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Korte berichten

Kruising Krakeend x Wintertaling.

Op 8 maart 1981 ontdekte Kees Bes op de Heksloot tussen 2k Krakeenden

een vreemde eend. Om 11.00 uur konden Kees Bes, nu samen met Fred Cot-

taar en Evert van Huijssteeden de vogel goed bekijken. Al snel bleek dat

het om een kruising ging.

De vogel was ongeveer even groot of iets kleiner als de Krakeenden,

dus zo'n cm. De snavel was vrij klein met een zwarte nagel en de

rug van de snavel was ook donker. De rest van de snavel was blauw-grijs.

Over de kop liep vanaf het oog een donkere gebogen streep die eindigde

in de achternek. Deze streep was boven de snavel en op de kruin bruin-

groen, vlak boven net oog meer groen. De wangen waren licht beigebruin

met een geeloranje tint. De romp was hoofdzakelijk grijs van kleur, on-

geveer zoals Smient, wat lichter als van Krakeend. De borst was bruin-

grijs met een rose tint welke werd veroorzaakt door kleine halvemaan-

vormige vlekjes op een grijze ondergrond. De buik was licht en de poten

oranje-bruin. De anaalstreek was zwart met aan de basis een witte af-

scneiding. De staart zelf was vuilwit. Precies boven de witte afschei-

ding zagen we een witte spiegel en enige sierveren, zwart met witte

randen.

Vervolgwaarnemingen werden gedaan op 21 maart, k april, 19 april en

In deze ’Fitis’ vindt u de rubriek ’Korte Berichten’. Hieronder vindt

u korte berichtjes Betreffende waarnemingen over vogels, bijv. zeldzame

vogels, bepaalde vreemde gedragingen die u heeft waargenomen of wat u

zelf een leuke waarneming vindt en waarover u een klein stukje wilt

schrijven (een half kantje is al voldoende). Het is de bedoeling dat

dit een regelmatig terugkerende rubriek in de ’Fitis’ wordt. We ver-

wachten wel van u dat we steeds in elke ’Fitis’ iets kunnen plaatsen,

er wordt toch genoeg gezien, niet waar?

De korte berichten kunt u sturen aan het copy adres en dat is:

W.J.J. v. Diepenbeek, Bilderdijkstraat 6, 2013 EJ Haarlem.
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10 mei maar nu op het plasje bij Spaarnwoude. Wel was de vogel

steeds weer in gezelscnap van Krakeenden.

Door het voortdurend achterna zitten van Krakeenden en het

grijze uiterlijk is het aannemelijk dat het gaat om een vogel die

Krakeend bevat. De kop en borst vertonen een grote overeenkomst

met de Wintertaling. Dit bracht ons ertoe de beschreven vogel

een kruising ue noemen tussen Krakeend en Wintertaling.

Evert v. Huijssteeden.

Terugtrek Boerenzwaluw in mei

Op 29 mei 1981 bevonden wij ons in de Kennemerduinen.

Tijdens een kopje koffie in Parnassia zagen we al geregeld wat

Boerenzwaluwen langs trekken, echter hoofdzakelijk naar het zui-

den. We besloten dan ook om enige tijd te tellen langs de zeereep

bij net Schuitegat.

Deze telling resulteerde in een aantal van 19b Boerenzwaluwen

die naar het zuiden trokken en slechts 15 naar het noorden. Bo-

vendien zagen we 3 Huiszwaluwen naar zuid en 1 naar noord gaan.

Dit alles gebeurde van uur tot 15*30 uur, in 35 minuten dus

met een westenwind, kracht 2-3, lichte bewolking en een tempera-

tuur van ongeveer 20° C.

Dit verschijnsel nadden we op 2b mei ook reeds waargenomen, toen

ook vele tientallen Boerenzwaluwen naar het zuiden vlogen.

Vanwaar deze vreemde, vrij massale terugtrek tijdens net voorjaar?

Fred Cottaar

Evert v. Huijssteeden

Kruisingen Tafeleend x Kuifeend

Op 30 en 31 maart 1980 nam ik op de ijsbaan van Velsen een onge-

wone duikeend waar.

De vogel was iets plomper en forser dan de Kuifeenden. De flan-
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ken waren grijs en de rug was donker grijsbruin. De hals, keel,

kop en anaalstreek waren zwart. De kop was vrij hoekig, alsof

het oegin van een kuif te voorschijn kwam. De snavel was licht-

grijs met een zwarte punt. Opvallend was het fel oranje oog.

Aangezien het noch een Kuifeend, noen een Toppereend was, kon

ik hem niet goed thuisbrengen.

Later bleek dat het een kruising betrof tussen Tafeleend x

Kuifeend (Dutch Birding, jaargang 2, nr 1).

Het vreemde is dat Fred Cottaar en ik dit jaar meerdere van

deze vogels hebben waargenomen. Steeds waren het exact dezelf

de vogels als boven beschreven.

Op 25 april 1981 zagen we 1 ex. tussen Kuifeenden in het Spaar»-

wouderbos bij de Dierenweide. Op 3 m©i 19Ö1 stagen we, weliswaar

buiten ons rayon, 1 ex. in de Geul op Texel en tenslotte zag ik

op 2 juni 1981 op het Grote Vogelmeer in de Kennemerduinen weer

1 ex. tussen de Kuifeenden.

Vooral de waarneming op Texel doet vermoeden dat het om ver-

schillende ex. gaat.

Evert v. Huijssteeden


