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Korte bijdragen

Waarneming van een

albinistische Roodkeelduiker Gavia stellata

Sighting of an albinistic Red-throated Diver

Jaarlijks worden langs de Nederlandse kust enkele duizenden duikers

waargenomen. Vermoedelijk gaat het hierbij in tenminste 90% van de gevallen
om Roodkeelduikers. Sinds 1972 is echter geen enkel vergelijkbaar geval van

albinisme gemeld. Wel is er een winterwaarneming uit het midden van de jaren

tachtig, van een Roodkeelduiker met geheel witte kop en hals (mond. med. S.

Lagerveld). Kennelijk is albinisme bij duikers een zeldzaam verschijnsel.

Summary On 29 November 1990, an albinistic Red-throated Diver was

observed during seawatching at Camperduin (Noord-Holland). In flight the bird

seemed completely white, except light brown feathers on rump, tertials and upper

wing coverts. When swimming it could be seen that on head and neck some very

vague ’adult winter plumage
’

pattern was present. Since seawatching commenced in

1972, thousands of divers are seen annually in the Netherlands, but this is the first
record of its kind.
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Op 29 november 1990 namen de auteurs in gezelschap van I. Kolman een albi-

nistische Roodkeelduiker Gavia stellata waar tijdens een zeetrektelling te Cam-

perduin (Hbz, NH). De vogel kwam uit het zuiden aanvliegen en zwom enige

tijd ter plaatse, te midden van enkele Zilvermeeuwen Larus argentatus, op zo’n

200m afstand van de waarnemers. De vogel kon onder zeer gunstige waarne-

mingscondities met 15 en 20x vergrotende kijkers worden bekeken, maar al snel

vloog de duiker weer op en verdween in noordelijke richting.
In vlucht leek de duiker volkomen wit, met uitzondering van enige licht

bruingrijze tekening op de stuit, bovenvleugeldekveren en schouderveren. De

poten en snavel waren donker. Toen de duiker zwom kon enige licht bruingrijze

tekening op kruin en hals worden vastgesteld, zeer flets, maar in een patroon dat

vergelijkbaar was met dat van een normale volwassen Roodkeelduiker in winter-

kleed. Mogelijk ging het hier dan ook om een adult.


