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Eerste waarneming van de Koningseider (Somateria spectabilis)
in Nederland (**)

(King Eider, new to the Dutch list)

door

P. W. DEERNS

De 16e januari 1966 gingen mijn vrouw, mijn zoon en ik, zoals menigmaal,
vooral in het winterseizoen, langs de binnendijkse plasjes en de noordkust
van Noord-Beveland. Het was een zeer koude, heldere winterdag. Bij een
grote inham ten noorden van de Thoornpolder bij Wissekerke zagen we een
groep eenden zwemmen. Er waren verscheidene Kuifeenden onder, de mees
ten waren Eidereenden. Er waren er ook, die we niet direkt thuis konden
brengen. Ze onderscheidden zich, doordat het donkere vogels waren, met een
zeer lichte borst en een witte plek, als een medaille, achter de vleugels. Bij
nadere bestudering van de vogels ontdekten we echter bij twee exemplaren
zeer duidelijk de lichtblauwe kop met de hoog oplopende oranje-rode snavel,
waardoor er voor ons, met behulp van de vogelgids die we altijd bij ons
hebben, geen twijfel meer bestond, of het moesten weI Koningseiders zijn.
Dr. G. A. Brouwer zond ons een folder van "A new Dictionary of Birds" van
A. Landsborough Thomson (Londen en Edinburgh, 1964) waarin een af
beelding van plaat 19 (in kleuren), van de hand van Peter Scott, met Konings
eiders in bijna alle denkbare stadia. Daaruit bleek ons, dat er vermoedelijk
ook onvolwassen mannetjes bij waren. (Vrouwtjes Koningseiders zijn vrijwel
niet te onderscheiden van vrouwtjes Eidereenden). Een paar dagen later zijn
door mijn zoon met behulp van genoemde plaat zeven onvolwassen man
netjes herkend, er waren toen geen volwassen mannetjes bij.

Op mijn tochten naar de Shetland-eilanden, IJsland, Noord-Noorwegen
(tot Noordkaap) en Spitsbergen had ik er weI naar uitgekeken, maar ze nooit
gezien, weI in gevangenschap in de Wild Fowl Trust van Peter Scott te
Slimbridge.

We vanden het heel prettig te horen dat de Commissie onze waarneming
van de twee mannetjes heeft aanvaard voor opname in de lijst van de Neder
landse Avifauna.

SUMMARY:

King Eider, new to the Dutch list

On January 16th, 1966 two adult males of the King Eider were seen near the Island
of Noord-Beveland in the Province of Zeeland. This is the first record for the Nether
lands.
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