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Fluitzwaan in Lauwersmeer in november 1986 Op 23 november 1986 om
15:15ontdekten Frank Dorèl, Gerard van Gooi, R de Graaff en A Sterk in het
noordoostelijk deel van de Lauwersmeer Gr in een groep van ruim 500 Kleine
Zwanen Cygnus columbian us bewickii een exemplaar met een zwarte snavel
die alleen vlak voor het oog zeer weinig geel vertoonde. De vogel verschilde
verder niet van de omringende zwanen. Hij kon goed worden bekeken en een
veldschets werd gemaakt. Door de uitzonderlijk kleine hoeveelheid geel op de
snavel kon de vogel als Fluitzwaan Cc columbian us worden gedetermineerd.
Evans & Sladen (1980) stelden een significant verschil vast tussen het percen
tage geel op de snavel van Fluitzwaan (0-15.8%) en Kleine Zwaan (22.9-42%).
Het percentage geel op de snavel van onze vogel bedroeg naar schatting 6-
9%.
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FIGUUR1 Fluitzwaan Cygnus columbian us columbianus, Lauwersmeer, Groningen, novem

ber 1986 (TonEggenhuizen)

Dit was het derde geval van deze Noordamerikaanse ondersoort voor Neder
land. Het eerste geval betrof een vogel die op 15 februari 1976te Zonnemaire,
Schouwen-Duiveland Z, werd gefotografeerd (Mullié 1980). De tweede werd op
7 en 15 februari 1980 waargenomen bij Nijkerk Gld (Slagboom 1987). In beide
gevallen werd overigens door de auteurs niet geheel uitgesloten geacht dat de
geringe hoeveelheid geel op de snavel geweten kon worden aan melanisme.
Sinds 1978 zijn er zeven gevallen van de Fluitzwaan in Ierland, alle van
december-maart. De laatste drie waren van de drie opeenvolgende winters van
1985/87 in South Slob, Wexford. Vermoedelijk hadden deze gevallen betrek
king op dezelfde vogel, met een andere snaveltekening dan die van de Lau
wersmeer (Killian Mullarney in litt; Br Birds 79: 532, 1986). De eerste drie Fluit
zwanen in Groot-Brittannië werden waargenomen in Somerset en Hampshire,
eveneens in de winters van 1985/87;ook hier betrof het mogelijk steeds hetzelf-
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de exemplaar (Br Birds 81: 545, 1988). Buiten Nederland en de Britse Eilanden
is in Europa alleen een exemplaar vastgesteld op 3 april 1979 in Växjö,
Srnáland, Zweden. (Br Birds 75: 22, 1982).
Wij bedanken Ton Eggenhuizen voor het uitwerken van de veldschets.

summary
TUNDRASWANINLAUWERSMEERINNOVEMBER1986 On 23 November 1986,a Tundra Swan Cyg
nus columbianus columbianus was seen in the Lauwersmeer,Groningen. The bird was pre
sent in a flock of more than 500 Bewick's Swans Cc bewickii. The amount of yellow at the
base of the black bill was only 6-9%. This fits the range of Tundra (0-15.8%)rather than that
of Bewick's (22.9-42%).
This was the third record of this North American subspecies for the Netherlands. The previous
ones were in February 1976at Zonnemaire, Zeeland, and in February 1980at Nijkerk, Gelder
land. In Europe, it has been recorded for Great Britain (3), Ireland (7) and Sweden (1).
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Slender-billed Curlews in Morocco in February 1979 In recent times, it has
become clear that the wetlands on the Atlantic coasts of Morocco are the main
wintering grounds of Slender-billed Curlew Numenius tenuirostris. The
population has declined to the point where this is now probably the rarest
migratory bird species in the Western Palearctic (Cramp & Simmons 1983, Ur
ban et al 1986, van den Berg 1988a,b).
In this note, I present the details of my observation of three Slender-billed
Curlews at Oued Massa, southern Morocco, on 4 February 1979.The species
does not appear to have been previously recorded at this site, and there is only
one more recent record known from the entire region south of the Atlas range
(Thévenot 1989); this record of seven birds on 7 April 1986 at Oued Massa re
mains, however, without published documentation. No Slender-billed Curlews
were found in the five other Moroccan coastal wetlands (ie, Lac de Sidi
Bourhaba, Merja Zerga, Oued Loukkos, Oued Sebou and Oued Sous) which
I surveyed between 24 January and 21 February 1979 (Ewins unpubl data).
At Sidi Rbat, c 40 km south of Agadir, the mouth of Oued Massa has become
cut-off from the Atlantic by c 100 m of low dune, resulting in a brackish lake c
6 km long. At the seaward end, the lake is usually shallow and a number of low
and muddy islands have formed which are used as roosting and, to a lesser ex
tent, feeding sites by waders, gulls and terns. From 4 to 10 February 1979,there
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