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In 1942 heb ik een betere serie waarnemingen verzameld: Tussen
9 Augustus en 26 September stelde ik 12 maal de aanwezigheid
vast in het complex tuinen achter ons huis te Bussum.
In 1943 verbleef een \2 of juv. van 2 Juli tot en met 21 September
in de tuinen te Bussum. Zeven en twintig maal waargenomen.
In 1944 was er weer eerJI ex. dat er verbleef van 14 Juli tot en
met 22 October. Zeventien maal waargenomen.
In 1946 heb ik helaas niet zo trouw genoteerd. In Juli constateerde
ik de vogel enkele malen. verder op 3 Augustus. Daarna was ik
lange tijd van huis. doch na mijn thuiskomst kon ik nog vijf maal
de specht waarnemen, voor het laatst op 14 September.
In 1947 verhuisde ik naar Amsterdam. Tot mijn grote genoegen
verbleef van 14 Juli tot en met 15 October een kleine bonte specht
in de bomen van de Keizersgracht ter hoogte van ons huis. lk kon
de vogel twaalf maal waarnemen, waarbij bleek dat het een \2
of juv. was.
T enslotte: Toen ik dit jaar (1949) van 7 tot 13 September te
Aerdenhout verbleef. nam ik bijna dagelijks een ex. waar in het~

zelfde terrein.
Het na de broedtijd blijven hangen in cen klein gebied kan dus
tussen begin Juli tot in October waargenomen worden. Daarna
schijnen de vogels pas te gaan zwerven of te gaan trekken.
Het wegtrekken na de broedtijd uit het broedgebied wordt bij vele
jonge standvogels waargenomen (dispersie). Het lijkt me waar~

schijnlijk dat de (jonge?) kleine bonte specht nu in een nieuw
gekozen gebied eerst een "nazomerrust" en tegelijkertijd zijn rui
doormaakt en daarna de trek resp. het zwerven begint. (Ruitijd
volgens The Handbook of British Birds: Juli,....... November) .
In het najaar zag ik zwervende of trekkende kleine bonte spechten
zeer weinig, hoewel gemiddeld iets vaker dan in het voorjaar.
Waarnemingen die op echte doortrek wijzen, heb ik niet. Het
was buiten mijn dagelijkse omgeving moeilijk uit te maken of ik
met pleisterende nazomervogels of met toevallige passanten te
maken had.
G. Bos nam de soort eveneens weinig waar, hoewel hij zeer regel~

matig het veld in kwam.
Overigens vallen de waarnemingen van Bos (omgeving Haarlem)
en van ondergetekende (Haarlem en het Gooi) in alle maanden
van het jaar.
Amsterdam, November 1949. H. J. SUJPER.

Een waarschijnli,jke waarneming van de breedbekstrandloper,
Limicola falcinellus, in Nederland. (met 1 tekstfiguurJ

Op Maandag 19 September 1949 bezocht ik het gedeelte van de
IJsselmeerkust tussen Naarden en Huizen. Vlak bij Huizen geko~

men, werd mijn aandacht getrokken door een tweetalkrakeenden
(Anas . strepera), die zich tussen tientallen eenden van allerlei
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soort bevonden. Ik citeer vrij uit mijn brief aan Dr W. H. VAN
DOBBEN: "Juist toen ik weer een eind de zee inliep om zekerheid
omtrent de twee krakeenden te krijgen, zag ik rechts van me op
wat tegen de rietoever aangespoe!de, drijvende plantenromme! een
klein strandlopertje staan.
Alvorens de eenden verder achter na te gaan heb ik het strand~

lopertje gedurende een minuut of vijf goed kunnen observeren.
Het stond heel rustig, in elkaar gedoken te soezen.Mijn eerste
gedachte was: bonte strandloper (Calidris alpina). Ik vond hem
er iets te klein voor; in grootte stond hij tussen de bonte en de
kleine strandloper (Calidris minuta) in. De figuur was helemaal
als van de bonte strandloper (minuta is m.L meer pluvier~ ofzand~

loperachtig van vorm en houding). De snavel was als van de bonte
strandloper: ongeveer even lang als de kop, dun en iets, doch
duide!ijk gebogen. De kleur van de snave! was zwart, de kleur van
de pootjes grijszwart. Het kleed yond ik echter anders dan ik van

Breedbekstrandloper, Limicola talcinellus(?) Huizen, 19 Sept. 1949H. J. SLIJPER.

de bonte strandloper gewend was. De kop had een opvallende
brede witte wenkbrauwstreep die achter het oog om verbonden
leek met de helderwitte keel en middenborst. Bij beter toezien
bleek dat de wenkbrauw in de oorstreekenigszins bruinge!ig getint
was. De streep door het oog naar de snave! was donker, evenals
de schedel. De rug was zeer donkerbruin, in het midden nagenoeg
effen, maar naar de vleugels toe getekend met witge!ige strepen
langs de veertjes. Het kleed deed me sterk denken aaneen juvenie~

Ie kleine strandloper( Calidris minuta). echter zonder het rossige
wat minuta heeft, wat somberder en zander de lichte V ~streep op
de rug. Het enige dat warmer getint was, was de bruingelige tint
van haIs~ en borstzijden. ("buffish" schreef ik in mijn ve!daante~

keningen). Deze tint was over een groter oppervlak verdeeld en meer
effen dan de streepvlekjes op de kropzijden, bij "minuta". De rest
van de onderkant was wit. Het wit van de keel en de borst vormde
een opvallend contrast met de bruinzwarte rug. Bij mijn nadering
werd de vogel wat actiever, begon met de snave! in de rugveren
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te pluizen en rekte de vleugels waarop ik een dUidelijke witte band
kon waarnemen (langs de vleugelachterrand met zwartbruin afge
zet). De vogel bled verder heel rustig, doch vloog dan onverhoecls
op. De vleugelband was vrij duidelijk zichtbaar, aan de staart viel
niets bijzonders op, leek bijna effen donkerbruin.
Onder het opvliegen riep de vogel slechts eenmaal een vrij luid:
"trrri. ..... trrri. ..... trrri. ..... tri-tup", korte stootj es, haast stotterend.
Vrij laag vliegend in vlotte, snelle vlucht verdween hij in westelijke
richting, ver weg langs de kust.
De afstand van de waarneming was minimaal ca. 35 m. Gebruikte
optiek: Leitz 7 X 50.
De door mij waargenomen vogel kan m.L geen bonte strandloper
geweest zijn. Als we het formaat buiten beschouwing laten, omdat
ik geen enkele vogel ter vergelijking had, dan verschilde het kleed
zo aanzienlijk met enig kleed van de bonte strandloper dat verwis
seling uitgesloten is. Ook het geluid was heel anders.
Op de verschillen met de kleine strandloper wees ik reeds.
De enige soort die, na lezing van de beschrijving uit "The Hand
book of British Birds", m.i. nog in aanmerking komt, is de breedbek
strandloper, Limicola falcinellus; in winter-, of wat waarschijn
lijker is, jeugdkleed.
Aan "The Handbook" (IV, pp. 291-293) ontleen ik het volgende:
Fieldcharacters and general Habits: In winter plumage upper parts
are grey, decidedly uniform and Dunlin-like, but very white throat
and eye-stripe are good distinctions, apart from size, etc. Breast
streaked dusky".
Verder: "Juvenile much as adult winter, but under parts more
buff". In de kleedbeschrijving vinden we :
"juvenile. Upper parts and ear-coverts as adult summer; cheeks
and sides of neck light buff streaked dusky; under parts as adult
winter but lower throat, upper breast and flanks suffused buff.
Tail and wing as adult summer but median coverts sepia edged
lig ht buff or white; lesser coverts blackbrown faintly edged tawny".
Van de typische vorm van de snavel schijnt in het veld niet veel
te zien te zijn.
"Flight much as other small stints and sandpipers usually low over
water and often not going far. Inclined to be rather quiet and
inactive "
"Outside breeding-season chiefly seen singly and in small parties
but at times in flocks of some size when on passage.
Ordinary note when flushed is a trill not unlike that of Temminck's
Stint, but described as shorter and less musical and rendered "trii
trii trit" (0. NATORP) or "tirrr" (NAUMANN).

De beschrijving van het jeugdkleed komt goed met mijn waar
nemingen overeen: bovenzijde danker, licht gestreept, zoals het
adulte zomerkleed, de onderzijde daarentegen wit als in het adulte
winterkleed met op keel, bovenborst en flanken "buff" getint.
Oak de beschrijving van het geluid komt goed overeen met de
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mijne. Het typische "zich drukken" wanneer de vogel verontrust
is, heb ik helaas niet kunnen waarnemen. De nogal dUidelijke
vleugelstreep (als van een bonte strandloper) klopt blijkbaar niet
erg met de veldbeschrijving uit "The Handbook", er wordt daar
tenminste niets over gezegd. Volgens de kleedbeschrijving zijn
echter de vleugeldekveren "edged white, broadly on greater
coverts". Het is niet uitgesloten dat hierdoor nog een vrij dUidelijke
vleugelband ontstaat, evenaIs dat bij de bonte strandloper het
geval is.
Al met al lijkt mij de waarschijnlijkheid wel zeer groot dat mijn
waarneming inderdaad de breedbekstrandloper betreft.
Dr W. H. VAN DOBBEN, wien ik over mijn waarneming schreef
zonder mijn vermoeden omtrent deze soort uit te spreken, dacht
eveneens aan Limicola.
Het identiteitskenmerk, de in het midden verbrede snavel. uitlo~

pend in de omlaaggebogen spits, kon vanzelfsprekend in het veld
niet waargenomen worden en waar het hier om een uiterst zeld~

zame soort gaat, had m.i. slechts het bemachtigen van de vogel
uitsluitselkunnen geven.
Hoewel er in ons land door verschillende goede waarnemers regel~

matig op strandlopers wordt gelet, is het toch niet onmogelijk dat
Limicola over het hoofd gezien wordt. Zijn oppervlakkige gelijkenis
met de bonte strandloper en het onopvallende gedrag kunnen daar
debet aa.nzijn. Hoewel VAN DOBBEN, speciaal op Vlieland jaren
lang naar de soort heeft uitgekeken zag hij deze echter nimmer.
Zelf zag ik slechts eenmaal een strandloper (21 Augustus 1939,
de Mok, Texel ; medew. RESOORT en VELDKAMP) waarbijde kans
niet geheel uitgesloten moet worden geacht dat het Limicola is·
geweest.
Tot nu toe werd de breedbekstrandloper slechts driemaal in ons
land waargenomen, nl. een jong ;t; op 15 Augustus 1862, Hoek
van Holland; 1 ex. begin Augustus 1870 eveneens Hoek van Hol
land en tenslotte een ex. op 19 Augustus 1925 te Hindelopen1).
Amsterdam, najaar 1949. H. J. SUJPER.

Insectenvan~ende glansspreeuw, Aplonis panayensis strigatus
(Horsf.).
Op 10 November 1942 werden in de Plantentuin te Buitenzorg
enkele tientallen exemplaren van bovengenoemde glansspreeuw
waargenomen, die, rondvliegend jacht maakten op insecten, waar~

schijrilijk kleinere soorten, want ik kon de identiteit daarvan niet
waarne1l}en. Deze vogels zijn gedurende de meeste maanden van
het jaar, misschien wel steeds, in genoemde tuin aanwezig, soms

1) Dit laatste ex. wordt echter thans oak door de verzamelaar zelf voor een
bonte strandloper gehauden, terwijl er aan de andere kant nog een omstreden
waarneming is van 2 ex. op 14 Sept. 1889, te Scheveningen (zie Ned. Vogels,
p. 812) en tenslotte op 16 Mei 1944 2 ex. werden waargenomenaan het Zwarti'
Meer (ibidem. p. 1099). (t. K.)
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