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WAARNEMING VA1'T EEN AFIHJKEND GEKLEURDE BLAUWE KIEKENDIEF 
....--.- -.-.. _._....,..__ _.? 

Op 5 oktober 1981, tijdcn·s hOt weekend vall .de VWCt op Schiennonnikoog, :werd. 
bij de Kobbeduinen öni ongeveer 12.00 uur onze aandacht getrokken door een. 
Blauwe Kiek 'in 0-kloed•,;;;die, al jagend, dioht langs ons vloog. De ondcr
·zijde van deze irogel was geheel fol oranjebruin gekleurdo' -• O,p do bov.onborst 
was enige donkere vlekking' te ·zien, de .rest van de ond_erk,::1,nt was ongevlek:t. 
Vorder• violen een forse witte stui tvlek; het donkere_ oog en het over het ge
heel genomen grote formaat op, zodat het hier zonder twijfel een eerste win
·ter w':i.jfjé betrof. 
Het hierboven be'sohrevon verenkleed .is he-b normale jougdklecd van de 11rforsh 
Hawk11 ( Circus Cyancus Hudsonious), de. Noord-Amerikri,anse ondersoort van de 
Blàuwe Kiekendief ( zie voor eon afbeelding van dit kleed Petorson, 1980, 
blz. 153). 
Sedert het artikel van Wallace ( 1971), waarin oen wEv,1rneming-. W'Ordt -beschre
ven van eon juveniele 11 ringtail" 9 die gezien de 1~lour vim do onderdelen tot 
"hudsonicus" moest· behoren, zijn: er moord.ere waarnemingen of .bewijsexemP,la..
ren vo'or het foi t dat ook 11Europesoll Blauwe K;iokendieven jongen kUhnc.-in voort
brengen met onges-troop.t orD..I1jekle'U.rige onclerdclcn. (Van Kreuning0n, -1980, 
Nieboer, 1973; Oreel, 1980). . . · · 
Iri de nieuwste druk van "Flightidcntifica,tion11 (Por-ter· o.a., 1981) vinden wij 
op blad2:ijdo 91 dan ook de opmcrkingi · 11howcver, there is some recent 
evidonce to suggest juvoniles mey, on occasions, have unstreakod rufcus · under
parts · as in Mo11tagu.'s a..na. Pallid (Harrier)" • 
. Overigens lijkt· het ·-erop ·dat·.deze 'kleurafwijking, gezien het geringe aantal 
meldingen, niet regelina:Hg V'oorkqmt. · 
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