
zangwaamemingen(1967, 1969, 1971) werden
in 1976 en 1978 zingende Orpheusspotvogels
waargenomen op drie piqatsen in Namur en Rai
naut maar deze zijn door de Waalse homologa
tiecommissie nogniet behanpeld (in Devillers &
Terschuren 1979).Welwerd in 1975 de eerste
waameming uit Luxemburg bekend (Melchior
1977). In 1979 werden er tenminste drie zingen
de exemplaren in Belgie vastgesteld: 3-9 juni
Villers-Ia-Loue (Luxembourg), 22-'-----27 juni
Frasnes-Ies-Couvin (Namur), 27 juni-3 juli
Rayons (Luxembourg). Devillers & Terschuren
(1979) geven beschrijvingen van beide eerste ge
vallen en maken melding van het derde geva!.
Verder werd in augustus nog een zingende vogel
gemeld uit Ret Zwin (West-Vlaanderen) (Dutch
Birding 1: 134). In tegenstelling tot de Benelux
is de Orpheusspotvogel op de Britse eilanden
een jaarlijkse gast (cf. Sharrock 1974).

Summary

Capture ofa Melodious Warbler Hippolais polyglotta in
the Netherlands

A capture of a Melodious Warbler Hippolais polyglot
ta on 2 September 1979 in Zuidelijk Flevoland is re
ported. In the same year two other records of this spe
cies were made: a capture on 8 July, Avenhorn (NH)
and a singing bird in the period 12 June-12 July,
Vlagtwedde (Gr). Two earlier records have been pu
blished but after a critical examination of the evidence
available these observations are considered doubtful
(Osieck 1981).
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Tweede vangst van een Noordse
Boszanger Phylloscopus borealis op
Schiermonnikoog

Op 10 oktober 1980 werd in een mistnet in de
Kobbeduinen op Schiermonnikoog een vogel ge
vangen, die als Noordse Boszanger werd gede
termineerd. Van deze vogel werden foto's geno
men, een beschrijving gemaakt en de vogel werd
geringd (Amhem E 67 988).

De beschrijving van deze vogel is als voigt:
Voorhoofd, kruin, nek, mantel en stuit olijf
groen. Lange en duidelijke wenkbrauwstreep,
van voren geel, verder naar achteren overgaand
in witachtig gee!. Donkere oogstreep. Duidelijk
zichtbare witte vleugelstreep, daarboven een
vaag zichtbare groengelige vleugelstreep (figuur
1). Siagpennen donkergrijs; rand van buitenvlag
groengee!. Grote slagpendekveren gekleurd als
slagpennen, maar met een wit zoompje aan de
buitenvlag. Kleine slagpendekveren zonder wit
zoompje. Kleine vleugeldekveren grijs met
groene zoom. Onderstaartdekveren en onder
vleugeldekveren wit met citroengeel waas. Ok
selveren citroengee!. Bovenstaartdekveren
groen. Staartpennen bruin met een groenig
waas. Wang geelgroen afgewisseld met vuilwit.
Kin lichtgeel; keel als kin, maar iets geleL Borst
en buik wit met licht citroengeel waas. Flank
groengee!. Kleur ondersnavel hoomgeel, boven
snavel donkerbruin; binnenkant snavellichtgee!.
Iris sterk donkerbruin en pupil zwart. Poten licht
gelig bruin.

Vleugel 63 mm. Staart 44 mm. Snavel 15 mm
(tot aan schedelbasis gemeten). De eerste slag
pen is even lang als de langste slagpendekveer.
De buitenvlag van derde, vierde en vijfde slag
pen versmald. De slag- en staartpennen waren
niet gesleten, zodat we met een eerstejaars vo
gel te maken hadden (Svensson 1975). Waar
schijnlijk betrof het een vogel van de ondersoort
borealis, gegeven de bleke onderzijde en de
bleekgele wenkbrauwstreep (Williamson 1967).

Dit is het zesde geval voor ons land. In 1976
werd eveneens op Schiermonnikoog een exem
plaar gevangen; daamaast zijn er .nog drie waar-
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Figuur 1. Noordse Boszanger, 10 oktober 1980 Schiermonnikoog (lanny van der Straaten). Let op de lange wenkbrauwstreep en
de twee vleugelstreepjes. Phylloscopus borealis. Note the long supercilium and two wing-bars.

nemingen en een vondst bekend (Winkelman &
Klarenberg 1977).

De Noordse Boszanger broedt van Noord
Scandinavie oostwaarts (Voous 1960). Ret over
winteringsgebied ligt in Zuidoost-Azie (Tice
hurst 1938). Dit betekent dat deze sooft een oos
telijke trekrichting aanhoudt. Winkelman &
Klarenberg (1977) gaan uitgebreid in op de ver
onderstelde trekrichting van deze soort. De
weersomstandigheden in de voorafgaande dagen
waren niet optimaal voor aankomsten uit noor
delijke tot oostelijke richtingen. De winden wa
ren steeds uit richtingen tussen west en zuid.
Een dag na de vangst draaide de wind naar
noordoost en werd het eiland overstroomd met
Goudhaantjes, Roodborsten en Zwartkoppen.

Summary

Second case of an Arctic Warbler Phylloscopus borealis
trapped on Schiermonnikoog

On 10 October 1980 an Arctic Warbler Phylloscopus
borealis was trapped on Schiermonnikoog (Friesland).
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A description of the bird is given. Weather conditions
were not favourable to reach W. Europe (western
winds) from the breeding area.
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