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Een van de beide "Blauwe" Sneeuwganzen tussen Grauwe Ganzen. Oostelijk Flevoland,
Knardijk, 11 oktober 1966.

STEPPENKIEKENDIEF (Circus macrourus) IN NOORD-BRABANT (**).

Op 22 oktober 1966 ondernam ik met mijn echtgenote een vogelexcursie
naar de Strabrechtse heide en weI naar het Z.W. gedeelte, grenzend aan het
gehucht Kreil (gem. Reeze). Ret bleek een gunstige roofvogeldag: in de loop
van ca 1)-i uur namen wij waar 2 Buizerds, 1 <f' Sperwer, 1 Torenvalk en
I <f' Blauwe Kiekendief. am ca half vier zagen we plotseling op ongeveer
400 m afstand een grote, zeer lichte vogel laag over de heide vliegen.

Ret vliegbeeld en de vliegwijze wezen er duidelijk op, dat wij hier met een
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Kiekendief te doen hadden. Het opvallendste aan de vogel was zijn bijna
witte verenkleed, dat veellichter was dan van de a a van de BIauwe Kieken
dief, welke ik in de omgeving van Eindhoven reeds enkele malen waarnam.
De onderzijde was nagenoeg wit, de bovenvleugels en staart waren zeer licht
effen blauwachtig grijs. De vogel maakte een wittere indruk dan bijv. een
Kokmeeuw en stak ook wit af tegen de stammen van enkele berken, waar
voor hij neerstreek op ca 150 m afstand. De handpennen waren donker en
staken met name tegen de ondervleugels zwart af. De vleugelpunten waren
voor een Kiekendief tamelijk spits. Uiteraard ging onze aandacht speciaal uit
naar de stuit van het dier. Het bleek, dat deze dezelfde of nagenoeg dezelfde
kleur had aIs vleugels en staart. Van een witte stuit, zoals het a van de
BIauwe Kiekendief bezit, was geen sprake.

Bovenstaande kenmerken brachten ons, na raadpleging van de beschikbare
determinatiewerken, tot de conclusie dat het hier een waarneming van de
Steppenkiekendief (Circus macrourus) betrof.

Gedurende 10 minuten konden wij de Kiekendief waarnemen, zowel in de
zit als aile mogelijke vliegstanden tijdens zijn normale jachtwijze en tijdens
een "luchtgevecht" met enkele aanvaIlende Kraaien. De gebruikte kijkers
waren een 7 x 50 en een 10 x 50; de kortste waarnemingsafstand bedroeg
ongeveer 150 m. De volgende dag werd het terrein vanwege het slechte weer
niet bezocht; de daarop volgende twee dagen werd het telkens gedurende
ca 1~ uur tevergeefs afgezocht.
Eindhoven. P. P. H. Hallmann.

SUMMARY:

New record of the Pallid Harrier
On October 22nd, 1966 a male of the Pallid Harrier was seen in the surroundings of

Heeze, Province of Noord-Brabant.

STEPPENVORKSTAARTPLEVIER (Glareola nordmannii) AAN DE
KNARDIJK (**).

Toen wij ons op 16 augustus 1966 aan de Knardijk bevonden, tel" hoogte
van paal 17.5, vernamen we ineens een vreemd geluid, klinkend als "kru-iek"
of "kwiek" (het laatste deel hoog en oplopend) en zagen vanuit het z.o.
op ca 20 m boven het riet een vreemde vogel in onze richting vliegen. Meteen
vielen het sternachtige voorkomen, de zwevende, lichte vleugelslag, de lange
spitse vleugels, de lichte buik en de donkere ondervleugels op. BuIt, die in
het voorjaar en de zomer van hetzelfde jaar in de gelegenheid was Vork
staartplevieren (Glareola pratincola) in het buitenland waar te nemen, her
kende de vogel vrijwel direct als een Vorkstaartplevier (Glareola sp.). De vogel
vloog op ca 30 m aan ons voorbij en ging verdeI' in westelijke richting. Hij
cirkelde even rond en leek daarbij insecten te vangen. Na zeer vel" ongeveer
evenwijdig aan de dijk te hebben gevlogen, kruiste hij deze en begon over het
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