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EEN AMERIKAANSE GESTREEPTE STRANDLOPER
CALIDRIS MELANOTOS AAN HET LAUWERSMEER
An American Pectoral Sandpiper Calidris melanotos near the Lauwersmeer

J. A. LOTERIJMAN EN C. P. SIKKEMA

In het voorafgaande artikel beschreven wij met Mej. L .G. Graen en H. F.
de Boer de waarneming van een Grijze Snip aan een strandplas bij de
westelijke oever van het Lauwersmeer tussen Oostmahorn en de afsluitdijk
(gem. Oostdongeradeel, Friesland), van 4 tim 7 september 1971 (de Boer
e.a. 1972). Bij de waadvogels, die hier fourageerden, .merkte een onzer op 4
september tevens een ongewone strandloper op in een graepje, dat op het
eerste gezicht uit vijf Krambekstrandlopers leek te bestaan. Eenzelfde vogel
werd ook op 5 en 6 september waargenomen, waarbij een vergelijking kon
worden gemaakt met zowel de Krambekstrandloper als de Bonte Strandloper. De vogel was iets kleiner dan de Krombek-, maar iets grater dan de
Bonte Strandloper en vooral ook slanker dan de laatstgenoemde. De rugtekening was "geschubd" door lichtbruine veerranden aan de donkerbruine
vleugeldekveren, die een dubbele lichte "V" vormden ongeveer als bij de
'Kleine Strandloper. Deze dubbele "V" was duidelijk zichtbaar als de vogel
van achteren op de rug werd gezien, maar onduidelijk van terzijde. De kleurtekening van de borst leek veel op die van Temmincks Strandloper: een vrij
effen grijsbruine doorlopende band, die aan de onderkant vrij scherp was afgesneden van de witte onderzijde. Het wit van de onderzijde liep omhoog
bij de vleugelboeg ongeveer als bij de Oeverloper. De kop was vrij klein en
de hals tamelijk slank. Opvallend was de lichte wenkbrauwstreep. De snavel
was korter dan die van de Bonte Strandloper en vrijwel recht, maar iets omlaaggebogen als bij Temmincks Strandloper. De pootkleur werd genoteerd
als okergeel. Op 6 september, toen ook H. F. de Boer de vogel waarnam, beoordeelde deze de kleur van de poten als oranjegeel. Op grond van deze ken·
merken kwamen wij tot de determinatie van een Amerikaanse Gestreepte
Strandloper Calidris melanatas. Daarbij werd de mogelijkheid van de op
deze soort veel gelijkende Siberische Gestreepte Strandloper Calidris acuminata uitgesloten op grand van de okergele pootkleur en de vrij scherpe begrenzing tussen de bruingrijze borst en de witte onderzijde.
Van de Amerikaanse Gestreepte Strandloper worden in de Avifauna van
Nederland (1970) drie bevestigde en twee onbevestigde waarnemingen ver·
meld. Daarna zijn bekend geworden: 28 sept. tim 5 okt. 1969 Gr. II-polder
C.N.A.: bey. waarn. (Limosa 45 : 73) en 21 mei 1971 Knardijk C.N.A.:
onbev.waarn. (Archief CNA).
C.N.A.: bevestigde waarneming.
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SUMMARY

An American Pectoral Sandpiper Calidris melanotos has been observed in the
Northern part of the' Netherlands (53°23'33" N, 6°9'25" E) on 4th, 5th and 6th September 1971, at a pond near the Western shore of the Lauwersmeer, a lake which
originated from the Lauwerszee estuary after the closing by a dike in 1969. The bird
showed a rather even greyish-brown upper breast rather sharply cut from the white
underpars. The white colour of the lower breast extended upwards along the front
edge of the wings, this pattern resembling that of the Common Sandpiper. The legs
were ochre-coloured. Simultaneously with the American Pectoral Sandpiper a Dowitcher has been observed, which is described in the previous paper (de Boer et al. 1972).
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