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De herkenning van duikers Gaviidae

in de hand

The identification of divers in the hand

Kees Camphuysen,, NZG/NSO

Inleiding

Aan de Nederlandse kust komen vier soorten duikers voor, Roodkeelduiker

Gavia stellata. Parelduiker G. arctica, IJsduiker G. immer en Geelsnavel-

duiker G. adamsii. De beide laatste soorten, de 'grote duikers’, zijn zeldzame

gasten. Roodkeel- en Parelduikers zijn talrijke doortrekkers en overwinteraars

in de Nederlandse kustwateren (Camphuysen & Leopold 1994, Platteeuw et

al. 1994). Duikers zijn kwetsbare soorten als het gaat om olievervuiling en ze

behoren in ons land tot de bekendste olieslachtoffers (Camphuysen 1989).

Tijdens systematische tellingen van gestrande zeevogels sinds 1986 werden in

ons land jaarlijks enkele tientallenduikers gevonden (tabel 1). De herkenning

van duikers in winterkleed is niet eenvoudig en van langsvliegende vogels
kan meestal slechts een fractie met zekerheid worden gedetermineerd. Lange

tijd was de hoop dan ook gevestigd op de strandtellers, waar het ging om een

betrouwbare verhouding Parel-ZRoodkeelduiker voor het Nederlandse kustge-

bied, maar helaas worden ook in de hand veel duikers verkeerd gedetermi-
neerd. Tellingen van olieslachtoffers zijn van oudsher de activiteit van een

leger van vrijwilligers, bestaande uit (zee-) vogelexperts en min of meer

deskundige leken. De namen 'Parelduiker' en 'Roodkeelduiker' zijn bijzonder
slechte en vooral verwarrende beschrijvingen van het uiterlijk van in ons land

strandende duikers. In ons kustgebied hebben duikers vrijwel nooit een rode

keel en zijn de meeste wit bespikkeld (bepareld), maar toch zijn Roodkeel-

duikers beslist in de meerderheid. Een schatting van het aandeel Parelduikers

op het totaal aantal gestrande 'kleine duikers’, gebaseerd op tellingen van

waarnemers die weten waarover ze het hebben, bedraagt 12% (n= 108).
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Duikers: kenmerken van de groep

Duikers zijn grote zwemvogels met ver naar achteren geplaatste poten, een

korte staart, een tamelijk lange, stevige hals en een dolkvormige snavel. De

poten zijn opvallend van bouw en tekening: het loopbeen is zijdelings sterk

afgeplat, zwart met witte randen, tussen de tenen zit een zwemvlies (geen

teenlobben zoals bij fuutachtigen). De onderzijde is in alle kleden zilverwit

en de buik is opvallend dicht bevederd. De bovendelen zijn overwegend

donker, soms met witte spikkels, de vleugels zijn smal en spits. Kleine

duikers zijn ongeveer zo groot als een flinke eend, grote duikers hebben

gansachtige afmetingen. De hals en keel zijn in het winterkleed wit, in het

zomerkleed kleur- en contrastrijk.

Duikers kunnen gedetermineerd worden aan de hand van verenkleedken-

merken, desnoods in combinatie met een aantal maten. Vogels in winter- of

jeugdkleed zijn niet gemakkelijk te herkennen en vooral natte en vieze kada-

vers moeten kritisch worden bekeken. Biometrische gegevens alleen zijn zel-

den afdoende door de enorme overlap tussen de soorten. Duikers hebben een

sterk verschillend zomerkleed en winterkleed. De geslachten zijn uiterlijk

gelijk, maar de maten kunnen een indicatie geven (veel overlap), juveniele en

onvolwassen duikers kunnen worden herkend aan verenkleedkenmerken. Er

komen in het Noordoostatlantische gebied geen andere ondersoorten voor.

Tabel 1. Vondsten van duikers aan de Nederlandse kust, 1986-95 (archief NZG/NSO).
Table 1. Divers found dead along the Netherlands coast, 1986-95 (NZG/NSO files).

Roodkeelduiker

Gavia stellata

Parelduiker

G. arctica

Usduiker

G. immer

ongedeterm

unidentified

totaal

1986 25 3 1 7 36

1987 29 5 0 4 38

1988 35 3 1 23 62

1989 23 2 1 1 27

1990 28 0 0 0 28

1991 25 0 0 2 27

1992 12 2 0 0 14

1993 23 5 0 3 31

1994 17 1 0 1 19

1995 24 2 0 0 26

Totaal

%

241

78.2

23

7.5

3

1.0

41

13.3

308
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Meetwijze

Veelgebruikte maten bij

duikers zijn de snavel-

lengte vanaf de kopbeve-

dering (A-C in figuur 1),

of vanuit het neusgat (B-

C), de snavelhoogte bij de

basis, vleugellengte (maxi-

maal gestrekt), en de tar-

suslengte. Bij grote dui-

kers is daarnaast de ver-

houding tussen de lengte

van het neusgat (x-z in figuur 1) en de afstand tussen het begin van het

neusgat en het einde van de bovensnavelbevedering (x-y) een goed kenmerk.

Kop en snavel

De snavellengte (A-C) is geschikt om ’grote’ van ’kleine’ duikers te onder-

scheiden: >69 mm wijst op IJs- of Geelsnavelduiker, <69 mm duidt op

Parel- of Roodkeelduiker (tabel 2). De "slanke, opgewipte snavel” van Rood-

keelduikers die "zelfs op grote afstand verwarring uitsluit" (Peterson et al.

1976), is helemaal niet altijd opgewipt en deze omschrijving is aanleiding

geweest tot talloze foute determinaties. Volwassen Roodkeel- en Geelsnavel-

duikers hebben een karakteristieke rechte bovensnavel en de laatstgenoemde

soort heeft een geprononceerde gonys (knik in de ondersnavel), het resultaat

is dat de snavel ’opgewipt’ lijkt te zijn. Dit kenmerk komt echter pas in het

2e kalenderjaar tot ontwikkeling. IJs- en Parelduikers hebben in alle kleden

een neerwaarts gebogen bovensnavel. De grote duikers hebben een duidelij-
kere gonys. De kleur van de snavel is een onbetrouwbaar kenmerk voor de

herkenning van de verschillende leeftijden. Banaangele snavels bij grote dui-

kers duiden uiteraard op Geelsnavelduikers, maar ook jonge IJsduikers heb-

ben soms een volkomen lichte snavel (Grant & Harrison 1978, Camphuysen

1987).

De koptekening (winter- of jeugdkleed) is een belangrijk kenmerk in het

veld, maar minder bruikbaar bij gestrande vogels. De vraag of er een duide-

lijke witte ring om het oog te zien is of niet, en of het donkergrijs van de

kopkap wel of niet onder het oog doorloopt, is zelden gemakkelijk te beant-

woorden. Het vochtige oog trekt zand aan en de veren daaromheen zitten al

Figure 1. Measuring bill in divers (see summary).

Figuur 1. Meetwijze duikersnavels (zie tekst).
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Figure 2. Head pattern and bill shape in immature divers (F.J. Maas).

Figuur 2. Koptekening en snavelvorm van onvolwassen duikers (F.J. Maas).
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spoedig grondig in de war. In figuur 2 zijn de koptekening en snavelvorm

van onvolwassen duikers in winterkleed weergegeven. Opvallend is de zeer

slanke snavel van de Roodkeelduiker (in het voorbeeld een niet-opgewipte
snavel) en de zware, dolkvormige snavels van IJs- en Geelsnavelduiker. De

koppatronen zijn variabel en hiervoor kan het best de gids van Jonsson

(1994) worden geraadpleegd. Bij de soortbesprekingen komen de verschillen

tussen de soorten verder aan bod.

Slagpenrui

Duikers ruien de slagpennen simultaan, wat wil zeggen dat alle handpennen

tegelijkertijd uitvallen en weer aangroeien. De periode van slagpenrui is van

grote betekenis voor oliegevoelige soorten zoals duikers, omdat er dan niet

gevlogen kan worden. Het is niet goed bekend of en hoeveel duikers in Ne-

derlandse kustwateren de slagpenrui doormaken. Expliciete meldingen van

duikers met slagpenrui zijn daarom zeer welkom. Adulte Roodkeelduikers

kennen een volledige post-nuptiale rui die duurt van eind september tot begin

december, Parelduikers hebben daarentegen een volledige pre-nuptiale rui.

De lichaamsveren worden in daarbij in beide gevallen eerder geruid dan de

slagpennen. Gezien de doortrek van Parelduikers in zomerkleed in april langs
de Nederlandse kust (Platteeuw et al. 1994, Stegeman & Den Ouden 1995)

en de concentraties voor de Deense westkust in mei (Skov et al. 1995) is het

bijvoorbeeld waarschijnlijk dat de meeste Parelduikers hun slagpennen pas op
hun tussenstation in Deense wateren vernieuwen. Bij de Usduiker, en ver

Tabel 2. Spreiding in snavellengte, vleugellengte en tarsuslengte van duikers (naar
Bauer & Glutz von Blotzheim 1966, Burn & Mather 1974, Cramp & Simmons

1977en 80 huiden van het Zoölogisch Museum te Amsterdam).
Table 2. Range in bill length, wing length and tarsus length of divers (based on

literature and 80 skins ofZoological Museum in Amsterdam).

Snavellengte
B-C

Snavellengte
A-C Vleugel Tarsus

Roodkeelduiker 6 38-46 48-61 265-310 66-82

9 33-44 46-55 257-308 65-77
Parelduiker <$ 40-50 52-68 294-343 72-89

9 33-43 52-68 282-337 71-87

Usduiker 6 50-70

9 53-67 } 72-89 } 331-400 } 83-100

Geelsnavelduiker 6 60-76

9 67-75 } 83-96 } 376-402 } 89-97
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moedelijk ook bij de Geel-

snavelduiker, is de pre-

nuptiale rui volledig en

worden de slagpennen in

de periode februari-april

geruid. Ofschoon veel van

de in de loop der jaren inwendig onderzochte duikers lichaamsrui vertoonden

zijn gestrande duikers in overgangs- of zomerkleed op onze kust zeldzaam.

Strandingen van duikers

Duikers komen vooral langs de Nederlandse kust voor in het winterhalfjaar

en op het strand verschijnen de eerste dode duikers in de loop van november

(figuur 3). Veruit de grootste aantallen worden gevonden tussen januari en

maart, de duikers die in de zomer gevonden werden waren vrijwel zonder

uitzonderingen oude, uitgedroogde kadavers, overgebleven van de vooraf-

gaande winter. Over de gehele Nederlandse kust bezien werden de hoogste

dichtheden in de Zeeuwse Delta aangetroffen (deelgebied I) en waren de

dichtheden elders (Hollandse kust II-III, Waddeneilanden IV-V en de Friese

en Groningse kust VI) min of meer gelijk. Dit patroon wijkt in zoverre af

van de waarnemingen in de Nederlandse kustwateren, dat er een groter aantal

Figuur 3. Vondsten van dui-

kers (n/km) van maand tot

maand en in zes deelgebie-
den (I Deltagebied, II

Zuidhollandse kust, III

Noordhollandse kust, TV

Texel en Vlieland. V ooste-

lijke Waddeneilanden, VI

vasteland Groningen en

Friesland). 1986-1995.

Figure 3. Divers found dead

(n/km), seasonal pattern

and spatial distribution of

six subregions (I Delta, II

mainland coast Zuid-Hol-

land, III mainland Noord-

Holland, TV Texel and

Vlieland, V other Wadden

Sea islands, VI mainland

coast Groningen and Fries-

land), 1986-1995.
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op de Waddeneilanden had kunnen worden verwacht (Camphuysen & Leo-

pold 1994, Platteeuw et al. 1994). IJs- en Geelsnavelduikers werden hoogst
zelden gevonden. In de periode 1969-85 ging het om zes IJsduikers en één

Geelsnavelduiker, in de jaren 1986-95 werden alleen nog drie IJsduikers ge-

vonden. Opgemerkt moet hierbij worden dat IJs- maar vooral Geelsnaveldui-

kers onmiddellijk door al dan niet toevallig passerende ornithologen worden

meegenomen (bijvoorbeeld Prins 1995), terwijl de kleine duikers op het

strand achterblijven.

Roodkeelduiker Gavia stellata

De Roodkeelduiker is van de vier soorten de kleinste vertegenwoordiger, met

een zeer slanke, soms iets opgewipte snavel. Het is de meest algemene soort

aan de Nederlandse kust, een talrijke doortrekker en wintergast van septem-

ber tot mei. De volledige, post-nuptiale rui van adulte vogels begint tussen

eind september en begin december. De pre-nuptiale rui, ditmaal alleen de

lichaamsveren, begint bij volwassen Roodkeelduikers tussen februari en begin

april. De post-juveniele rui is onvolledig (de slagpennen worden dus niet

geruid) en begint tussen december en februari. De pre-nuptiale rui in het

tweede kalenderjaar vangt dikwijls aan voordat de post-juveniele rui voltooid

is (mei-eind juli). Ook deze rui is onvolledig. De eerste volledige (post-

nuptiale) rui begint in de zomer van het tweede kalenderjaar, eerder dan bij
adulte vogels.

ADULT ZOMERKLEED Bruingrijze

rug en bovenvleugels met fijne wit-

te spikkeltjes, roestrode keel, egaal

muisgrijze kop en fijn gestreepte

achterhals en nek, overlopend in

zwart/witte, streperig gevlekte

'schouders’, witte borst en buik.

Zwartbruine, opgewipte snavel en

rood oog.

ADULT WINTERKLEED Heeft als

enige duiker in winterkleed volle-

dig wit bespikkelde bovendelen.

Witte, heldere spikkels ovaal/

eivormig (figuur 4), afstekend

Figuur 4. Rugveren van Roodkeel-

duiker.

Figure 4. Mantle feathers of Red-

throated Diver.
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tegen grijsbruine grondkleur, vooral op armvleugel en schouder
1 . Kopteke-

ning karakteristiek: (rood) oog duidelijk in het heldere wit van de wang, wit-

te keel en kin, grijs schedeldak en grijze nek, scherp begrensd met het wit

van de hals. Adulte vogels hebben een donkergrijze snavel die scherp con-

trasteert met de witte kin en wangen. De hals is zuiver wit; indien er rossige

veertjes voorkomen is er sprake van ’overgangskleed’. Staart met duidelijke,

brede, helder witte eindband (Hansen & Oelke 1978).

JUVENIEL Evenals adult winterkleed volledig wit bespikkelde bovendelen,

maar de spikkels zijn veel langwerpiger en ze steken veel minder duidelijk af

tegen de grijsbruine grondkleur (figuur 4). De rug en schouder lijken bezaaid

met vuilwitte ’V’-tjes. Overigens wordt in de loop van de winter al een eerste

rui doorgemaakt, zodat de mg als geheel vaak een rommelige indruk maakt.

Wangen en keel vaak groezelig grijs, veel minder scherp begrensde donkere

bovendelen op kop en hals, meer een geleidelijke overgang naar het wit van

de onderdelen. De lichtgrijze snavel, heeft een neerwaarts gebogen bovensna-

vel en maakt daardoor geen ’opgewipte’ indruk. Staart vuilgrijs, indien gesle-
ten witachtige, rafelige zoom aan het einde, maar geen duidelijke, witte eind-

band zoals bij adult.

ONVOLWASSEN (TWEEDE KALENDERJAAR) Als een vogel de post-juveniele rui

heeft doorgemaakt is hij alleen nog van adult winterkleed te onderscheiden

door de aanwezigheid van restanten juveniele veren op rug en bovenvleugel
en de bleekgrijze snavel die niet duidelijk opgewipt is. Het eerste zomerkleed

is nooit volledig uitgekleurd en bovendien vallen de sterk versleten

slagpennen direkt op (bij adult vrijwel ongesleten).

BIJZONDERHEDEN Van de Roodkeelduiker werden 31 balgen onderzocht. Net

als de andere duikers hebben Roodkeelduikers een puntige vleugel waarvan

pen 10 (buitenste handpen) meestal het langst is. Bij sommige Roodkeeldui-

kers was pen 9 het langst (dit was nooit het geval bij de onderzochte Parel-

duikers). Aan de hand van de snavellengte (A-C, Snl), vleugellengte (VL) en

tarsuslengte (TL; alle maten in mm) kan door middel van een discriminant

1
Deze spikkels steken duidelijk af indien de veren in een goede conditie zijn en

droog. Oudere kadavers, of zelfs verse, natte kadavers (vaak met zand tussen verwar-

de veren) moeten zeer nauwkeurig worden geïnspecteerd. Ondanks de contrasten op

de veren willen de spikkels wel eens slecht zichtbaar zijn. Het duidelijkst zijn de spik-
kels op de 'schouders’, op de grens van de witte borst en de rug.
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analyse althans van de op de Shetland Eilanden broedende Roodkeelduikers

het geslacht voorspeld worden (Baker 1993). De formule

(0.167 VL)-(0.133 Snl)+(1.39 TL)

levert bij dergelijke vogels een getal op in de buurt van de 145. Vogels met

een discriminant score > 144.7 zijn S<S, die met een kleinere score zijn 2 2.

Deze discriminant moet nog worden getest aan de hand van in ons land aan-

gespoeld materiaal, maar een eerste indruk is, dat Roodkeelduikers in ons

land gemiddeld wat groter zijn, zodat 2 2 abusievelijk als <3ó 'gedetermi-

neerd’ zouden kunnen worden.

Het verschil tussen Roodkeelduiker en Parelduiker in winterkleed is zowel

in het veld als in de hand, lang niet altijd duidelijk. De meeste veldgidsen

geven dermate vage afbeeldingen, dat er eigenlijk geen duikers mee gedeter-

mineerd zouden moeten worden. De afbeeldingen in de gids van Lars Jons-

son (1994) zijn zonder meer briljant (Roodkeelduiker op pagina 33: 3e, 4e en

5e plaat van boven). De plaat in Cramp & Simmons (1977) lijkt nergens op,

maar hun beschrijving is goed. Glutz von Blotzheim & Bauer (1966) beelden

de Roodkeelduikers niet in zijn geheel af, maar geven duidelijke tekeningen

van de voor determinatie in de hand belangrijke dekveren.

Parelduiker Gavia arctica

Forser dan Roodkeelduiker, meestal duidelijk kleiner dan IJs- en Geelsnavel-

duiker, maar er komen opmerkelijk zwaar gebouwde exemplaren voor (zie

onderstaand tekstkader). Vrij talrijke soort in de Nederlandse kustwateren,

maar er komen naar schatting ongeveer tien maal meer Roodkeelduikers

voor. Meldingen van Parelduikers zijn alleen acceptabel indien ze worden

voorzien van een overzicht van de gebruikte kenmerken. Volwassen vogels

hebben een onvolledige post-nuptiale rui (aanvang september-december) en

een volledige pre-nuptiale rui (lichaamsrui vangt aan in januari, slagpenrui in

de periode februari-april). Post-juveniele rui is geleidelijk en onvolledig.

Slagpennen worden voor het eerst geruid in de maanden juli-augustus van het

tweede kalenderjaar. Onvolwassen vogels hebben een volledige pre-nuptiale

rui, maar duidelijk later dan adulte dieren.

ADULT ZOMERKLEED Zwartbruine bovendelen met vier, scherp afgetekende

velden witte blokjes op de rug en helderwitte spikkels op de armvleugeldek-

veren (figuur 5). Zwarte keel, lichtgrijs schedeldak en dunne lijntjes over

zijhals en krop. Helderwitte onderdelen en borst, zwarte snavel en rood oog.
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ADULT WINTERKLEEDEgaal donkerbruine bovendelen, zonder witte spikkel-

tjes zoals bij Roodkeelduiker. Zomerkleedresten zijn evenwel verre van onge-

woon en het begin van de pre-nuptiale rui (januari) maakt dat er halverwege

de winter vaak al nieuwe zomerkleedveren op de rug te vinden zijn. Veel -

voorkomende zomerkleedresten zijn witte ronde spikkels op de armvleugel en

enkele verspreide veren met witte blokjes op de rug. Een goed kenmerk is

het ontbreken van enige witte spikkeling waar de hals overgaat in het lichaam

(intensief bespikkeld bij winterkleed Roodkeelduikers). Koptekening karakte-

ristiek: brede zwartbruine nek, zwartbruin schedeldak en het oog duidelijk in

De Commissie Nederlandse Avifauna (CNA, 1962) vermeldt alleen het voorkomen van

Cavia arctica arctica voor Nederland. Eerder gaven Voous (1955) en Hekstra & Voous

(1961) voorbeelden van vogels die op grond van hun afmetingen tot de Noord- en

Oostsiberische vorm G. a. viridigularis werden gerekend. Een adult 6 in winterkleed,

verzameld op 14 februari 1940 te Winsum (Fr) had een vleugellengtevan 340mm, een

snavel (A-C) van 64.5mm en (B-C) van 49.0mm, een tarsus van 64.5mm en een midden-

teen (inclusief de nagel) van 97mm (Hekstra & Voous 1961). Een eerder geval, 12 maart

1937 te Den Helder, was een 6 in slagpenrui met een snavel (B-C) van 55.5mm en een

middenteen van 97.5mm (Voous 1955). Later werd melding gemaakt van een Belgisch

exemplaar (<J, 27 november 1927, Antwerpse Kempen), met een vleugellengtevan 316

mm, een snavellengte (B-C) van 51 mm en een middenteen (zonder de nagel) van 92mm

(Voous 1961). Deze maten zijn bepaald niet exclusief voor viridigularis en in de

publicatie van Voous (1961) wordt melding gemaakt van een Zweeds geval van een

Parelduiker met zeer grote afmetingen. In dit artikel wordt vastgesteld dat grote

afmetingen niet alleen met geografische variatie samenhangen en dat zeer grote

exemplaren als uitzonderlijke ’ gigas-individuen’ in de Parelduiker populaties voorkomen.

Zomerkleed exemplaren van de ondersoort viridigularis hebben een karakteristieke,

groenglanzende zwarte keel, de nominaal heeft een paarsglanzende zwarte keel. Voous

(1961) concludeerde dat de determinatie van Gavia arctica viridigularis als zeldzame

wintergast in Nederland en België niet gehandhaafdkon worden en beschreef later een

nieuw voorbeeld van een Parelduiker met grote afmetingen meteen als een ’reusachtige’
Gavia arctica arctica (Voous 1962). Dit dier, een onvolwassen i in winterkleed, 14

januari 1962 op Texel, had een vleugel van 328mm, een snavel (B-C) van 51mm en een

tarsus van88mm).

Figuur 5. Rugveren en armvleugeldkveer (rechts) van Parelduiker.

Figure 5. Mantle feathers and wing covert (right) ofBlack-throated Diver.
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het donkere deel van de kop. Kin, keel, borst en buik helder wit, donker-

grijze snavel en een rood oog.

JUVENIEL Als adult winterkleed, maar nooit met zomerkleedresten (dus ner-

gens witte spikkels op de bovendelen). Rugdekveren en armvleugeldekveren

met lichtere toppen (afgezoomd; figuur 5), waardoor een regelmatig gevlekte

of zelfs een gebandeerde indruk ontstaat. Koptekening als adult winterkleed

(figuur 2), snavel meestal lichter van kleur en oog donkerbruin.

ONVOLWASSEN (TWEEDE KALENDERJAAR) Geen opvallend getekenede kle-

den. In winterkleed verdwijnen de licht afgezoomde veren geleidelijk en

worden vervangen door nieuwe winterkleed veren van adult (geheel zwart-

bruin), hetgeen een rommelige indruk maakt. Zomerkleedresten komen niet

voor, tot aan de pre-nuptiale rui in het derde kalenderjaar. Het eerste

zomerkleed is onvolledig en veel minder fraai uitgekleurd dan bij adult. Na

de post-nuptiale mi in de derde herfst zijn de vogels niet meer van adult te

onderscheiden.

BIJZONDERHEDEN Van Parelduikers werden voor deze handleiding 20 huiden

onderzocht. In veel veldgidsen wordt de snavelvorm beschreven als een

bruikbaar kenmerk om Roodkeel- van Parelduikers te onderscheiden, maar

dit kenmerk mag nooit gebruikt worden. Dat duikers met spikkels ('parels’)

op de rug Parelduikers moeten zijn is een hardnekkig misverstand. Natte en

verfomfaaide kadavers kunnen echter gemakkelijk voor ’onbespikkeld’ wor-

den aangezien, terwijl het feitelijk om vuile, volledig bespikkelde Rood-

keelduikers gaat. In geval van twijfel is het raadzaam om enkele plukjes

rugveren (schouder, armvleugel, stuit) te verzamelen en thuis te drogen om

alsnog tot een juist oordeel te komen. Zoals al gold voor de Roodkeelduiker

zijn het weer de afbeeldingen in de gids van Jonsson (1994) die het best

geconsulteerd kunnen worden bij de determinatie van Parelduikers (pagina

33).

Verschillen tussen Roodkeel- en Parelduikers

Parelduikers zijn gemiddeld groter, maar er is een zeer aanzienlijke overlap

(niets beslissen op grond van alleen de maten). Adult winterkleed Rood-

keelduiker heeft een volledig bespikkelde rug, Parelduiker is onbespikkeld of

vertoont enkele verspreide zomerkleedresten. Bij de Roodkeelduiker zijn de

witte spikkels regelmatig verdeeld en ovaal (langwerpig). Parelduiker: zomer-
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enti-

rely grey or with narrow

whithish fringe in the lat-

ter)

Figure 6. Pattern on secon-

daries of Black- and Red-

throated Diver (whitish

area in the former,

geheel grijs
of zeer smal randje langs

binnenvlag bij Roodkeel-

duiker.

Figuur 6. Verschil in arm-

penpatroon tussen Parel-

en Roodkeelduiker (wit
venster op binnenvlag bij
Parelduiker,

Roodkeelduiker Parelduiker

Alle kleden

Snl A-C ó 48-61 52-68

9 46-55 52-68

Snl B-C <J 38-46 40-50

9 33-44 33-43

Vleugel <J 265-310 294-343

9 257-308 282-337

Tarsus 3 66-82 72-89

9 65-77 71-87

Binnenvlag

armpennen (fig 6) grijs wit venster

Adult winterkleed

Rug bespikkeld egaal donkerbruin

soms zomerkl. resten

Smit bespikkeld nooit bespikkeld
Nek smalle grijze band brede donkerbr. band

Juveniel

Rug bespikkeld lichte zomen

Smit bespikkeld nooit bespikkeld
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kleed- resten zijn ronde witte stippen (vooral op armvleugel) of grotere,
helderwitte vierkantjes (figuur 5). De Parelduiker heeft, in tegenstelling tot

de Roodkeelduiker, nooit witte spikkels op de stuit en geen spikkels rondom

de basis van de hals. Het oog van Roodkeelduiker bevindt zich steeds in het

wit van de wang, dat van de Parelduiker behoort zich in het zwarte deel van

de kopkap te bevinden. De Roodkeelduiker heeft een zeer smalle lichtgrijze

band over de nek, Parelduiker heeft brede, bruinzwarte band over de nek.

Juveniel Juveniele Roodkeelduiker bovenzijde bespikkeld, Parelduiker heeft

licht afgezoomde rugveren, waardoor een gebandeerde indruk ontstaat. Alle

kleden Parelduiker heeft een min of meer witte binnenvlag aan de armpen-

nen (figuur 6), Roodkeelduiker heeft hier grijze binnenvlaggen of alleen een

smal wittig randje.

IJsduiker Gavia immer

Grote duiker met een zware, dolkvormige snavel. Van de twee grotere dui-

kersoorten de minst zeldzame in Nederlandse wateren. De post-nuptiale rui is

onvolledig, aanvang eind juli-begin oktober (voor aankomst in overwinte-

ringsgebieden). De pre-nuptiale rui is volledig en de rui van lichaamsveren

vangt aan in de periode februari-maart, de slagpenrui (simultaan) begint in

februari-april. De post-juveniele rui verloopt geleidelijk en is onvolledig. De

eerste slagpenrui vindt plaats in de zomer van het tweede kalenderjaar. De

eerste volledige pre-nuptiale rui vindt plaats in het derde voorjaar en begint
iets later dan die van adult.

ADULT ZOMERKLEED Zwarte bovendelen bezaaid met gelijkmatig gerang-

schikte witte vlekken, vierkantjes midden op de rug, rondjes op stuit en arm-

vleugels (figuur 7). Zwarte kop, paars of groen iriserend, fijne witte streepjes

aan weerszijden van de hals en op de keel. Zwarte snavel en een rood oog.

Figuur 7. Rugveren en armpendekveer (rechts) van IJsduiker.

Figure 7. Mantle feathers and wing covert (right) of Great Northern Diver.
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ADULT WINTERKLEED Donkerbruine bovendelen met op alle dekveren twee

vage lichte vlekken (figuur 7), waardoor een enigszins geschubd uiterlijk

ontstaat. Dikwijls zomerkleedresten op de rug (fraaie witte vierkanten midden

op de rug, witte spikkels op stuit of armvleugels). Koptekening karakteris-

tiek: zwartachtige of donkerbruine kruin en achterhals, vlekkerige wangen

en zijhals. Oog normaliter in het donkere deel, vaak met een min of meer

duidelijke lichte ring er omheen. Bovenkop en achterhals meestal donkerder

dan de mantel. Grotendeels donkergrijze snavel en een rood oog.

JUVENIEL EN EERSTE WINTERKLEED Lijkt op het eerste gezicht op adult win-

terkleed, maar de dekveren op de rug zijn voorzien van brede lichtbruine

zomen, waardoor een sterk gebandeerde indruk ontstaat (figuur 7). Kopteke-

ning als adult, maar wat valer (figuur 2), grijze of (grotendeels) wittige

snavel, donkerbruinoog.

ONVOLWASSEN Na het eerste winterkleed komen geen duidelijke herkenbare

kleden voor. Door slijtage van de veren verdwijnt het gebandeerde uiterlijk

van de rug in het tweede kalenderjaar en de rugveren worden geleidelijk

vervangen door veren die sterk lijken op adult winterkleed. Zomerkleedresten

komen uiteraard nooit voor. Het eerste prachtkleed is veel minder fraai dan

bij adult en dikwijls doorspekt met bruine veren (’winterkleedresten’).

Verschillen tussen Parel-

en IJsduikers

Snavel- en vleugellengte sterk ver-

schillend (snavellengte Parelduiker

A-C <69mm, IJsduiker >69mm;

vleugellengte Parelduiker < 350

mm, IJsduiker mééstal >350 mm).

IJsduiker veel zwaarder van bouw,

gansachtige afmetingen, maar klei-

ne 2$ IJsduiker en grote óó Pa-

relduiker komen voor en kunnen

tot foute determinaties leiden.

Adult zomerkleed IJsduiker rug

volledig bezaaid met witte vier-

kanten en spikkels, bij Parelduiker

vier afzonderlijke velden. IJsduiker

Figuur 8. Grote ondervleugeldekveren bij
Parelduiker en IJsduiker (streep).

Figure 8. Great underwing coverts in

Black-throated and Great Northern Diver.
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heeft witte spikkels op stuit, Parelduiker nooit. Sterk verschillende kopteke-

ning. Adult winterkleed Bij IJsduiker mogelijk witte spikkels op stuit (zo-

merkleedresten), bij Parelduiker nooit (egaal zwartbruin). Bovenkop en ach-

terhuis bij IJsduiker in de regel wat donkerder, bij Parelduiker wat lichter

dan bovendelen (niet eenvoudig te beoordelen in de hand). IJsduiker heeft

grotendeels donkere wangen en oorstreek of althans veel vlekken en een vage

begrenzing met de donkere bovendelen, Parelduiker heeft een scherp afgete-
kende witte keel en hals. IJsduiker heeft om het oog vaak een duidelijke lich-

te ring. Parelduiker niet of nauwelijks. De (witte) grote ondervleugeldekveren

bij IJsduiker hebben een duidelijke donkere streep rondom de schacht (figuur

8, vooral handvleugel en centrum armvleugel), bij de Parelduiker is dit zel-

den het geval en dan alleen in de vorm van vage vlekjes. Vrijwel alle rugve-

ren van de IJsduiker vertonen twee lichte vlekken (figuur 7), bij de Parel-

duiker zijn deze veren geheel donkerbruin. Juveniel Lichte zomen aan de

rugveren bij de IJsduiker veel duidelijker (opvallend) dan bij de Parelduiker

(moeizaam vast te stellen). Ook in dit kleed is een een donkere streep rond

de schacht te zien op de grote ondervleugeldekveren van de IJsduiker en

ontbreekt dit aspect bij de Parelduiker (figuur 8).

Parelduiker IJsduiker

Alle kleden

Snl A-C 52-68 69-89

Snl B-C 6 40-50 58-70

9 33-43 53-67

Vleugel 282-343 331-400

Tarsus 71-89 83-100

Ondervleugeldekveren

(figuur 8) wit grijze streep

Adult winterkleed

Stuit nooit bespikkeld soms bespikkeld

(zkl. resten)

Rugveren donkerbruin donkerbruinmet

lichte vlekken

Kop en nek lichter dan rug donkerder dan rug

Wangenen oorstreek wit grotendeels donker

Juveniel

Rugveren vage lichte zomen duidelijke zomen
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Geelsnavelduiker Gavia adamsii

Grote duiker met een zeer zware, dolkvormige, vaak opgewipte en steeds een

geheel geelwitte snavel. Zeer zeldzaam in Nederlandse wateren en van de

vier duikers de minst voorkomende. Rui vermoedelijk als bij IJsduiker.

ADULT ZOMERKLEED Als bij IJsduiker maar met een enorme, geelwitte, op-

gewipte snavel. De witte vierkantjes op de rug zijn een fractie groter,

waardoor de rug plaatselijk overwegend wit lijkt te zijn (figuur 9).

ADULT WINTERKLEED Grotendeels identiek aan een IJsduiker in winterkleed,

maar weer valt de enorme geelwitte opgewipte snavel op. De lichte vlekken

op de rugveren op de rug zijn een fractie groter en helderder, waardoor de

rug duidelijker geschubt lijkt (figuur 9). Koptekening als IJsduiker, maar

donkere delen belangrijk lichter dan de bovendelen. Wangen en keel meer

'gewolkt’ dan gevlekt.

JUVENIEL/ONVOLWASSEN Als juveniel respectievelijk onvolwassen IJsduiker,

maar een lichtere kop en een geheel lichte snavel die niet de voor adulte

vogels karakteristieke rechte bovensnavel behoeft te hebben (figuur 2). Zie

voor verschilpunten de vergelijking tussen beide soorten.

Verschillen tussen IJs- en Geelsnavelduikers

Geelsnavelduikers zijn gemiddeld iets groter dan IJsduikers, maar er is een

aanzienlijke overlap in maten waardoor de biometrie zo goed als onbruikbaar

is. De mate van bevedering aan de snavelbasis verschilt bij deze soorten (zie

figuur 1 voor meetwijze). Bij IJsduiker loopt de bevedering nooit verder door

over de bovensnavel dan tot halverwege het neusgat, bij Geelsnavelduiker

Figuur 9. Rugveren en vleugeldekveer (rechts) van Geelsnavelduiker.

Figure 9. Mantle feathers and wing covert (right) of White-billedDiver.
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wel altijd wat verder. Als formule: (x-y)/(x-z) < 0.5 = IJsduiker, (x-y)/(x-

z) > 0.5 = Geelsnavelduiker. Adult zomerkleed IJsduiker zwarte snavel,
Geelsnavelduiker geelwitte (opgewipte) snavel. Adult winterkleed Geel-

snavelduiker heeft duidelijkere en grotere lichte vlekken op de rugveren dan

IJsduiker waardoor een sterk geschubde indruk wordt gewekt. Bovensnavel

van Geelsnavelduiker geheel witachtig, bij IJsduiker donkergrijs (uitzonderlijk
lichte snavels komen bij IJsduikers alleen bij jeugdkleden voor). Bovensnavel

Geelsnavelduiker meestal recht (opgewipte snavel), bij IJsduiker gebogen.
Schachten buitenste handpennen bij Geelsnavelduiker licht (lichtbruin tot wit),

bij IJsduiker donker (donkerbruin tot zwart). Juveniel Zelfde verschilpunten
als bij adult winterkleed, maar de bovensnavel van Geelsnavelduiker hoeft

niet recht te zijn en vrijwel geheel lichte snavels komen bij uitzondering voor

bij IJsduiker. Alle kleden Een Geelsnavelduiker heeft 18 staartveren, een

IJsduiker heeft er 20. Ofschoon de karakteristieke snavelvorm van Geelsna-

velduiker pas in het 2e kalenderjaar goed tot ontwikkeling komt, is een

IJsduiker Geelsnavelduiker

Alle kleden

Snl A-C 69-89 83-96

Snl B-C 6 58-70 60-76

9 53-67 67-75

Vleugel 331-400 376-402

Tarsus 83-100 89-97

Snavelbevedering (fig. 1)

(x-y)/(x-z) <0.5 >0.5

Aantal staartveren 20 18

Ondersnavel (gonys) glad knobbeltje

Adult winterkleed

Snavel grotendeels grijs geheel geelwit

Bovensnavel gebogen recht

Rugveren donkerbruin met bruin met

vage lichte vlekken duidelijke vlekken

Wangen en oorstreek grotendeels donker grijsachtig gewolkt

Handpenschachten donkerbruin-zwart lichtbruin-wit

Juveniel

Bovensnavel deels grijs geheel geelwit

Rugveren lichte zomen brede lichte zomen

Wangen en oorstreek grotendeels donker grijsachtig gewolkt

Handpenschachten donkerbruin-zwart lichtbruin-wit
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bruikbaar handkenmerk in alle kleden een duidelijk voelbaar knobbeltje ter

hoogte van de gonys. Strijk met de vinger over de ondersnavel vanaf de

snavelbasis naar voren en een eventueel aanwezig knobbeltje (alleen bij

Geelsnavelduiker) kan niet gemist worden.

Nuttige literatuur

Voor een juiste determinatie van duikers (zowel in de hand als in het veld)

kunnen de volgende publicaties worden aangeraden: Bum & Mather 1974,

Dennis et al. 1978, Grant & Harrison 1978, Appleby et al. 1986, Dierschke

1991, Doherty 1993 en Jonsson 1994.
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Summary

Red-throated Divers are the most numerous diver species in Dutch coastal waters,

while c. 12% of the wintering population may consist of Black-throated Divers

(beached bird survey results, experienced observers only; n = 108). Winter plumage

divers are often mis-identified, even in the hand. Most fieldguides are remarkably

poor in quality regarding this group of birds and are useless when the birds are

actually held in the hand. A notable exception is the field guide of Lars Jonsson,

published in the early 1990s, which should be consulted for its plates. With this

manual, the identification of divers during beached bird surveys should be both more

easy and accurate. There is considerable overlap in size between the four species, and

biometrics should therefore only be used as ’additional’ information unless clearly
stated in this manual. Four important measurements of the bill are described (figure

1); feathers to tip (A-C), nostril to tip (B-C), nostril (x-z) and nostril to feathers (x-y).

Important differences between Red- and Black-throated Divers are a white area in the

secondaries of the latter (all plumages, figure 6), regular white spotting of the

upperparts in the former (winter- and juvenile plumage), dark upper parts with light

edges on the feathers in juveniles or with some remains of summer plumage in adults

in the latter. Old corpses of winter or juvenile plumage (small) divers should be

examined on the rump (never white specks in Black-throated Diver, always white

specks in Red-throated Diver). If feathers are dirty and wet, a sample should be

collected for examination at home. The main difference between Black-throated and

Great Northern Diver (all plumages) are bill length (table 2) and the presence or
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absence of a dark streak over the greater underwing coverts (figure 8). The rump may

show remains (white specks) of summer plumage in Great Northern Divers, but not in

Black-throated Divers. The pattern of thefeathers of the upperparts in both adults and

immatures are quite different (figures 5 and 7), and Great Northern Divers are

obviously a lot larger in overall size (be aware of exceptionally large Black-throated

Divers). Important differences between Great Northern and White-billed Divers are

the number of tail feathers (20 in Great Northern, 18 in White-billed), the gonys
(smooth in Great Northern, distinct bump in White billed; move the tip of your finger
from the throat-feathers towards the tip of the bill and a small bump at the gonys

cannot be missed), the amount of feathers on the bill (figure 1): (a xy)/(A xz) < 0.5

in Great Northern Diver, (a xy)/(A xz) >0.5 in White-billed Diver. The colour of
the bill is quite unreliable, although a summer plumage individual with a huge,
banana shape and colourbill is obviously a White-billedDiver.
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Texel
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(foto C.J. Camphuysen)Red-throated Diver adult winterRoodkeelduiker adult winterkleed


