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Enkele aantekeningenbij een waarnemingvan

de Brilzeeeend (Melanitta perspicillata)

Chris van Deursen

* *

Ctastreeks een uur keek ik richting Nöordpier in de hoop enkele

jagers spec, waar te nemen, toen er een bruine eend mijn

beeld in kwam vliegen.

De vogel was wat groter dan een Zwarte Zeeëend, de kop leek op

die van een Eider (vooral op wat grotere afstand) en verder

was het erg opvallend dat het wit op de vleugel ontbrak.

De vleugelslag was ongeveer even snel als die van een Zwarte

Zeeeend.

Toen de vogel dichterbij was gekorven viel de lichte aftekening

op de kop op. Op dat moment werd er al rekening gehouden met

een "gekke" soort, omdat door het ontbreken van een witte

vleugelspiegel de Grote Zeeeend al was afgeschreven.

Op het mement dat de vogel de Zuidpier bereikte en op 30 - 50 m

afstand langsvloog, werd het ons duidelijk dat het cm een Bril-

zeeeend ging en wel om een adult wijfje. De kopvlekken ter

weerszijden van het oog en de vrij opvallende vlek in de nek

(achterhals) gaven hier uitsluitsel over.

In de literatuur wordt meer aandacht besteed aan het uiterlijk

van de mannelijke vogel, dan aan dat van juveniele en vrouwelijke

dieren. Bij de laatste zijn de vlekken op de zijkop en in de nek,

gelet op de afbeeldingen in diverse gidsen, niet altijd aanwezig.

In het "Popular Handbook of British Birds" staat zelfs een af-

beelding van een volwassen vrouwelijk dier waarop geen spoor van

kopvlekken is te zien!

Zaterdag 7 november besteedde ik aan het waarnemen van zee-

vogels vanaf de Zuidpier te IJmuiden. Het was rustig herfst-

weer met een temperatuur van 10° C, een kalme zee en redelijk

tot goed zicht. De wind bedroeg 3 - 4 B en draaide tussen zuid-

west en west.

Er was een redelijke doortrek van Alk/Zeekoet, Zwarte Zeeëend,

Eider, Toppereend, Roodkeelduiker en duiker spec. Ook vlogen

er tientallen Dwergmeeuwen langs. Een duo Zwartkopmeeuwen, beide

in tweedejaars kleed, liet zich regelmatig zien. Vermoedelijk

was dit het koppel dat op dat moment al vele weken rond de

Zuidpier verbleef en met grote regelmaat gezien werd.
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(De kopvlekken zijn veel duidelijker te zien in gesleten kleed,

dan in ongesleten kleed. Na de rui in augustus-november bevinden

zich in de witte plekken vaak weer bruine vlekken, red.)

Het door vier man waargenomen dier liet gelukkig geen ruimte

voor twijfel. De complete beschrijving is inmiddels ingediend bij

het CDNA (Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna).

Van de Brilzeeëend werden tot juli 1987 vijf waarnemingen aan-

vaard (red.).

In het Verenigd Koningkrijk worden jaarlijks Brilzeeeenden waar-

genomen, vooral op de Orkneys en de Shetlands, maar ook verder

zuidelijk aan zowel de oost- als de westkust. Ook Ierland wordt

regelmatig door de Brilzeeeend aangedaan.

Het is daarom niet uitgesloten dat deze soort onze kust vaker aan-

doet dat wordt aangenomen.

Juist omdat de onvolwassen kleden en die van het wijfje zo sterk

kunnen variëren en verwarring met de Eider voor de hand ligt (ze-

ker voor minder geoefende waarnemers), is het zaak "gekke" Eiders

met de nodige argwaan te bekijken.

De Brilzeeëend heet in het engels Surf Scoter, hetgeen wijst op

zijn maritieme levenswijze, iets waarop verschillende auteurs wij-

zen. Hij wordt verder buitengaats waargenomen dan zijn familiele-

den Zwarte en Grote Zeeeend.

Het is een soort die vooral van schelpdieren leeft, die duikend

worden bemachtigd. Daarin komt deze soort overeen met bovengenoem-

de familieleden.

Het broedgebied ligt in Noord-

Amerika ten noorden van de 55
e

breedtegraad (Alaska, noordelijk

Canada). Het broeden vindt plaats

in de toendra en langs zoetwa-

termeren. Niet broedende vogels

overzcmeren in kleine tot zeer

grote groepen tussen Alaska en

de staat Oregon. Het overwinte-

ringsgebied reikt van de Aleoe-

ten in het noorden tot Baja Ca-

lifornia en Mexico in het zuiden
� Brilzeeëend
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De Brilzeeëend ziet dus duidelijk niet tegen een paar kilometers

op en wordt zowel langs de Amerikaanse oost- als westkust aange-

troffen. De amerikanen kennen deze eend ook als Skunk-duck, echter

niet om veronderstelde of echte geurklieren, maar om het bonte

zwart-witte koppatroon van de mannetjes!
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