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Tweede en derde waarneming van

Bonte Tapuit Oenanthe pleschanka
in Nederland

De bovenstaande waarnemingen betreffen de

tweede en derde waarneming van de Bonte Ta-

puit in Nederland. De eerste waarneming werd

gedaan op 28 mei 1988 op Schiermonnikoog,
ook dét betrof een vrouwtje.
Het broedgebied van de Bonte Tapuit strekt zich

uit van de Zwarte-Zeekust van Bulgarijetot voor-

bij het Baikalmeer in de voormalige Sovjet-Unie.
De Bonte Tapuit wordt beschouwd als deoostelij-
ke oecologische vervanger van de Blonde Tapuit
(Voous).
De soort overwintert in de grasrijke en steenach-

tige steppen en hoogvlakten van Noordoost-

Afrika en Zuidwest-Arabië.

Uit zijn enkele tientallen

waarnemingen van de Bonte Tapuit,bekend.

Henk+J. Lichtenbeld.

Op 24 oktober 1992 ontdekten Ruud Brouwer en

Hans Endt op een terreintje van Rijkswaterstaat

bij Petten, gemeenteZijpe een mannetjevan de

Bonte Tapuit in het eerste winterkleed. De vogel

had, zoals op bijgaande foto’s redelijk goed is te

zien, een donkere kruin, rug, keel en borst en

lichte onderdelen. Een lichte streep boven het

oog en de lichte randjes aan de veren van de

vleugels zijn ook goed te zien.

Tot en met 26 oktober Is de vogel door vele waar-

nemers waargenomen. En alsof dat nog niet ge-

noeg was, ontdekte René van Rossum op 31 ok-

tober 1992 een vrouwtje van deze soort in eerste

winterkleed bij de Noordpunt van de Noorder-

boulevard te Katwijk aan Zee. Deze vogel is tot

en met 4 november 1992 waargenomen.
Mannetjes Bonte Tap.uit, eerste winterkleed, Retten, gemeen-

te Zljpe, 26 oktober 1992.
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Bonte Tapuit, mannetje, Petten, gemeente Zljpe, 26 oktober

1992.
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Vrouwtjes BonteTapuit, eerste winterkleed, Katwijk aan Zee,
1 november 1992.
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Vrouwtjes Bonte Tapuit, Noorderboulevard, Katwijk aan Zee,

1 november 1992.
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