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Waarneming van een Amerikaanse Oeverloper Aoti tis m:1.cularia (L.) - in de Diemer-
polder en een overzicht Vên de veld.kenmerken van deze soort in niet-broed.kleed 

1. De w~~rneming 

Op 23 a.ugustus 1980, omstreeks 19.00 uur, bevond ik m1J in de Diemerpolder, niet ver 
van Oud-Diemen, bij een z&1dterrein rriet ondiepe waterplRsjes, dat. ooit ·moet worden 
omgetoverd in de Rijksweg 1. Plotseling hoorde ik vlak nat",st mij een helder en luid 
'pie-piet' of 'pie-wiet' e:n zag op ongeveer 8 meter afst;md in de richting yM het 
geluid ·eém oeverlopel' vliegen, die neerstreek éVID de oever van eeh pl0,s ten westen 
van mij •. 
Daar een Oeverloper ( Aoti tis }iypoleucos) Efen dêrgelijk geluid niet produceert, maar 
een Amerikaanse Oeverlopel' wel,. leek het mij nuttig de vogel wat nader te bekijken. 
Wegens tegenlicht ~vie1. er over de kleuren niet vëel te zegger)., Opvallend was een 
donker-licht streeppatroon op de vleugeldekveren, maar van donkere vlekken op de 
onderzijde Óhtbrak elk spoor. De bovenzijde leek geheel effen gekleurd. Om de zon 
schuin achter mij te krijgen, liep ik om de vogel heen. Ik was nu welisw:1n,r voor 
de vogel goed zichtba2,r, maar deze bleek gelukkig niet erg schuw, zodat ik tot on
geveer 15 meter kon naderen. De volgende kenmerken konden toen wo:ç-den waargenomen: 
- Poten duidelijk geelachtig mcl soms, bij een bep.=,,alde belichting, een zweem ·van 

~o~. . , 
- . Sne.yelbasis rozig~vleesicleurig, .op de ondersnavel uitgebreider dan op de boven

snavel. Naar de punt ging de kleur geleidelijk over in een bruinige_hoor:nkleur, 
de punt was. zeer donker. ·· ;· · 

- Bovendelen·uniform' gekleurd, een·flets,bruin, met, afhankelijk vnn de houding 
y·e.n de vqgel en de lichtintensi t.ei t - geen zon dan wel bijna zon ,,, een duide-
lijk grijze tint. . 

- Koptek:ening niet ui tges_proken~ een niet opvallende, lichte wenlcbrauwstreep, · 
·~_en donkerbruine oogstreep die geleidelijk: overgnA.t in de omgevende, lichtere 
veerpartijen. Rond het oog een duidelijke, smê'.,1le, lichte ring (lichter dan de 

__ .wenkb:rauwstreep) :. Oorstreek1 zij!"" en .,,_ch-terhals lichtbruin. Bovenkop zonder 
zichtbare tekening, mogelijk wat donkerder gekleurd d,1.n de mantel. 

- Vleugcldek.veren een opv[ülend zwn.rt-vuilwi t streeppatroon, duidelijk contraste-
rend met de uniform gekleurde bovendelen. 

Na enlcele minuten vloog de vogel op, tmr•.rna hij neerstreek bij Mn VM a.e kleine 
plasjes op het ZMdterr0in. Tijdens de korte vlucht Wt-\S een vleugelstreep duidelijk 
zichtbaar, n.:1,ar het lichaRm toe versmald, op buitenarm en binnenhand even breed, op 
de buitenhand ontbrekend. De sta;,,rt leek niet verschillend van die Vs:1l1 eon Oever
loper. 
Het gelule was vervolgens met mij. Niet alleon had de vogel mij in een w;;i,arnemings- ( 
positie gebracht met de zon achter, tevens w,;1.s eon Oeverloper zo vriendelijk om in 
de dirckto nabijheid van de bewuste vogel als vergelijkingsm8.t0rinal te dienen. 
Beide vogels fourageerden aan de waterrMd on liepen in dezelfde richting. 
Het volgende kon worden vastgesteld: 

De vogel was duidelijk kleiner dé¾n de Oeverloper. 
- De stë1.art was beduidend korter dan die von de Oeverloper. Het staartgedeelte 

d.'1-t voorbij de vleugelpunten reikte,was bij de Oeverloper bijna twee maal zo 
lang. 
Het bruin vnn de bovendelen en de vleugels miste de warme, bruine kleur v~n de 
Oeverloper en was fletser, met een duidelijk W.?,?..rneembnre zwoem van grijs, die 
bij de Oeverloper ontbrak. 

- De vlekken op de zijborst (de annzet tot een bred0 borstband) waren kleiner dan 
bij de Oeverloper en vertoonden geen enkele tekening. In tegenstelling tot bij 
de Oeverloper vormde het wit van kin, keel, borst en buik een ononderbroken wit
te baFt.?1.. In voorru.mzicht zag de vogol er veel witter uit dM do Oeverloper. 

- De wijze van voortbowegen en fourageren w2,s gelijk ann die van de ar-inwezige Oe-
verloper. 

Door een poging om dich·tcrbij te komen met het doel de tekening VM de vlougcldek
veren en terti~ls nader te bestuderen, vlogen beide vogels op& Hierbij werd het 
normale Oeverloper-geluid gehoord, m:1nr ik kon niet vaststellen welk exempV:i.ar riep. 
Zij streken neer aan do andere zijde van het zandterrein, ruim 100 meter verder. 
Deze dag'werdon geen verdere wn.n,rnerningen verricht. 
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Op 24 áug,;stu~· bezocht ik hot, terrein weer. Er werden. slechts z.es, ge~10~e Oovcir
-lopers A,a,ngetroffen, · alle zoer onrustig~ 
·op'-' 25_ augustus· doden René Stet en ik weer een poging. Nn het nodige zoeken, von
den wij_ de vogel, ste.ande op een zanddijkje, nr.ast twee 0.everloper!=l• .. Ondanlcs de 
nu veel grotere waarnemingsafstand (grofweg 50meter) vielen de geringere grootte, 

, de lichtere y meer grijsbruine kleur' van de bovenà.elen en hèt veel wi tt0rc voor ... 
aanzicht in vergelijking met de.Oeverlopers direkt op. 
Ongetwi;jfeld was dit dezelfde vogel, die ik twee dagen tevoren had waargenomen. 
Op 26 augustus hoorde ik bij een slootje in een verruigd stuk land, -direlct ten 
zuiden V<'>n het zMdterrein, vier mn.al een 'tiet' - of 'piet' -roep, die sterlc. leok 
op de, roep die ik op 23 augustus had gehoord~ zij het nu steedséén-lettergrepig. 
Een vogel kon ik hGlaRs niet vinden. 
Op 27 augustus werd de vogel waarschijnlijk door mij waargenomen, echter op gr,ote 
afs.tancî en gedurende zeer korte tijd. · · 
Rob Sjouken nam op 28 augustus een 'oeverloper' wao.r, die op ongeveer 6 meter af
stand vmhom opvloog, waarbij de volgende kenmerken konden worden genoteerd: 
~. Zeer duidelijk onderscheidbare 'dubbele' vleugelstreep, d.w. z. de normale vleu

gelstreep onder het midden van de vleugel en een witte onderrand van de-arm-
, vleugel, beide strepen niet in elk2,e,r. overlopend. 

- . Bovendelen lichtbruin. 
·- Roep een enkelvoudig, drie mél.al herh.:1.él.ld, 1 tiGt 1 

• 

Het :exemplaar streek vervolgens neer achter een zandheuvel tjc en was daarna on-
vindb8-ar. . .. . 
Op 30. a,_ugustus tenslotte bezochten Rob Sjouken, René Stet en ik wederom het ter-

.. rein en bekeken: elke Oev'erloper nr-uwkeurig, nie-t alleen met onze Lei_tz Trinovid 
· · 10 x: 40 en 8 x 4.Q kijkers, nm.ar oolc met een Kowa telescoop. Het re.sultaat was 

6 gewone o'everlopers, m,'\ar vrm het kleine, grijze I oeverlopertje' ontbrak ieder 
spoor. 
Na dit r:i.llçs ~<wmnen wij tot de conclusie _dat het een Amerilrnanse Oeverloper be
trof. De vogel was in elk geval van 23 tot en met 25 augustus aanwezig en, op 
grond van de minder volledige wna.rnemingen, waarschijnlijk tot en met 28 Rugustus. 

g Vtlq!{enm..2!.!teE Vélll Oe'Verloper e,.!!_A,!l,ierikaanse Oeverloper 

In. verbànd met deze wao,rneming lijkt het mij nuttig de verscb.ilpunten tussen Oe
verloper en Amerik0ans0 Oeverloper in jeugd--of winterklGed.nader te.besprekene 
Van de drie m0est gebruikte velctgidsen zijn er twoe, nemelijk ·Bruun ( 1978) en 
Heinzol ~.r.~ (1'175), waarin wordt gezegd. dat beide soorten· in winterkle,cd niet 
Vrol elkaar zijn te onderscheiden? terwijl de informatie in PÓterson e.a~ (1980) 
wel heG.l summier is. In.de Britse literatuur is er wel het nodige te vinden. 
Het onderstaande overzicht is v.oçrmunelijk gebt:1,seerd op.lfallace (1980) enMadge 
(1980) •.. ·. - ---- - - --------- . . · . . . -

. In broedlcleed zijn Amerik2,a.nse 0Gverlopcrs dirykt VN1 Oeverlopers te onéLerschei
den .aan de talrijke. donkere vlekken op de oze igens witte onderzijde, zoals bij-

. voorbeeld het geval is bij de Grote Lijster •. Tot zeer l,;1.at in de herfst en mo
geliJk zelfs tot in de winter kunnen res!_çl,l'I··en van dit kleed zichtb2-ar zijn 
(vergGlijk bijvoorbeelifoto 197 in Bull ·e•"'-• (1977)).- ·. . 
Vogels in, niet-broedkleod da.,.,,rentegen vertonen een zeer sterke· gelijkenis mot on
ze Oeverloper. De verschillen zijn gering en 11:1,stig Vfl,st te stellen, zehir. bij 
solitnire en zwijgzrune exemplaren. · 

-~ 1. ~t. _g_g_l.2,id 

Elke oeverloper met· een afwijkend geluid dient met de nodige argwaro1 te wordcm 
bekeken. Hoewel het moeilijk blijf-); geluiden adGquaat in ietters weel'. te goven, 
zal dat -ook in. dit gcv[\,l toch moeten gebeuren. Een goed overzicht stn.n.t in 
lfollaoe ( 1980) • . , · 
In de vlucht (flight-call) worden meestal twee- en minder vnruc een- of drie
lettergrepige roepen gehoord, he-t best weer te geven Rls 1 tiep-tiep1 of als 
'piet-wiet_• (PGterson e~P.. 7 1980)..- Het heeft iets weg v~n het lëtntste dool van 

.de roep van het Witg<1,tje 1 m~ar zachter. Het lijkt in elk geval in het geheel 
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niet op de bekena_e I hie-die-die' roop van de Oever:J_oper. De beschrijving in 
Glutz e.a. (1977) komt hiermee overeeno · Zij wijzen bovendien nog ee~ expliciet 
op de duidelijk hoorba,re slotmedeklinker in de roep van de Amerik,:-,anse Oeverlo
per, welke bij· à.e Oeverl9por ontbreekt. De overige geluiden, waa.rvc1n er <3Ón 
mogelijk riiot · te oridorscheidèri is van die wm _de Oeverloper, zijn minder relevant • . 
Voor zover nu bekend, is dit verschil in geluid diagnostisch. Een goede kennis 
va.11 het geluid van de Oeverloper is· dus belangrijk wil trien er een .Amerika~.nsè op 
grond vrui het·geluid uithalen. ·voor.meer bijzoncierhedon verwijs ik naar Glutz· 
e.a. (1977), Wallace (1980) en Oddio (1980). · · ·· · 
Tenslotte z:i.j noe; vermeld dak oen Oeverioper meestal ( aanzienlijk) luid.rucihtiger 
is drut êen Amèrikaanse Oeverloper. . . . 

2. 2 Kleedlcen__!!le:t'k~~n 

- De pootkleur is bij beide soorten va.ri8.bel. In het c.lgemecn geldt echter dat 
de poten van de .Ameriknruisc Oeverloper helderder en levendiger zijn gekleurd 
dan die vro1 de Oeverloper. Zo zullen gele; roze of fel vleeskleurige poten 
zelden·of nooit bij eon Oeverloper wordcn·ae.ngctroffen. De pootklcur hflllgt 
af van zijn leeftijd en VM do tijd van het.jn~r. Of een bep~alde kleur voor 

· é~n vrut beide Soorten di::,,gnostisch is, is mij onbekend. Een Oeyerloper heeft 
vrijwel altijd onopvallentl,e 1g_rijsi-groertc 'po-tJ3n. . . .. 
De sn<\Vel van de Oeverloper is donkerbruin. De basis van de.' orià.ersnavel is 
wat roze of vleeskleurig. Bij juveniele exemplaren is d~ze kleur wnt uitge-

--breidèr. l\merikaruise Oeverlopers hebben meer contrast· in de snavelkleur. 
De sne.velpunt is donkcrbrutn tot zwart~ de basis is vleeskleurig, roze of geel
achtig en deze kleur strek-!; zioh uit over een groter deel van de snavel dan bij 
dé Oeverloper. De intensiteit hFmgt ook 2.f van leeftijd en tijd Vl"n het jaar, 
Een Oevorlopo~ mot con srnwel die duidelijk hrnekleurig is, verdient_ de nodige 
argwR.an. 

- De st;;:i,art VM oen Amorik0.r-msc Oeverloper is korter dan die van de Oeverloper. 
Het gedeelte van c1e st;:i:2.rt dat voorbij do vleugelpunten reikt is bij do Oever
loper bi jn::i. twee koor zo lang. Als men beiclo soorten n;\P.st elkn8.r ziet, is · · 
di·r verschil opv,ülend, mnar · oök bij solitaire exemphi,ren is dit te ondi'.3rken
non, zeker o,ls men zich de stf!""'"l.rtlengte van de Oeverloper goed heeft ingeprent. 
Het is a::in te rn.den dit verschil op foto's te bestuderen. In Mad.ge (1980) en 
Pre.-1:;or e.a. ( 1977) ste,nn foto I s Vfl.n beide soorten op Mn pe.gina afgebeeld, 
waarop dit kenmerk goed is te ~ien. Voor zover nu bekend, is dit verschil 
dingnostisch. · · 
Destan.rtzijdcn zijn bj_j a.e Oeverloper uitgebr<3idór wit dan bij d0 .Amerikaanse 

· Oeverloper. De bui t01wlnggen ve.n d.e buitenste st,,,.,_rtpennon zijn bij de Oever- l 
loper zuiver wit~ bij a.e An1èriki:vmso Oeverloper dë',8,rentegen gebandeerd. In 
Glutz eo 8,o ( 1977 J staan goccle tekeningen van de twee buitenste staartpennen 
VM meerdere individuen v;m beide soorten, Wóarbij tevens de individuele vn
riatie goed tot zijn recht komto ·Dit verschil is mogelijk in de vlucht waar-
neembél.ar. . 
Tenslotte wijst Mndge (1980) nog op een mogelijk verschil in gedrng. Hij nrun 
in Engeland bï.j eon Amerika.1ms0 Oeverloper wnn.r dat deze in de vluch·~ zijn 
st<1.art niet gespreid. hielél., dit in· tegonGtell:Î.ng tot de Oeverloper. Of dit· 
gedr~gsverschil constMt en daarmee diagnostisch is, is niet bekend. VM de 
vogel bij Diemen is dit gcdrn.g in elk gov~l niet opgevalleno 

- De .Amcrilrn.anse Oeverloper is gemiddeld lcloiner dl"n de Oeverloper, rirn<'l.r hot is 
twijfelachtig of dit ooit bij solj_-bairc oxempl.-,.ren valt vast -1:;e stellen. Hot 
viel bij do Diemer vogel pas op toen die direkt met een gewone Oeverloper Icon 
worden vergeleken. Aangezien er do nod:i.ge overlr:,p is mot de Oeverloper, dient 
het grootte-verschil met clc nodige voorzichtigheiu te worden geïnterpreteerd. 
De in de 1i terfftuur vermèlde vleugóll.ongtes ondersteunen dit vorschi·l,.i(~ie 
M1'\dge (1980), Glutz o.a. (1977) en Prn.tor e.n. (1977)). In het veld wordt het 
benadrukt door de rcl',,tief kOrtoro staart bij de .AmerilrnMse Oeverloper. 

- Het bruin van de bovendelon vn.n de .Amorilrn,o,nse Overloper is fletser, minder 
1warm', met con duidelijk gri°jze tint, welke bij de Oeverloper voor· zover ik 
weet c1.l tijd. ontbr·cekt. Bi.j de Oevorloper tref-h ·men hoogst mis een zeer gering 
verschil in tint van de bruine bovendolon ae.n, maar dat is zelfs bij dirokte 
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vergelijking nooit opvallend. Het is niet duideiijk of het genoemde verschil 
dÎagnostisch is. . . 
De onderdelen van do .AmerikaMse Oeverloper zijn (doorgri.ans?) witter dan die 
van de Oeverloper. De aanzetten van oen .porstbéUl.d zijn wat kleinl:lr, onge-. 
streept en niet met elk~ar verbonden door vertikalc streepjes op oen zeer 
lichtbruinige ondergrond, zoe.ls bij de ·oeveX'lopér het gcwi.1· is. Kin, keel, 
het midden van de borst en buik vormen één ~anecngesloten witte baan. Het 
Diemer excmp].aa.r voldeed tonmins,te aan deze beschrijving. Op vele foto's is. 
dit te zien, zij het moeilijl<;: of niet, wr-mneer de zijkänt wordt getooncl. In 
het veld betekent dit dat de AmerikaE>nse Oeverloper vooral a,m de voorzijde veel 
wit-ter is dnn de Oeverloper.·· 
Wallaoc (1980) nqemt:dit verschijnsel ook voor de door hem beschreven gevall~m, 
tevens merkt hij op dat bij onderzoek aan balgen dit verschil constant bleek.. 
(Hela.re vermeldt hij niet hoeveel balgen er werden onderzocht.) Het is dus niet 
ui tg0sloten dat ook dit verschil dü:.gnostisch is. 

- Juveniele Amerik2.él.l'lse Oeverlopers hebben opvallend getekende vleugeldekveren. · 
Deze zijn regelmötig zwart-wit-of lichtgrijs gestreept. Juveniele Oeverlopers 
h~bben deze tekening in principe ook, me,(-1,r zowel de tekening, als het kleur
contrast zijn veel mindèr uitgesproken. Om dit kenmerk goed op zijn w:;,.arde 
te schatten, is hot nuttig om foto's vnn boide soorten te bestuderen. Teke
ningen van vleugeldek:veren zijn te vinden in Prél,ter e. n,, • ( 1977) en Glutz e.a. 
(:1977) 0 

- De tertic1..).s, van juveniele Oeverlopers zijn aa..n de I.'e.nden regelm~.tig wit en 
zwart gevlekt. Bij AmerikP,anse Oeverlopers zijn de tertials licht gepun·l:. met 
daê\r aohter een zwarte su.btermi112.le streep. Zie Prater 6. a.. ( 1977) voor [!l.fbeel
dingen.. In het veld zfl.l men do vogels vnn nF•,bij onder gunstige omstandig
heden moeten kunnen. 'bestucleren, om dit te kunnen vaststellen. 

- Tijdens de vluch·b zijn er verschillen in a.e tekening van .de bovenvleugel bij 
beide soorten W.:',~'r te nemen. De binnenste armpennen vru1 de Amerikaanse Oever
loper hebben veel minder wit d;:,.n die van de Oeverloper. Het gevolg da..'i..rva:a is 
fü,,t de vleugels·trcep naar het 1iohtv1m toe smaller is dan bij een Amerik:r.ianse 
Oeverloper. Dit wordt nog versterkt doordat de binnenste vleugeldokveren het 
weinige wit dat er is, kunnen bedekken. Een ander gevolg is dat do witte ach- . 
terr8,nd van de armvleugel betor opval to .·Bij· de Oeverloper is het wit van de 
toppen v~m de binnenste armpenncn verbonden met het wit van de vleugelstreep, 
waardoor de witte /.'l,Chterrroid niet opvalt. Overigens is dit ke1'l!llerk NIET dia-
gnostisch, want ook bij de Oeverloper worden soms deze gescheiden vleugelstre
pen waargenomen, Een voorbeeld hiervru1 is afgebeolèl. in het artikel van Boero 
& Zegcrs (1976), dat de eerste w~arneming voor ons land beho.ndelt. In Glutz 
Go a, ( 1977) st'.1.an enkele nuttige tekeningen, 
Màçtge ( 1980) tenslotte duidt nog op de mogelijkheid dat bij de Amerikaanse 
Oeverloper ·ae vleugelstreep meer dan bij de Oeverloper beperkt is tot do- bin-• 
nenste handpennen. Gecombineerd met het bovenvermelde zou dit dw resulteren · 
in een dÜidelijk léortere vleugelstreep. 
Als laatste verschilpunt~- de oOgring. Deze is bij de .Amerikaanse Oeverloper 
mèestal duidelijker dan bij de Oeverlopere Dit wordt mede veroorza<lkt door 
de vaak. minder opvallende wenkbra.uwstreep, zodnt de oogring bet.èr contrasteert, 
Oolc dit· kenmerk is niet diagnostisch. 

Na lezing van de bovenbeschreven kenmerken, samengevat in de t:'>,bel op de volgende 
pagina, z 0 l h,e:b zonnolcla.nr zijn dat het determineren VM een Amerikr..ans·e Oover
loper. in niet-broedkleed vermoedelijk nooit een routine hnndeling zal woro.en. 
In de prrudijk .zal men of door het geluid of door a.e aanwezigheid VM een ';::i,f~ 
wijkend' beest tussen gewone Oeverlopers geättendeerd worden op de îllOgelijkheid 
vrui deze soort. · Het zal in beide gevallen nodig zijn zoveel mogelijk bijzonder
heden to noteren. Het zijn immers slechts kleine verschillen dio voor determi
natie nocUg zijn, terwijl de meeste hiorVé.1.l'l mogelijk niet eens dia.gnostisch zijn 
of dn.t in de toekomst niet zullen blijken -~e zijn. 
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Overziohtstabel van de be'l:angrijkste kenmerken 

Kenmerk 

Geluid vluchtroep 

Snavellclcur 

Pootkleur 

Lich0.amsgrootte 

Bovendelcn · · 

Vleugeldekveren bi'j 
juveniele exempl~
r.en. 

Tertials bij 
juveniel 

Oogring 

Bovenvleugel.in 
vlucht 

Onderdelen 

StRnrt in zit 

st~art in vlucht 

+ = diàgp.ostisch_ 

OEVERLOPER 

Geen slotkp~1sonr:mt 

Vrijwel uniform donker
bruin 

Grijs-groen 

Gro·bor 

Warm bruin 

Juveniel exempl3ar is 
minder kontrastrijk 

Veerranci.en zwn.rt-wi t 
gevlokt 

Meestal c~opvällënd 

Witte · ond0rr2J1d ve...n arm 
ono:i:,vhlJ.ond, verbonden met 
vleugelstreep 

Wit onderbroken door 
vage borst bm1d 

Ver voorbij vleugel
ptmten 

Bui te11str:.art geheol wit 

_M,lf.ERIKAAMSE OEVERLOPER ·· 

·wèl slotkonsorirint 

Punt zeer-donker, basis. 
licht 

Levendiger gekleurd, dui
delijk geelachtig 

Kleiner 

Fletser, grijzer 

Kontrastrijker 
gostreopt 

Lichte top, donkere sub-' ·· 
tcrrninaa.lband 

Meestal opvallend 

Witte onderrand van arm 
opvnllcnd_ en niet ver
bonden met vleugelstreep 

Wit (vfln kin tot poten) 
niet onderbrok(:/n 

'Hiet ver voorbijvleugel-
punten 

Wit ven buitcnst~art on
derbroken 

? = nader onderzoel~ zal moeten uitwijzen of genoemd verschil al dan niet 
diagnostisch is~ lc,::i,rakteristick is het wel 

== verschil zeker NIET diagnostisch, wèl karakteristiek: 

3. 12~.:.'3~ c, 

+ 

? 

·.-
' ... 

? 

juv. 
+ 

juv. 
+ 

'? 

+ 

? 

De wn2.,rgenomen kenmerlrnn vt1,n het op 23 augustus 1980 G.anwozige exempl[-l,nr laten 
er m.i. goen twijfel over bestaan dat het een ilraerika,anse Oeverloper betrof in 
juveniel-kleed •. Eon :i.dult exemplaar had in deze tijd van het janr nog op zijn 
minst sporen van het broed.kleed moeten hebben. Ook de Wl'-argcnomen ZWé-1,I't-wi t 
1bandering' op de vleugoldckveren pleit hiervoor. Verscheidene diagnostische 
kenmerlèen voor een .Amerik-'.'1.anse Oeverloper. werden waargenomen. Indien do. waar
neming wordt geäocepteerd1 dan is het de tweede voor Nederl<1nd. De eerste be
trof con adult mannetje, dat op 18 juli 1975 -op Vliel~nd werd g~vangen (Boere 
& Zegcrs 1 1976). liet exemplaar is n.og st0eds te zion~ als een levenloze balg 
in het I.TaZo te .Amsterd:1.m. 
Dè · soort is dwe,algast in vele lenden v2n Europa. Alleen i11 Groot-Brittannië 
wordt _hij regelmatig wM;rgenomen: · tot on mot 1979 zijn er 50 aE1.nvaarde wáar
nemingen (Rogers? 1980). Opvallend is de toename in de t\fgelopen 20 ·jaar, 
zoals blijkt uit de volgencle getallcnt tot en met 1957 zes wac1,rnemingen, tot 
en met 1972 21 wnv..rnemingen en tot en met 1979 50 wr-1-arnemingcn. Het toenemen
de Rantal vogela2.rs, alsmede a.e toegenomen kennis è11 de voor iedere vogelar,r 
toegi:l,1.1kelijke publicaties hiorov~r, zullen grotendeels of geheel cièze toename · 
kunnen verklaren, 
In 1975 broedde de soort in cle Schotse Highlands, het eerste broedgevri,l VflXl een 
nearctische soort in Europa (ShRrroclc & Shn,rrock, 1976). Dit feit plr1.atst de 
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dubieuze toekomst'vM veel dwaalgasten, n~elijk als balg in een museumlade,·in 
een ander daglicht. Of de winst aê!.tl informatie door een zeldzeme vogel te ver
zamelen, opweegt tegen de, overigens zee~ geringe, kans op een spontane ·koloni.
satie, wens ik toch sterk te betwijfelen. · Er zijn heel. wat. onschuldiger manie
ren om aan balgen te komen. · 
Misschien is de hierboven, gekonstateerde toen~ne een reële en kunnen wij in de 
toekomst nog meer broedgevalle:n in Europa verwachten. Van vogels kun je zo goed · 
als. alles verwachten~ Hela2.s niet het nestelèn Vë>n twee be,lgen in een museum
lade. 

Daw_sb~j;uiging 
,.;~~-V-

Mijn dank gáa.t uit naar Rob Sjouken voor het gebruik: van zijn exoursieverslagen. 
Zonder deze zou dit verhaäl · onvollediger zijn geweest. 

Nawóord 

In de maanden juli tot en met september 1980 werden op dezelfde waarnemings
plaats vele voör Diemen zeldzame steltlopersoorten gezien. Deze werden tot 
dusver niet doorgegeven voor d.e rubriek Waar11.emingen van het Mededelingenblad, 
thans 11D0 Gierzwaluw11. Het ligt in do -bédoeling over deze wae,rnemingen een 
apart artikeltje voor "De Gierzwaluw11 te schrijven. Daarin zal dan ook een 
wat uitgebreidere terrdnbeschri jving .worden opgenomen. 
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