
Reactie op waarnemingen

gegevens van de waarnemers:

Veel groter dan Buizerd of Kieken-

dief, min of meer grootte van de

Grote Mantelmeeuw (=+ 73 cm,D,A,J,)

Vleugel van Gr, Mantelmeeuw is omge-

rekend ca. 120 cm.

Vleugels lang, stijf, smal, vrij pun-

tig, 6 grote slagpennen.

Onderzijde nagenoeg wit, bruine

borstraad, donkere eindband op de

staart,toppen van de'grote slagpen-

nen en ondervleugeldekvèren zwart.

Twee polsvegen i.p.v, polsvlekken.

Poten geel, tegen het lichaam aan.

Snavel: grijs

Staart: smal en lang, met donkere

èindband.

Kop niet erg lang, zoals bij Wespen-

dief of Visarend; met donkere teke-

ning, ongeveer als Boom- of Slecht-

valk

Slangenarend:

Grootte van 66-69 cm. Vleugelwijdte

155-160 cm.

Vrij brede vleugels.

Ondervleugels en onderdelen.bijna

effen wit, behalve donkere keel en

bovenborst. Vleugelpunten zwart.

Donkere lijntekening op ondervleu-

gels valt van dichtbij op.

Poten grauwwit, bruinwit of blauw-

achtig, soms met roze gloed.

Snavel: donkergrijs tot zwartachtig

loodgrijs.

Staart vrij lang; heeft 3-4 ondui-

delijke dwarsbanden.

Kop uitzonderlijk groot, rond en

uilachtig. Oogstreek donker, voor-

hoofd witachtig.

De twee waarnemingen, waarop gedoeld werd, waren die van half november ’OT

in Oldenbroek en één uit de winter 1962/63 bij de Lauwerzee, Met alle res-

pect voor de nauwkeurige beschrijving door de waarnemers, lijkt het mij twijfel-

achtig hier met een Slangenarend te doen.te hebben gehad. Het grootste deel van

de gegevens wijst in de richting van een Ruig'pootbuizerd; het verschil tussen »t

vleugelbereik van de Slangenarend (155-160 cm) en van de Ruigpootbuizerd (130-
152 cm) blijft natuurlijk discutabel. De laatste ligt echter het dichtst bij de

Grote Mantelmeeuw.

Het geval van de Witstuitbarmsijs ligt nog moeilijken. Qua grootte zit er

bijna geen verschil tussen de Barmsijs en de eerstgenoemde. Gezien de vele

Twee waarnemingen van in ons land zelden voorkomende vogels, vermeld in de

laatste Korhaan (7de jaargang, nr. 1), geven mij aanleiding te reageren.

De eerste is die van de Slangenarend (Circaetus gallicus). Voor de volle-

digheid zet ik de gegevens van de waarnemers en de litteratuurgegevens te-

genover elkaar, zodat het dan eenvoudiger is punten van overeenkomst te

ontdekken.
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variaties die moselijk zijn bij de

subspecies Van de Barmsijs en die

determinatie in het veld en zelfs

bij ringonderzoek bijzonder bemoei-

lijken, zou ik willen aanbevelen

deze waarneming te herzien en er

Barmsijs van te maleen. De summiere

gegevens waarbij alleen sprake is

van een lichte ongbvlekte stuit

steunen mij hierin,

D.A. Jonkers
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