lauwersmeer
en op 4 april hij Hel Verdronken Land van Saeftinge .
Zeeland . De Amerikaanse Smienl ,anas americana van
Wijk hij C]uurstede, Utrecht, hlcet daar tot 20 maart .
Een Bronskopeend A tálcata met witte plastic ring om
de rechterpoul verhlee{ op 30 aprif in hel Haaksberger-
veen, Overijssel . Len Amerikaanse Wintertaling
;A crecra carolinensis vvercl op 3 april op ; enierkt in de

Banrlpolcler, Friesland . Op 25 april zou een Ring-
snaveleend ~lvrhya roffari; hij de CanisvGet_ Zeeland,
gezien zijn . Een Wiloogeend .4 nvrnca werd op 10 en
18 april wa<irl;enon,en hij Enschetie, Overijssel . Bi} De
Cocksdorp op Texe1 wercl de geheEe maancl maart het
vrouwtje iConingseider Sonta(eria 5pectaiaNís gezien en
nok op 1 mei werd cleze vogel daar nog op};emerkt .
Tot de eer<te week ~an maart werden nog c 50 ils-
eenden Cfangula hyemalis geteld hij de Brouwersrlarn,

Zuidholland, Op 10 maart zwom nog steeds ecn
Kokardezaagbek Mergus cucuN,rtus bij cie Bnw-
~versdam, HooÍd'zakelijk vanif 18 april werden Zwarte

Wouwen r4lilvus mi};r<rns gemeld, in totaal 3 .5 exem-

plaren, met een top(Ia;; van 1] e xemplaren op 24 april .

V,m de 38 L;emelde Rode Wouwen N9 rnilvuc werd ook
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Recente rr ieldfngen

het rnerendeeR n .r 18 tnril );emcki, Op 10 maart vloog
een Zeearend H,rfi,ac erus afb icrll,r nrer Bakkeveen . Van
de 14 genlelcie Grauwe Kiekendieven C ircus pvf;,rri;us
was er één op 11, april en de reti1 na 23 april . De 4er-
rneende Steppebuizerd Buteo huleo r'ulpinus van
Almere, Flevoland . werd daar ook nog op 27 m,iart
gezien . Verder is er een melding van een exeml .>krar
over Het Rutheek bij Enschede, op H april Een
Schreeuwarend Acicrifa porttarin<r ~v .i ; c>p 3 mei aan-
~reziF; op Schiermonnikoog . C 4 (1 Visarenden Pandinrt
it .tGaerus trokken voornameiijk v<~naÍ haIr april dor>r,
mel ~rlleerl op 24 ,3pril al negen gernc•Ide exempiare•n .
Roodpootvalken F .rlcn t-espertir>tr .ti werden reeds hr•-
rneicl op ?1 <lpril bij Gronin{en• (Ironingen, en de
Lairwersmeer, op 28 april bij Velp, Gelderland, op 21 l
april bij het Rohhencxrrdbos, Natrdlwlland, en op Sil
april hij VeenendaaL Op diverse piaatsen in hel land
werden voornamelijk in april in totaal c 40 Siechtval-
ken != peregnnus doortrekkend oi pieisterend w,tar);c•-
nr>men .

R :,~LLLN TOT ALKEN Op 15 april zou een Kleinst Water-
hoen Porzana pusilfa hebben zilten roepen bij ( luríc•,~,t,

Friesland . In het zuidoostelijke deel van het I<3nrl Irnk-

ken begin maart vele I000en Kraanvogels Ciru, t;rus

door, waarvan het overgrote deel in het zuiden v .ln

Limburg . Dubhellcllinl;en zullert het hceid weiisw .l,tr

vertroebefd hebben, maar een daglotaal op ; ma,trt

van 2500 exemplaren bij Geieen, Limburg, is vxel incii-
catief voor de sterkte en concentratie van de doortrek .

Na deze dag werden nog slechts enkele 1 p-taiien door-
trekkers gemeid Het exemplaar van cle Slikken van
Flakkee, Zuidhoíland . hfeei daar nog tol 4 april . Op 31l
maart was al een Sleltkluut Hun,tr>ropus hirn .tntopo .s
aanwezig op het Ran ntegors, Zeeland, en de gehele
maand april verhieven er daar lwee . Verder zijn er no}
waarnemingen op 23 april in de Lepelaarsplassen, Fle-
voiand, en op 24 april bij Bakkeveen, Een vroeR,e Klei-
ne Strandloper Caliclrrs mirtuta werd op b maart hij

Ophc•usden, C,eíderiand, gemeld . Ijslandse Grutto's
Lirnns,r limo ;a i>f,rrtc'lica werden op);emerkt op 4 en r}

april hij f3eusichc•rn, ( ;eiderl<tnrL op '1 april bij Si haik-
wijk, Utrecht, en a,p 2,tprif bij topik, Utrecht . Vanat

half maart kwamen Zwartkopmeeuwen Larus rnela-

noc'ephaltrs Nedr>rl .rnd binnendruppelen . Een t;rmde
piaats om de soort waar te nenlc•n is de wijde omi;e-

vin); van de monding van de tileenbergsche Vliet,
Nr>ordbrabant . Op één van de eiiandjes in het Kram-
mer-Vo[kerakgehied, lrtordhrahant, werden vorig jaar
110 nesten van dete s-iort gevonclen . Eind april was er
sterke doortrek van Dwergmeeuwen 1. rninufu;, met op

verschillende plaatsen groepen v,tn ItStlen exemplaren
vanaf 24 april . Op 1 .1 maart zou bij Carnperduin een

Vorkslaartmeeuw i s ..>bini gezien zijn . Kleine Burge-
meesters L glaucoides verhleven op 4 maart hij

1Neurth, Geideriand, en van 3(1 m,l .rrt tot 22 april in

Vlissingen . Ook werd een 10-tal Grote Burgemeesters
L hyperboreus gesignaleerd . Een adulte Ross' Meeuw
Rhndostethia rosea werd op 24 nldarl opgemerkt langs
Camperduin en niogeiijk dezelfde vn} ;t=I viocl(; r>I> 26

maart langs de noordpunt van Texel . Lacttsterns (irfn-

cftelirk,n nilntica werden gezic~n op 1(1 april twee en

30 april één op Texel, op 17 apr0 langs de ()oslvaar-
dersdijk, Flevuland, en op 23 april twee hij de Eemsha-
ven, Groningen, Reuzensterns Sterna caspia werden
gemeld op I0 april hij f'ia,lm, Friesland, op db april
twee bij Breskens, op 17 april bij Camperduin en langs
de Oostvaardersciijk, op 24 lpril twee in de [3rahantse
Bieshosch, Noordhr,ibant, en np 29 april cirie hij Oost-

SouburR, ZeeP .rnd . 01) u1 nr,t<}rl was er een meEdiny,

van twee Dougalls Sterns ti clougdllii lant ;> l3ieskens .

Op 4 april werd bij Scheventng,en een Papegaaiduiker
Fratercula ,lrrtica gemeícl .

KOEKi)EKEN TOT GORZFN Fen lan};ver.u,lrhle aan-
vulling op menige lijst vnrrnrlc cie Kuifkoekoek Cl,tma-
tor g land,rrius die van 2(, nla.lrt tot 27 april verhieef
aan cle noordkant van hei Luidiaardernaeer, Groningen .
OI) 30 april vloog een Alpengierzwaluw Apus rnelóa in
westelijke richting langs Numnter Eén en Sretikens . Op
29 april werd hier een Bijeneter Merops apiasier

gehoord . Fen Scharrelaar Cr>r,tcias s;arrulus zou zich
op 30 april in een tuin tc• Vij Bec>ts, Friesland, hebben

vertrrond . Hoppen C.'puim epotts werden svaargr,nomen

op 2 0 ma<trl hij Hontenitice, !-txeÍand, van 31 maart tot

2 april ten zuiden van Kievittiw•aard, Noordhrahant, op
8 april op Terschelling, oi .> 1) april hij Budel-Dorpiein,
Noortihr .tbant, op 22 april in de A4akkumernoord-
tivaard, Friesland . op 25 .lpril bij C)mmeren, Gelder-
land . en nsr l0 april oti Sc hiermonnikoug, Vannf 3
april . ni,l,ir ronrn,lmulijk +,r,ta1 cle laalstc• week van
april werrlen enkeie Draaihalzen ltins fnrtlurLt gemeld .
De eerste Roodsluitzwaluw 1 Grundo d lurir',r van het
voorjaar vioot; op 30 ipril nver Texel . Er is c~(n mel-
dinK van een Grote Pieper ;lnlhus richarrfr, ert wel op
31 ntaart k>ij cie Eem~h,lven . Vanaf 21 april werden

reed~ 7t1 Duinpiepers ;t c .rntpesrns waarE;enomen .
Roodkeelpiepers :1 cen-intrs waren er al op 21 april bij
Velp, op ! 1,lpril twee bij de Eemshaven cn cen over
het Weslciuinpark, Zuidhulland, op 25 april bij Rit-
Ihem, op 24 april bij Bre ;kerls en in de IjbV-duinen,
Zuidholland, en op 30 april hij het Fíovenvv,lter Flevc,-
land . Trn begin april trnkken nog Rouwkwikstaarten
<9ofaciNt alba yarreflif door Nederland . Oc Water-

spreeuw C inrlus cinclus van het Robhenoordhos zat

daar nog, tot 2 april . Verder werd deze soort op 2 maart
in park Sc>nsheek te Arnhenr, Gelderland, en vanaf 2
april in rk• r>mKevinl; van Eprn . Limhurl;, gezien . Het
keurig meiden van alle Beflijsters Turdus tc>rquatos
geeft een aardig heeld \<tn rie (k>urtrek „an deze soort .
De eerste van cie c 373 caerlll>I,tren u erden gemeld op
?7 maart en de. 'bulk' pastieerrh• tussen !O en i0 april
ons land . Alleen al op Terschellint3 wisl een fanatieke

waarnc•nler er in april c 140 te 'verr.trnelen' . Een

Baardgrasmus Stdt•ia c,rntlifans was op 10 aprii en 1

mei lanvice•rig in De ti1uy op Texel . In het zuiden van
Limhur,c; txf•rrlen op enkele plaatsen wc•er Taiga-

boomkruipers Certhia tantiliaris zingend en nest-
boutitiend ,ran} etruflen . Vlnar 27 rnaart werden al weer

enkele I(t-t,lllen Buidelmezen Kentiz foentlufinru .c aan-
getroffen Na enkeie tiv,tarnr•minhen in ma,trl, 11e};un de

doortrek ~,rn de Europese Kanarie Serinus serinun ron d
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Recente nieldint;en

30 maart en vooral \an.ti 22 april werden er veel
gemeld (inet in totaal ;' ; doorgebelde exempfaren) . Tot
6 maart trokken nog [Jsgorzen Calcarius lapponicus
door, met op 5 maart 19 exemplaren langs Breskens,
Op 21 en 28 april werden nog enkele exemplaren van
deze soort gezien . Mogelijk de vierde en vijfde Cirigors
EntF eriza cirlus voor cle Nederlandse lijst werclen op
23 april waargenomen . Eén exemplaar bevond zích hij
de Westpl,tat op de Maasvlakte en een ander zong

kortsliandi in een groeve hij C,3dier en Keer, Limburg .
Vanaf 11 april werden c?i) Ortolanert E hortul,rna
L ;ernt-lcl Een Bosgors t rustira werd in de laatste week
van april ergens in Zeeuws-Vl .randeren, Zeeland, wa .tr-
genomen . Dwerggorzen E ftu i!!,t werden gezien op -14
,tpril in de Kennemerduinen, rtioordholland, en op 26
april hij Lauwersoog. [.~runingen . Opvallend is de
t;etit.rt;e doortrek van Grauwe Gorzen M iliaria r .alaralr,r
hij Breskens, waar er vanaÍ 19 dpril 13 werden ge1c•Id .

Ruud Ni van Dctnl;en . Albertusstraat 4, .5 2 6 t AD b'ught, Neclerl.tncl
Hans Gebui s, [3 o os4sc-hutrer 30. 3328 KB Dordrecht, Neric°rlmnc!

Peter W W r1e Rouw, Warande 13, 3705 ZB Zeist, N ecic , rl.tnc!

België
pl-71KER5 Tc)T VALKEN Enkele late binnenlancS-duike rs
waren een Roodkeelduiker Gavia ste!lata te Doel .
Oostvlaanderen, op 1h april en te Harchies, Hainaut .
op .30 april, en een onvolwassen Parelduiker G arctir.t
te Duffet-Runtsl, Antwerpen, van 8 IoN 16 april . Op 1)
maart werd te Oostende, Westvlaanderen, een lants-
vliegende adulte Kuifaalscholver 1'hatacrocorax aris-
totelis opgemerkt en a%erd een exemplaar gerintyd te
Putte, Antwerpen . Vroege manneljes Woudaap lxobry-
chus minutus zaten op 19 april te Lier, Antwerpen, en
op 23 april te W'achtelieke-Overslal;, Oostvlaanderen .
Bij Dudzele, Westvlaanderen, was op 3 april een
onvolwassen Kwak Nvcficor.3x nvtficnrax aanwezi); .
Een adult exemplaar vloog over Drongen, Oostvlaan-
deren, op 29 april . De enige Kleine Zilverreiger Egrett .r
garzetta trok over de Uitkerkse Polders, Westvlaanrle-
ren, op 30 april . Grote Zilverreigers E alba zaten te
H,srchies-I tensies op 4, 6 en 4 maart en op De Bían-
kaen, WcSt~laanderen op 5 maart Overtrekkende
Purperreigers , irdea purpurea werden gezien te Baarle-
Drongen ; lilokkersdijk, Antwerpen ; Brechl, Antvvert›r>n ;
Bredene, Westtilaanderen Idriel ; Herentals, Antwerpen ;
Knokke, Westvlaanderen (zes) en Wijnegem, Antwer-
pen . Het tellen van een Rroep Kraanvogels Grus grus 1e
Virton, Luxembourg, op .5 maart, werd beloond met
een meetrekkende Zwarte Ooievaar Ciconia nit;ra .
Waarnemingen van Ooievaars {- rirunia gebeurden Ic
Antwerpen-Linkeroever : Assenecle, Oostvlaanderen :
Blokkersdijk Itweei ; D est, 1imburg ; Dudzele-Zeebrug-
ge (achtY Duffel-Lier lviji) : Lochristi, Oostvlaanderen :
Ekeren, Antwerpen ; Geel, Antwerpen ; Gent, Oost-
vlaanderen ; Kallo, Oostvlaanderen lvier) ; Kruiheke,
Oostvlaanderen (drie) ; Lozen-Bocholt, Limburg ; Sleer,
Antwerpen ; Nijlen, Antwerpen itweel ; Ronse, Oost-
vlaanderen ; Schulen, LimburG; Turnhout, Antwerpen
(twee) ; en Wolvertem, Brahant . Bij Doel pleisterde op
5 en 6 maart een aduhe Roodhalsgans Branta ruÍicoNi ; ;
vermoedelijk bleef deze voRcd ook daarna nog in het
gebied Doel-5aeftinge . Teven~ op i maart streek er één
neer tussen Bergeenden Tadorn<t tadorna bij Eeklo,
Oostvlaanderen ; ontsnapping lijkt hier niet uitgesloten .

Het mannetje Amerikaanse WintertaGng .Anas crc^cc ,i
c-.arolinen±is dat vanat 11 maart hij Bnrsbeek, Anhver-
pen, werd waarl;enomen, tiva, Pcpaard met een tantme
eend en liet zich lokken niet brood . . . Krooneenden
Nrff<r rufina waren aanwezig te Gent Idriei : fc,kiu
Itweel ; HoÍstade, Brahant ; Muizen, Antwerpen Ilwc•rl ;
Terdonk, Oostvlaanderen en 1-V,tasmunster, Ou~u,laan-
deren . Hel adulte vrouwtje Ringsnaveleend Avthva cu!-
taris zwont nog hij Terdonk-Doc>uizele tot 22 april . Een
mannetje Iwellicht dat v . :n Blokkertidijki was op 15

april aanwezig te Heusden, Limhurg en op 21 april te
Dnnrnzefe, Ooslvlaande•ren ; op 22 april ontmoette hij

daar het vrouwtje en t,u7 24 tot 29 april zat hij tweer
,111een) bij Zelzale, Oostvlaancleren . Op 6 maart zw•orn

een ntannetje Witoogeend A nyroca te ChertaL l.icke
Een Ityhride Witoogeend x Tafeleend A n .vroca i ti~rina

verhleei op 5 maart hij Bucirsern, I.imburg . Er werden
rlriEe manneljes Kuifeend x Tafeleend ,4 tuligula r it•rina

opgemerkt . Twee Ilseenden Clan)~u1a ftyemalis zate•n
van 20 januari tot 5 a)tril hil Duffel . De onvolwassen
Kokardezaagbek Mert;uti cucc ulatus had zich verpiaatst
n,aar de Achterhaven van 7-eenrugge en bleef daar tot
irn niinste 16 april . Een vrouwtje Rosse Stekekslaart
[)~yura jamaicensis zat 1e Blokkersdijk lot i april, te
feizate van 7 tot 1t1 april en 1eruL; 1e Blokkersdijk v .rn
16 tut 19 apriL De eerste Zwarte Wouw Mli4us

nrit;r.ms vloog over Zellik . Westvlaanderen, op 2 8
nt,tart . Daarna volgden exemplaren over Antwerpen,
Anlvverpen ; Blokkersdijk ; Brecht {driel : Bredene ; Broe-
rhem . Antw•erpen : Diepenbeek, Limburg ; Ekeren . Ant-
werprn ; Harchies ; Heverlee, Brahant ; Kaprijke, Oost-
vlaanderen ; Kluizen, Oostviaanderen ; Kruibeke (drie) ;
L .ier ivier) ; Mechelen, Antwerpen ; Oo,tende ; Schulen
ivijfl ; Semmerzake, Oostvhsan(lercn ; Sint Pielers-Katx l-
Ie, Westvlaanderen Itweel ; 7anclti-oordc•, Westvlaan<tc-
ren Itwee) en Zeebrugge Itwer, } . Rode Wouwen M nri!-
vus werden gezien te Assenede, Oostvlaanderen ;
t ;enappe . Brabant ; Kallo ; Lier ; Longchamps, Namur ;
Nijlen ; Mecheien ; 5int-Pieters-Kapelle ; Ursel, Oost-
vlaanderen en Wellen, Limburg . Er vlogen Grauwe
Kiekendieven Circus pt,r .rrrus over Blokkertidijk ;
Brecht ; Genappe ; Heist, We~tvlaanderen ; Heusden en
Lier- ()ngedetermineede arenden Aquila vlogen ove r
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f'nmmerncul, Hainaut, op 18 april en over Gent op 24
alrril, Visarenden Pandion Nhaetu5 waren er te Brede-
ne ; Gaslut ftr, Brabant ; Gtahbeek ; Harchies ; Heist-op-

den-Berp;, Antwerpen ; Heurne . C3ostvlaanderen ; Lier
lvierl, Mecheien, Mul, Antwerpen (tweel ; Nazareth,

C)ostvlaanderen ; [veerijse, Brabant ; Oostakker, C7ost-
vl,rancleren ; c)ostende, Oudenaarde, ©ostvfaanderen :
tia hulen Idrie3, Tessenderlu, Limburg ; Tienen, Brahant ;
Virtnn en Zanclvoorde. Een vroeg vrouw tje Rood-
povlvalk F,r1rn vespertinus vloog op 12 aprif over Lier
c•n nlt ill april was er éi~n te labheke, bVestvl<tanderen .
Fnekkende ni pleislc rende Slechtvalken F txvc'g rirnrs
werden gezien Ie Blokkersdijk ; $roechent ; Diepen-
bec°k ; nikkelvenne, Oostvlaanderen itwee} ; Du[[el-
Runtst : Harchies (twee) ; Kruibeke ; Lier ; Maaseik, I ínt-
biiri; : Sin1-Anclries-Bruy,};e, Westvlaanderen ; Terdonk

tweel . Zeebrugge en Zelzate .

KffAAAVOGELS Ic)I tiILR~S Ook in BelKië was 5 maart
een [tiekdag v .rn Kraanvogels Grus grus, met waarne-
mingen le Dtcqxenher•k S70i, in de Limhurgse Maas-
vallei 12331, te Longchamps .15001, Testelt, Limburg
I'U), en Virlon (650} Een onvolwassen vogel was aan-
wezig le Luntbardsijde, Westvlaanderen, op 20 maart
en vloog de dat; natlien over Wenduine, bb'estvlaande-
ren . Op 23 maart was er een auditieve waarneminK te
Ka[ntthctut, Antwerpen, en op 24 april pleisterde een
exentpla .rr le Brechl . Er verbleven 5teltkluten Nimartto-
Itus himarttujtus te Kluizen op 22 april, le Dudzele-
Zeehrul;ge n[t 2 i en 29 april (telkens tweel . te Uhigies,
Flainaut, op 26 april en te Uitkerke op 29 april (twee) .
Verrassend was de verschijning van een Griel f3urhinus
r>+,(Gc nemus te Kalln-Doel op 28 april . Een adulle
Breedbekslrandloper Limicola falcinellu, in winter-
klr i cl werd };emeld te Oitigíes op 19 april . Op 23 april
trle>isrerden vij} Ilslandse Grutto's Limosa lintosa islan-
clrt ~t te Duclze>le-Zet'brut;E;e, van 24 tot 29 april groeide
hun aantal tot 11 . In dezelÍCEe periode ~erhleet c`en
exentplaar hij Turnhout . Dit waren pas de eer~te velcl-
waarnemínl ;en voor België . Een vroe,;e Poelruiter trirr-
pa .1a);rt~itilis zat op 20 april te Reninge, 4Y'estvla,rnde-
ren . De waarnemingen van een donkere, acfuhe Kleine
lager Sfr'rcnrariu~ parasitr'cus over Mechelen up 2 april
en c .:n uen Grote lager 5 ;kua over Blokker,rfijk op 10
,rfrril iijn Iruk voor het binnenland . Een Ringsnavel-
meeuw t,rru• clclawarensis in tweede zomerkletYl werd
~ti .i,tr};enrnnt n op 20 en 21 april o[3 een niet tcx-g,tnke-
lijke Isl,t, tE' Kluizen en werd zodoende door slechls
ec•rt handvol, plaalseli ;ke vogelkijkers bevestigd {en
E;ednc untenteerd) . Op 19 maart vloog een adulte Grole

Burgemeester L hvperboreus langs 0ostende en op 26
niaart lt .csse erde hier een exemplaar in tweede zomer-
kleed . Te Heist verhleei ~an 24 tol 29 a[rril een GroEe
BurKemeester in eerste zomerklec,L Len vermoedelijke
hybride Grote Burgemeester x Zilvermeeuw L hyper-

lxiretrs x argentatus in tweede zonterkleed was ofa 26
ntaart aanwezig te Kluizen . De enEge Lachstern Gelo-

chelidon nilotica zat op ?9 april langs het dok te
Dudzele-ZeehrugKe- Twee Reuzensterns Sterna caspia
trokken via Ermalle-sous-Arl;entaire, Lii'ge, richting
Nederland op 22 april .

GICR71~'AI U4VGN TOT GORZEN Een Alpengierzwaluw
.llarti nrc'!ha (litste op 25 april over le11t^, Br,thant . Hop-
pen f'tiupa epops zaten te Gaurain-Ranrecrnix, fLri-
n,tcrt . op 1$ april, te Moerheke, [)ostvlaartderen, ola 2 1

f•n 2ti april en Ie Bredene op 29 april . De eerste Draai-
hals Ivnx torquilfa verscheen op 1 S april te Vilvoorde,
Brahant, gevolgd door waarnemin};en te Knokke fdrie}
en le Clustakker . Een Duinpieper Anthus camlxsiris
vloog op 13 april over Zwijnaarde, Oostvlaanderen .
Later werden exemplaren gezien bij Brecht : Bredene
Itweel ; Genaptte : Knokke idriei en Ckostakker (vij[) . De
voorlopig enige Roodkeelpieper A cervinus trok over
Lier op 30 april . Beflijsters Turdus trtrquatu+ hereikten
een totaal van 125 meldinKen, met Bredenv 14 81 . Paal-
Berinpen, Limbur}; Ic ] bi, Vilvourde Inet;eni en Gent
la(htl als en ;ge uitschieters, Aan een nueklinh van een
Ivermnedefijk vrouwtjel Roodhorsllijster I ntit ;r.aorius
te Brasschaat-Klein Schietve_Id, Anlweriten, uit 21) april

werd veel geloof gehecht maar huort volgens sum-
mi);en in het reeds lange lijstje wilde claim~_ Buidel-
mezen Ar~miz pendulinus waren aariwezip Se ( .rur,tin-

Ramecroïx ; Genk, Limburg itweei : Harchies Imatint rai
zeven á achtl ; Lier 1'driel en tA 5takker {met Franse
rinl;l . Een zingend mannetje Roodmus Cartxxiac- w, erv-
thrinus bij Gervoort, Anhverpen, oli 28 april werd later
niet teruggevonden . O rtolanen fmtx°riza horiulana
vlogen over Bredene ItOF, Dudzele-Zeebrugge, Genap-
pe en nnoer[feke

Deze waarneminKslijst kti,am tol stand mel mede-
werking van Yves Baptiste ( hlarelheke}, Hugues
Du[ourny ( Hainaut), Koen Leysen ISchulenl, Philippe
Smets iTienen}, Diric Symens (VLAVICO), Erik Vanloo
IOostendse), Willy Verschueren ( Linkeroever ) , en Fre-
d e rik Wíllemvns {MergusÍ . C)ok c1e hulp van che};enen
di e Ihunl waarnemingen meedeelclen o p de B e {[;ische
[7utch Birding-vogellijn ( Q3-4N 80 1 9 4 ) was hir•r nnont-
heerlijk .

Ger,llcl Driessens, 8osstraat a-t, 2500 Lier, België
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Rode Rotslijsler bij Noordburen Op dondercla}; 12

mei 1994 pruher-«len Ravmnnd en Wim van Splunder
en ik ons big rlar-recnrrl v .in ts>ri~ jaar scherlx•r te stel-
len . Omstreeks 11 :30 arrivcsrrden we hij het gehucht
Noordhuren, Noorclholland, orn cle Zwarte Koodstaart
1'hoenrcurus uclxuros aan cle daglijst toe le voegen . Al
snel werd een iin} end mannetje t ;elocaliseerd riat na
een paar seconden wegvloog Toen we enkele minuten
laler op het punl stonden te vertrekken, zag ik uit mijn

oot ;hoek dat de 'roodstaart' weer op zijn schuur zat . Ik

keek nog even c-n fag dat rlerc vogel wel erg dik was
voor een Zwarte Rnodslaarl, om nog rna,ir le zwijgen
van de forse snavel- 'Volgens ntij zit daar een vrouwtje
Krxle Rotslijster', stamelde ik . 'Ah joh, d .il kan toch
helemaal niet, laten we verdergaan', anlwcrnrridc Mm .

Toch waren we er na enkele minuten van overtuigd dat
he1 inderclaad een vrouwtje Rode Rolslijtiter tilunticofa

saxatilis was . F-let lijsterachtige postuur, forse snavel .
korte rode staart en geschuhde tnantel en onderdelen

sloten iedere andere Sclori uit . Het nieuws werd snel
doorgegeven en na een uur arriveerden vu} ;elaars ult

alle hoeken van hel land . (Naar verluidt zijn op Bres-

kens twee klapstoelen, een Ihermcrskan, een 'Lars Inns-
sun' en verschillende truien achtergebleven : voor
nadere inrormatíe kan men zich wenden tot Nim ~Vnlr .i

()msEreeks 14 :(3(1 zijn w e vercler gegaan niel onze• ilig
rfav en zijn we - ondanks meer dan twee uur vertra-
r ;ing - toch nog up 161 soorten gekomen .

Ook op vrijdat; 13 mcsi liet de vogel rich fraai bekil-

ken, vaak nlsti} foeragerend tot op korte afciancl .

()ndanks intensief speurwerk kon de vogel zaterd<7t ;

niet meer terut ;gevonden worden . Vult;ens omwonen-

den \tias r!e vogel al vanaf zondag 2 4 april op deze

Illaats aanwetíl . Naar schatting hehhen c 200 voge-

laars de vogel gezien .

De Rocle K+ltslijster broerlt in berl;a( hlige hebieden

vanar het Iherisch Schiereiland en Noorriweslafrika Iclt

in Mong4i1. ()e belangrijkste overwimerint;sgehíeden

liggen in Oo>tatrika . Vana1 m,larl tot in mei drrsveert d e

soort in de Europese hrc>eclkebieclen, [he vanaf eind

augustus tiveer verlaten worden . In Ncx>rtieurnpa is cle
soort een dwaalt;ast mel de meeste t;evalirrn van haEf

<ilJril tot in juni . Deze waarneming hete•kende het twee-
de g eval vnor Nederland . Het eerste belrof een onvol-

r,i>sen m, nnc~lje dat op _12 - 2 3 april 1951 werd gezien
hij Burger ( umpagnie, Groninhen . 5n N n1R LAc,FavFíl )

Niet iedereen blij met Rode Rotslijster De Rode Rols-

lij,ler ;Llrrnfir ol.1 ~axafiiis die op 12 mc+ 1994 werd unt-

dekt werd rl c ieHde rlat ; clrx>r c 200 snelle heslissers

1 Lirc h 8irdfqG 16 1 11 - r t_', fun , f 1I 9-11 1 .3 1

92 Rude Rotslijster/ Rock Thrush r«onUc.'oLl +,i~atrlis, Nonrdhuren, Noordholland, 1 3 mei 1994 fHr ,nc i van Rossoml
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uitvoerig gevierd en zeer gewaardeerd . Na een, in
grote opwinding, iets verkeerde interpretatie van
plaatsnaani en atlashlok, waren binnen 1 uur de eerste
en binnen .3 uur cle 'verste' vogelaars op de juiste
plaats . Boodschappen op de 06-lijn en cie sematoons
zorgden voor een vlotte communicatíe . Na een eerste
dag is er dikwijls (soms) ook een IwecYle, clie achterblij-
vers of nog niet verzadigden een nieuwe kans biedt .
Dat was ook nu het geval maar dit bleek pas later en
voor velen te laat .

Wat was het geval? Uw trouwe 06-infonnant bleef
op 13 mei speciaal lang thuis om eventueel binnen-
komend nieuws nog snel te kunnen verspreiden . Tot
10 :00 kwam Iwee maal een bericht binnen dat de
vogel was verdwenen of althans niet meer was te vin-
den . Eénmaal was cle inspreker anonfem, de andere
naam bleek onverstaanhaar . De informatie was dus
niet te controleren . De negatieve informatie werd toch
maar op de 06-lijn gezet . De rest van de dag was ik
zelf onbereikbaar en ik merkte tot mijn grote schrik hij
thuiskomst 's avonds dat de vogel wel degelijk vanaf de
vroege ochtend aanwezih was . Deze informatie w•ercl
pas om 13 :00 t!I op de inspreeklijn en op twee van de
clne semafoonKroepen bekend gemaakt . Een om 17 :00
door mij geplaatste correctie leverde voor een klein
aantal mensen toch nog de rotslijster op ; voor een
groot aantal mensen kwam het nieuws echter te laat en
zij moesten op een volgende dag gokken .

De volgende dag bleek al snel dat de vogel nu echt
was vertrokken, een grote groep wanhopígen op Wie-
ringen achlerlatend . Dat deze vogel mij, buiten veel
plezier, ook vele uren hellen en boze familieleden
opleverde is van ondergeschikt helang aan het missen
van cie soort door een flink aantal vogelaars door het
ontbreken van juiste informatie . Dat van een groep
'gelukkigen' niemand de moeite neemt om zo snel
mogelijk even een telefoontje te plegen om het systeem
in werking te stellen vind ik een onhegrijpelijke en
teleurstellende zaak . Met 06-lijn en drie semafoon-
groepen lijken we een híjna onfeilbaar svsteern voor
snelle informatieverspreiding te hebben ; het systeem
faalt echter wanneer we het zelf niet goed van informa-
tie voorzien '

Hel bovenstaande is helaas geen incident en ik kan
moeiteloos verschillende recente voorbeelden van
gebrekkige, niet verstrekte of foutieve informatie geven .

Wat nu uit dit alles te leren? Ik wil hier graag pleiten
voor een aantal eenvoudige 'Kedragsregels' :

t Spreek luid en duidelijk alle relevante feiten in .
Een plaatsnaarn kan voor de inspreker zo klaar als een
klontje ziin, voor anderen (en voor mij) is het vaak een
topografisch raadsel . Vermeld daarom als he1 even kan
het juiste atlasblok .

2 Vernield altijd naam en telefoonnummer waar je
leventueell le bereiken bent ; er kunnen mijnerzijds
altijd vragen openbiijven .

3 SemaÍoonbezitters worden uildrukkelijk verzocht
ook de inspreeklijn even te bellen Iwat maken die paar
kwartjes nu uit bij een goede soort?} .

4 Zorg hij het doorgeven van een negatief bericht
aItijd dal je er Ivrijwe•h zeker van bent dat de vogel niet

meer aanwezig is en dal je niet, bijvoorbeeld, op de
verkeerde plaats hebt gezocht .

5 Toets een semafoonboodschap uiterst zorgvuldig
in en controleer de boodschap na het verzenden . Eén
cijfer maakt soms een wereld ~an verschil! Verzend
zonodig meteen een correctieboodsch .3p .

6 Geef herhalingen altijd zo snel mogelijk door en
denk niet 'dat doei een ander wei' . Spreek onderling af
wie even inspreekt en wie de semafoons bedient .

Als iedereen zich aan deze afspraken houdt kan er

straks, zeker bij de toekomstige verbeterde inspreek- en

06-apparatuur, niets meer misgaan en kan echt ieder-

Cen 2SCOr'en' . f IANS GL1311 5

Alpengierzwaluw langs Nummer Eén en Breskens Op
zaterdag 30 april I994 fietste ik vanuit Temetizen . Zee-

land . naar de beroemde trekleEpoa Breskens, Zeeland .

Er waaide een noordelsjke wind, wat doorgaans minder
spec.tacufaire trek oplevert . Afgezien van een Wiele-

waal OriolUs oriolus hij de Braakman was er onderweg
dan ook weinig te zien, totdat om 07 :20 ter hoogte van
Nummer Eén (c 10 km ten oosten van de te(post Bres-
kensl plotseling een Alpengierzwaluw Apijs melba laag
over de zeedijk scheerde . De vogel kwam vanaf de
Vb'esterscheide aanvliegen en draaide boven mijn hoofd
een rondje, zodat ik hem prachtig kon zien . Daarna
verdween hij in westelijke richting . Bij aankomst op de

telpost hoorde ik dar de vogel hier om 07 :35 was gepas-
seerd en verdwenen in zuidwestelijke richting . De

afstand van c 10 km werd derhalve in c 15 min over-
hrugd, hetgeen betekent dat de vogel minimaal een
snelheirf van c: 40 km/u had . Het betrof de 240e vogel-

soort die op Breskens werd vastgesteld en de 19e
Alpengicrzwaluw voor Necierlancl . AtEx 1ArItt.A+tn

Amerikaanse Goudplevier bij Grijpskerke Dinsdag-
avond 2A mei 1994 ontdekte lan Goedbloed, fietsend

door de weilanden tussen Middelburg en Grijpskerke,
Zeeland, een Amerikaanse Goudplevier Puvialis donri-

nica . De vogel werd in vlucht ontdeki maar streek
daarna neer op een akker en kon daar goed bekeken
worden . Het betrof een vogel in bijna volledig zomer-
kleed ; het ontbreken van een witte flanksireep en voor-
al de zeer lange vleugels (ver voorbij de staart stekend)
niet een handpenprojectie van enige centimeters maak-
te de determinatie relatief eenvoudig . Diezelfde avond
konden nog enkele vogelaars de vogel zien en ook de
volgende ochtend was de vogel op dezelfde plek aan-
wezig . Na een afwezigheid van vele uren dook de
vogel 's middags en 's avonds weer op en werd in ieder
geval in de ochtend van 26 mei nog gezien . Na het
geval uit 1901 en de twee waarnemingen uit 1989
betreft dit de vierde Amerikaanse Goudplevier voor
Nederland . Dit is de zoveelste divaalgast rond Grijps-
kerke, na onder andere de 'kleine goudplevier' Pdorni-

nfc<Vfulv~i van september 1991, de Roze Spreeuw Stur-
nus roseus van oktoher 1992 en de Kleine Trap Tetra .x
tetrax van december 1993 . Blijklsaar heeft het gebied
een grote aantrekkingskrac41t op zeldzaamheden en
zijn daar oplettende vogelaars actief. Overigens was
lan Goedbloed ook al de ontdekker van de Roze
Spreeuw en de Kleine Trap! ErNC) B FHrl .ti
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Aankondigingen & verzoeke n
Neotropical Bird Club De laatste jaren is een groeien-
de interesse ttia .arneenrbaar in de vogels van Midden-
en ZuidameriL3 en het Caribisch Gebied, waar bijna
3000 vogelsoorten voorkunien waarvan c TOi~, in het

voortbestaan wordt bedreigd . In Engeland is recent de

Neo[ropical Bird Club i.tNBC} opgericht die zic h ten

doel stelt de bescherming van deze vogels te verhete-
ren . Om dit te bereiken F;eett de NBC tweemaal per
jaar Cotinga uit met <rrtikelen en mededelingen over
determinatie van soorten, recente waarnemingen,
gebieden, bedreigde soorten en activiteiten van locale
natuurbeschermers . Daarnaast wordt een netwerk van
actieve vogelaars in cie regio opgezet waardoor con-
tacaen, samenwerking en uitwisseling van inrormtie
vehteterd worden en Incale natuurbeschermingsorgani-
saIies efficiënter kunnen werken . Iedereen kan lid wor-

den van cie NBC ; de kosten zijn GBP 10 .0(} per jaar .

Voor meer informatie ut een aanmeldingsformulier kan
men terecht bij : Neotropical Bird Club, cJo The Lodge,
Sandy, Bedfordshire 5G19 2DL, UK ; of Roh ter Ellen,
van Weede van Dijkveldstraat 12d, 2582 KV Den
Haag, Nederland, teleíoon 070-355á815 .

Polish Bird Festival 1995 In mid-May 1997, Bird Serv-
ice, a ururi5t at;encv in Poland specializec! in nrt;a-
nisin- nature and culture trips in Poland, will organize
thc Pnli,h Bird Festival . Close to the Bialowiez<i Forest
and ihe Narew marshlands and not Íar irom Biebrza, a
nc>wly built hotel will hr availahle 1or Íorcign hirders .
Penhle gathering Ínr Ihls event will rea:eive extensive
rnformation and will have a huge range of npportu-

nitieti . lhey may go their nwn way or juin huided

groups, spend more time in the foresl or the m,arshes or
I ;c : in search of their i .tvourite species . A welI-orBa-

nized catering service, stylish bar with I'olish tolk
music and nianv other surprises will make the titay inte-
restint; and enjovahlc- .

Aller reaching a solulion wilh the airline companies,
a crnc-sveek stay intluding return fli,8ht iLondon-
bVartiawl, transiers, accommoclation and Íull boa«I is
notiv cclimaled to amount to no more than GBP
2f10 .t1(}-25{1 .00 .

For icrrther information, please contact : Bird Service,
Pczlticluszki 105, 15 641 Bialystok, Poland, telephone
& Íaa +49-8 .5616768 .
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• When you are planning a birding trip or holiday abroad, ask for recent
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