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RINGVANGST VAN EEN PALLAS' BOSZANGER PHYLLOSCOPUS
PROREGULUS PROREGULUS IN FRIESLAND

Pallas's Warbler trapped and ringed in the province of Friesland

J. T. HENDRIKSMA

WAARNEMING

Op 24 november 1974 hald ik mijn mlistnebten opgesteild ,in het Rijsterbos,
Gaasterland, Fr.. Daarbij hOO ik het geluk eenexcemplaar te varrgen van bo
vellJgenoemde soort. HJieronder volgteen kiorte besohrijving. Oprvallende
krulin- en well'kibrauwstreep, lclffin ~ormaat, O1l'geveer als van Goudihaantje;
twee duidelijke vleugelstrepen. Tota:le 11engte 90 mm, vtleugeUengte 52 mm;
3'e tim 6e grate slagpren met versmalde buitenvlag; geelgroell'e, opvallende
wenkibrauwstreep; krui'llstreep liets ~letser, maar ook heel duidelijk; poten en
srravel donkerlbrnin; rug mosgroen, soherpe afsdheidling met gel1ruge stuit; kleur
aJfsoheidiing met staart iets minder soherp begrensd; staart enigsZlins gevorkt;
borst en bUiik vuilwit, met op de buik iets gee!, mlin of meer streepvormig
in de lengterliohring van de buik; de twee vleUigelstrepen heblben dezelfde
k<leur aIs de stuiit; de achterste is het hEilderst, maar beide zijn opva[l'elld
~F1ig. 1).

Nadait ik een aaJntail kileurendiia's had gffill'a3ik<t en de vogel had geringd
met ring Amhem 54843" verdween hij met een "twiet".

DISCUSSIE

Dit is het 4e gevall voor Nederland: een vondst 25-28 nov. 1963 T'exd; een
ringva:n:gst 22 okt. 1964 CastI1icum (Avif. Ned. 1970: 83); daama volgde
18 nov. 1973 LelystaJd, CNA: bevestigde waarneming (Limosa 48: 113).

In oktolberen november 1974 werden er in Elligeland niet minder dan 11
ex. waa11genomen, waJarvan 4 ex. in de peliiode 3 tim 23 Il'o'V'emiber (Br. Birds
68: 88 en 124). Sedert 1968 - toen er 18 ex. werden vasltges1teld - een gun
stig jaar voar deze dwaalgast uit het verre oosten (Br. Birds 62: 480). M. J.
Tekike, CNA.

SUMMARY

On November 24th 1974 a Pallas's Warbler, Phylloscopus proregulus proregulus, was
trapped and ringed in Gaasterland, a wood district of the province of Friesland. This
is the 4th confirmed record for the Netherlands: [November 25th-28th 1963 Texel;
October 22nd 1964 Castricum (Avifauna Nederland 1970: 83)]; November 18th 1973
Lelystad (Limosa 48: 113). In October and November 1974 there were not less than
11 (unchecked) records of this species in England, of which four in the period 3rd-23rd
November 1974, the best year for this vagrant since 1968 with 18 records (Br. Birds
62: 480; 68: 88 and 124).

C.N.A.: bevesDigde waarneming.
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no. 3-4, 1975J Pallas' Boszanger

Fig. 1. Pallas' Boszanger Phylloscopus proregulus proregulus, 24 november 1974,
Gaasterland Fr. Foto: J. T. Hendriksma

Pallas's Warbler Phylloscopus proregulus proregulus, November 24th 1974,
province of Friesland. Photograph: J. T. Hendriksma
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