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Steppenkievit

in Noord-Holland

Door Mandemaker, Renooij en Top

In de vlucht vielen de witte spiegels en zwarte vleugelpunten op. Ver-

der was de vleugel boven grauwbruin en onder wit. Voorhoofd, vleugel
en keel waren grijs. Onder langs de toegevouwen vleugel liep een

dunne zwarte rand. De onderzijde was wit. Bij aanval en verontrusting
uitte de vogel een hees ,,èè”.

De roestige vlek tussen en een zwart vlekje naast de poten en de effen

grijze borst wezen volgens de beschrijvingen in „De Nederlandschc

Vogels” van Eykman c.s. en „The Handboek of British Birds" op

een volwassen vogel, in overgang naar winterkleed.

De borstveren lagen niet glad tegen het lichaam, zodat de borst bij be-

paalde lichtinval enigszins gespikkeld leek. Ook de vleugeldekveren,
die een dunne beige dwarsstreep droegen, hingen los over de toege-

vouwen vleugel.
De vogel was vrij mak en bleek sterk gebonden aan een bepaald gebied.

Hij hield zich op in begraasd weiland en zocht op bedachtzame pleviere-
manier voedsel tussen het gras. Hij bevond zich tussen of nabij de

kieviten, maar hield zich afzijdig. Soms viel hij hen aan, soms werd hij
door hen aangevallen.
De heer De Vries, een nabij wonende visser en jager deelde mee de

vogel omstreeks mei van dit jaar voor het eerst te hebben opgemerkt.
De soort was hem tot nu toe onbekend.

Het is verheugend dat zulke zeldzaamheden tegenwoordig niet meer

onmiddellijk worden afgemaakt.
*

En voor belangstellenden was het

een buitenkans de vogel van de weg af rustig te kunnen bekijken.

Correspondentie-adres: E. ƒ. W. Top, No. 105, Oudkarspel (N.H.)

*) Het betreft hier de tweede waarneming van deze soort in Nederland. Het eerste

exemplaar werd op 21 april 1925 in het Ossenbroek te Beers (N.B.) geschoten. Dat

was een volwassen $. Volgens „De Nederlandsche Vogels" (blz. 777) omvat het

broedgebied van deze soort Rusland en Azië van de 49ste tot de 54ste breedtegraad,

oostelijk tot Saissant-Nor. Volgens Voous' „Atlas” overwintert de steppenkievit in

subtropische en tropische gebieden van Z.W.- en Z.-Azië en N.O.-Afrika, doch niet

zuidelijk van de evenaar.

Op 8 oktober 1961 werd te Opmeer (N.-H.) door

leden van de Vogelwerkgroep Noordhollands

Noorderkwartier een grauwbruine plevier gezien

ter grootte van een kievit.

Tekening Theo Mulder

Hij viel op door aan het

achterhoofd in elkaar overgaande okerkleurige

wenkbrauwstrepen, oogstreep, een wat minder

donkere schedelkap, spitse zwarte snavel en zwar-

te poten. Bij opvliegen en vertoon van de witte

staart kon hij met de „Vogelgids” als steppen-
kievit worden gedetermineerd.
Over de staart liep voor de eindrand een zwarte band, in het midden

het breedst, naar weerskanten smal uitlopend en de zijden van de

staart wit latend. De „Vogelgids” beschrijft de staart als wit met brede

zwarte eindband.


