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Kleine Alk, Amsterdam, januari 1983. Robert Heemskerk. 

Ook elders in het binnenland (b.v. in Friesland) werden deze winter Kleine Alken 
aangetroffen en ook in Engeland werden er vele door de storm het binnenland inge
blazen.Voor de regio Amsterdam was het voor zover we hebben kunnen nagaan in elk 
geval een nieuwe soort. 

KH/WW. 

HARLEKIJNEEND IN IJMUIDEN 

Een nieuwe soort voor Nederland was de Harlekijneend die eind december in de 
haven van IJmuiden werd ontdekt, waar hij tot begin februari te zien was, Het 
betrof een vrouwtje en werd bewonderd door vele vogelaars die ook deze vogel, 
net als de Kleine Alk, van dichtbij konden waarnemen. Er is nogal wat te doen 
geweest omtrent het al dan niet wild zijn van deze eend, maar zolang het tegen
deel niet vast s taat moeten we er maar vanuit gaan dat het inderdaad een wild 
exemplaar betrof, Dat het dier uit Oirschot afkomstig zou zijn, wat door een 
eendenfokker uit die plaats beweerd werd, li jkt nogal onwaarschijnlijk. Het dier 
kon goed vliegen en deed dat ook veelvuldig. Na de Koningseider van vorige win
ter was dit een prima voortzetting van wat maar een traditie moet worden: 
's winters een zeldzame eend in IJmuidenl 

KH. 

KORREKTIE OP "EEN WINTERSE ORTOLAAN" LEO HEEMSKERK 

In de vorige·· Gierzwaluw stond een bericht van m1Jn hand over een december
waarneming van een Ortolaan. Er moet echter wat recht gezet worden, want toen 
we een kwijtgeraakte dia van deze vogel terugvonden bleek het wel degelijk een 
Geelgors te zijn . Opde dia was duidelijk te zien dat de vogel veel te geel was 
voor een Ortolaan. Verder lieten de roodbruine stuit en de veel te gele baard
streep geen twijfel over de identiteit van de gors . Onze eerste indruk in het 
veld destijds was een Geelgors . De foto l eek inderdaad nogal wat op een juvi
niele Ortolaan en het was op grond hiervan dat Peter de Knijff tot zijn deter
minatie kwam. Zo blijkt maar weer eens hoe voorzichtig men met het determiner
en van minder alledaagse vogels moet zijn, zelfs met een foto als "bewijs ", 
laat staan waarnemingen zonder foto . In ieder geval laten we ons voortaan niet 
meer ompraten! 


