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RADDES BOSZANGER PHYLLOSCOPUS SCHWARZ! EEN NIEUWE
DWAALGAST IN NEDERLAND

Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi a new straggler in The Netherlands

K.H.VOOUS

(Commissie voor de Nederlandse Avifauna)

INLEIDING

Op 9 olktober 1974, te 08.00 uur, \'ling de heel' M. C. Stoepker, vogelwachter
van het Staa1isbosbeheer, in de BUliJ1Jen-Muy op Te~el een kleane zangVIQgel
die hij met kende. Met behuJp van de handkenmerken-tabe]:len van het Vo
ge1tr~kstatlion werd de vogell door hem gedetermineerd ail:s Phylloscopus fus
catus of Phylloscopus schwarzi. De taibel gee£t daaJ.1Over geen UlirtSJluitsel. Later
kwam de heel' J. C. K!ieiViiet, klaa:J.ibIlijlkelijk 'Zlonder door SttoepkertJe zijn be
invloed, tot dezdfde ktondclusie. De vogel werd dlieZlell±ide dag om 12.00 um
~n de KOl'versktooi gellost, zonder dwt foto's waren gemaakt of dat deskun
digen bij de determimuuie waren ,ingesolrakeld; ook werd de vogel niet aan
anderen getoond.

Aan de hand van de aan de Oommi'ssie voor de Neder1landse AVlifa:una
(CNA) aangeboden besdhrijving en met belhulpvan de gebm.ikte determineer
twbel van het VogeJtreikstaJ1Jiolll zal een pogJing worden ondernomen helt veDloop
van de deteJ.1minwtie te J.1eoonstrueren.

WAARNEMING

De volgende besohrijlV'ing werld per waarnellll'ingskaartt ingeZlonden: "Gede
termineerd met taibel VogeltrekJstatfiion; zeer gemakkelijk te determineren; er
behoefden geen twijfeladhitwge besJillssringen te wOJ.1den genomen. Bmin vrogell:tje.
Onderdelen 1icht okel1geel. Vleugell zonder streep,67 mill. Paten licht ",Jees
kleurlig of iets geeladhiilig. Loopbeen 22 mm. Roomklem.1ige O'ogsrtreep (be
dodd is: wenkbrauwstreep, K.Y.). Oog zeer 'donker bru1ingrijs, zwarte iris
(bedoeld ris: pupil, K.V.); geen oogring. Snavel fors, lijkt op kleine Hjsterach
tige. Baardharen. Wangstreek iets vlekkerig".

De Tedhnisch Ambtenaar van net StJaatsboSbelheer, Ing. M. Mantj'e, gaf
uit het dagrapport nog de volgende aJanvul1ingen: "Room!lcleurige streep pal
boven het oog. Oog zeer donker grijsbrUlin. De wang iets vlekkertig, a;lsof het
een eerstejaars vogel is, juist Ulit het nest".

Volgens de Twbel "Zaillgertjes" in de bundel "Handkenmerken voor het
deitermineren van vogel'S" uitgegeVien door het VogelJtreikSJtatlion (sedert 1968)
moeten de vOilgende kenmerken bij de vogeil zijn vastgesteld:

1.b. Okselveren nlieit ditl'oerrgeel, hoogstel1!s bruinaoht:ig geel.
ll.c. Minstens 2 slagpennen met versmalde buiJtenvla:g.
21.b. Ie Slagpen langeI' dan de langste sIagpendelkveer.
30.b. Vogel andel'S geik!Ieurd ~dan Zwartlkop).
31.b. De 3e tim de 6e slagpen met versma!lde buitenvIag.
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41.b. 12 staartpennen.
42.b. Zonder roodaohtige oogfling.
43.a. 2e Slagpen kOl1ter dan de 8e; Ie slagpen hoogstens 21 mm korter dan

de 2e slagpen.
Conolusie: Phylloscopus fuscatus of Phylloscopus schwarzi.
Nadere determinaluie met Peterson's ,,¥ogelgids" (Kist) bracht, voilgens

het sohrijven van de heer Mantj'e, de waarnemers "zander meer" op "Sohwarz'
Bosz'anger" .

Ofschoon de dokumentatie gebrekkig is en over snavel]Qleur, oogstreerp,
VODm en lengte van de staart, lcleur binnenzijde van de suave!, gewicht en
mitoestand niets wordt vermeld, en ook oV'er de vleugeN10rmule en de andere
kenmerken alleen iets bekend ,is Viia de gebruiikte deterroineertabe!, aohtte de
CNA aanvaal1ding van deze waarneming onontkoom'baar. In zijn vergadering
van 16 november 1974 werd de vangst als een bevestligrl gevwl aanvaard,
mede op grand van de overweging dat de vangers jaarlijks honder'Citen F'iuislsen,
Tuinflluiters en andere zangers :in handen krijgen, ringen en dus kennen en
voorts op grand van de V'erme[dling van de "Iijsteradhuige suavell", de "baard·
haren" en de "V'lekker'ige wangsrureek".

Ter aanvulling zij nog vermeld, dat door Kenneth W1iHiamson, in "The
genus Phylloscopus", Identifiication Gu~de 2, British Trust fior OmilthoJogy
(1974, rev. ed.), pp. 52-53, n!Oig de volgende kenmerken van Ph. schwarzi
worden genoemd: polnen brolin-geel (P. fuscatus: voorzijde roodibruin, achter
zijde geelachtig of groenachtig bruin). Voorts: dikke snavel; lange, brede
wenk'brauwstreep, afstekend tegen een donkere oogstreep; gevlekte ("mott
led") wangen en oordeIweren (onderSdhvifit bij PI. II). Een geel getinte onder
zijde kan Z1owel'in het jengdkJeed, als in de winter voorkomen, maar kan oak
ontbreken. De meeslte van deze kenmerken wODden in de besdhrijV1ing van de
TeX'eilse vogel weI genoemd. T'ensllolVte moet er aan worden herinnerd, dat de
"vlekkel1ige" wangstreeik in de gebruiikte boekjes wordt vermeld, maar dat
deze aiet ails kenmerk van het jeugdMeed optreedt.

DISCUSSIE

De waarneming werd aldus als eel'ste geval van een nieuwe soort voor de
Nederlandse avifauna aanvaard en weI onder de naam Phylloscopus schwarzi
(Radde), Raddes Boszanger. De in de "Vogelgl~ds" door Kist gebruikte naam
Sdhwarz' Boszanger wordt verlaten ten gunste van o'Vereenstemrning met de
Bngelse benaming "Radde's Warlbler" en om de naam van de ontdeikker in
ere te houden. Dr. Gustav Raldde (1831-1903) was een Duitls ornitlholoog
uit de 'Vorige eeuw die vooral befloemd is geworden door zijn in opdracht
van de Russisdhe regering in 1855-1859 ondernomen onderzoeJkingsreizen in
Oost-A:zJieen door zijn onderzoekiingen op het gebied van de vO'gellf'auna van
de Kaukasns. Het was op zijn reis lin Oost-Siberie dat hijin oktober 1856
de onderhavige soort in Transbaicalie ontdekl!een hem noemde naar de hem
begeleidende astranoom Sohwarz. (Overligens wordt oak in het geval van
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Phylloscopus proregulus de on~dekker en hesohrijver, in dit geval P. S. Prul~as,

geeerd; wij noemen hem Pa!Ilras' Boszanger).

In de oudere literaituur staat Raddes Boszanger bekend onder de naam
Herbivocula schwarzi. De ondersdheidling van Phylloscopus vond met name
pIa:ats op grand van (1) de dtikke sna.veI, die meer IijSiteraclh@g ,is dan die van
enige andere Phylloscopus, (2) de talrijk'eren ,langere snaveIbol1s:tdls ("flievail
bl1isules", door de waarnemers hiier "ibaardihaflen" genoemJd), (3) de Siterv~ger

poten, en (4) de Iangereo9taart (ue o.a. C. B. T'icehurst, "A systematic review
of the genus Phylloscopus", London (BJ1]t. Museum), 1938, p. 96). De be
Iangrijkste van deze kenmerken werden door de waarnemers aan de Texelse
vogel vastlgesteJld.

Raddes Boszanger is een broedvlOgel van de open taiga van Ooo9t- en zuide
Iijk West-SibeJ1ie. Hij overwintert in Achter-Indie. Bij herhaJling is dcre soort
als dwaalgast in West-Europa versdhenen en weI twee maa!l op HeU>go,Iand
(18 ONt. 1930, 12 oM. 1940), zes maail in EngeJiand (1 oketo 1898, 3-4 okt.
1961, 3-8 okt. 1962, 4 okt. 1964, 15 en 20 okt. 1966), en eenmaaJ in Frankrijk
(Camargue, I2oNt. 1957) (me Wliililiamson, op cit.: 53). AI deze waarnemtingen
vallen tnssen 1 en 20 oktober. Ook het nieuwe NedeI'la:J1idse gerva[ dateert
van oktOiber.

Een bijzJO'nder aantreJkkeiIijk ver'haaJ OiVer deze weinig bekende soort, met
fmaie foto's, verschoon van de hand van de Russische Irena Neufeidt in het
tijdsdhrift "Bl1it]sh Biflds" 53 (1960): 117-122.

De CNA stelt het op prijs de heren Stoepkeren K:ieviet van harte geluk
te wensen met deze vangst 'en danNt voorts de heel' Mantje voar de verleende
medeweflking. De CNA zau deldiding van het Staa:tsbosbeheer met nadruk
wiHen aanJbevelen aan de goed inger'iohte en funktionerende ringabiviteiten
de mogelijk!heid toeteVlO'egen van go'ede fot.1OgralJrsche dokumenta1Jie van
bijzondere vangsten. Voor~s ZiOU in een geva.I a!Is dit, v66'r het IosIa~en van
de vangst, overleg met deSikundligen raadzaam zijn geweest. Raddes Boszanger
i,s geen moei'Iijk 'tie herkennen 8Oort; bij cen soort ais Phylloscopus fuscatus
daarentegen zou aaniVaaJ"lding door de CNA op onoverkomeJlijke moeiIijk
heden zijn gestuit.

SUMMARY

This is the first record of Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi in The Nether
lands: one bird trapped on 9 October 1974 in the Buiten-Muy, Texel, by officials of the
State Forestry. It was described, ringed and released the same day. It was accepted
by the Committee for the Netherlands Avifauna (CNA) as a straggler.

Adres: Van del' Duyn van Maasdamlaan 28, HuiZlen (N.H.).
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