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men door het zg. "leewieken". De waargenomen taling vloog uitstekend en
bezat een natuurlijke schuwheid.

De Siberische Taling is dwaalgast in Alaska, het W. deel van Noord
amerika, IJsland, Schotland, Engeland, Zweden, Finland, Frankrijk en Italit~.

In Nederland waren tot nu toe 8 zg. vondsten en 1 waameming bekend,
verdeeld over de maanden oktober tim maart.

C.N.A.: bevestigde waameming.

SUMMARY
A Baikal Teal Anas formosa Georgi in eclipse was observed on 12th August 1971

in a dune-area south of The Hague in the province of Zuid-Holland. On 28th August
one of the observers noticed that the bird was a male as its winter-plumage emerged.

Until now this species was recorded 9 times in the Netherlands. It has only once been
observed, 10 individuals were shot or otherwise killed.
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EERSTE WAARNEMING VAN DE ROODBORSTBORSTLIJSTER

TURDUS MIGRATORIUS IN NEDERLAND.
First record of the American Robin Turdus migratorius in the Netherlands.

L. KROON en 1. KROON

Bericht in "De Pieper" 10:180:" 11 maart 1971, Alkmaar. Als Merel, rug
wat minder donker; borst steenrood; keel wit met zwarte strepen; witte vlek
jes om het oog; snavel geel; op vogelvoer in de tuin (Mevr. L. Kroon,
J. Kroon)."

De waamemingenredacteur van dit blad, de heer E. J. W. Top, deelde des
gevraagd telefonisch mede, dat hij verscheidene malen tevergeefs in Alk
maar is geweest; de waamemers maakten een betrouwbare indruk; vooral
de rode borst was zeer opvallend. Vit een voorgelegd vogelboek werd de
soort uit afbeeldingen herkend; waarnemers zijn vogelliefhebbers met enige
routine.

Op verzoek van de CNA zonden de waamemers ons een uitvoeriger ver
slag, dat wij hieronder letterlijk laten volgen: "Met deze brief wil ik namens
mijn zoon Hans Kroon, oud 17 jaar en mijzelf, oud 45 jaar, bevestigen, dat
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wij beiden de RoodborstIijster gezien hebben. Beiden hebben wij de tijd ge
had om ons Elsevier vogelboek erbij te halen. Hij heeft geruime tijd op
ongeveer 7 meter afstand van ons vandaan op een houten hekje gezeten.
Naast het hekje groeide een bessenboom en een hulst. Ik was perplex en
riep: "een vergrote uitgave van ons Roodborstje". Het was om te zien een
mooie, bruinjgrijze, volle Merel met een volop rode borst over de hel~

breedte tot diep onder het lichaam doorlopend. Het was dus niet zwart-rood,
maar grijs-bruin met een rode borst. Een klein kringetje om de ogen en een
gele snave!. Verdere geen wit of andere kleuren opgemerkt. Op het eerste
gezicht dus precies een vergrote uitgave van ons Roodborstje of weI bruine,
dikke Merel in zithouding. Hij vloog pal op ons af en scheerde over het huis
heen weg. Wij hebben hem dus van voren goed kunnen observeren en kwa
men tot de conclusie, dat dit niet de Roodkeellijster, maar de Roodborst
lijster was. Wij hebben hem dus hoofdzakelijk in zithouding gezien en kun
nen dus geen beschrijving geven wat voor geluiden hij gaf of hoe hij van tak
tot tak v]oog. In dezelfde periode hebben wij een vrouwtje Goudvink, grote
soort, en een Pestvogel gezien; helaas hebben wij dit vergeten door te geven.
Ik woon tussen twee begraafplaatsen en aan de rand van de Alkmaarder
Hout, "ons park". Ik hoop dat dit toch voldoende houvast voor u zal zijn
en dat ik met dit schrijven het nogmaals heb kunnen bevestigen".

Naschrift CN.A.: De beschrijving van deze waarneming is zo ontwape
nend eenvoudig en correct, dat de CNA in zijn vergadering van 25 maart
1972 besloten heeft om voorbij te zien aan de in de regel gehanteerde eis van
geroutineerdheid van de waarnemers en deze waarneming mitsdien als vol
ledig en bevestigd heeft geregistreerd, onder toevoeging dat uit de beschrij
ving uiteraard niet vah op te maken tot welke subspecies de waargenomen
vogel heeft behoord. Tot dit besluit heeft voorts bijgedragen, dat de vogel a]s
schuw wordt beschreven, dat deze soort nauwelijks in gevangenschap wordt
gehouden of verhandeld, dat de RoodborstIijster in grote delen van zijn uit
gestrekte broedgebied trekvogel is en dat in de periode van 1952-1967 de
soort niet minder dan 12 maal op de Britse Eilanden en Ierland werd vast
geste]d en daarvoor 7 maal; voorts werd hij aangetroffen in Duitsland, Oos
tenrijk, Tjecho-Slowakije en Joegoslavie. Met betrekking tot de naamgeving
besloot de Commissie tot RoodborstIijster (in Amerika heet hij Robin, de
Engelsen noemen hem American Robin). - K.H.V.

SUMMARY

An American Robin has been recorded at March 11, 1971 at Alkmaar. This is the
first record for the Netherlands.

Adres: Westerweg 300, Alkmaar.
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