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Baltimoretroepiaal in Alkmaar 
in december 2009-april 2010
 Marc Argeloo & Peter P de Vries

Op maandag 4 januari 2010 om c 08:30 open-
de ik (Marc Argeloo) een e-mail van Johan 

Bos waarin hij vroeg: ‘Enig idee wat dit is? 
Ontsnapt?’. Op de bijgevoegde foto stonden vet-
bollen en pinda netjes met daaraan hangend een 
Roodborst Erithacus rubecula en een duidelijk 
grotere vogel met een geeloranje borst en buik en 

puntige grijsblauwe snavel. Die combinatie, sa-
men met het kopprofiel waarin de bovensnavel in 
een vrijwel rechte lijn overging in het voorhoofd, 
was voldoende om er een troepiaal Icterus in te 
zien. De vogel bleek te zijn gefotografeerd in de 
wijk Oudorp in Alkmaar, Noord-Holland. Ik her-
innerde me de vangst van een Baltimoretroepiaal 
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314 Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole Icterus  
galbula, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, 

Noord-Holland, 24 december 2009 (Lia Biesterveld)

315 Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole Icterus  
galbula, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, 
Noord-Holland, 5 januari 2010 (Fred Visscher)
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I galbula op Vlieland, Friesland, aan het einde van 
de jaren 1980 en besefte dat het tijd werd om ver-
der te denken dan een ‘escape’. Ik sloeg Jaramillo 
& Burke (1999) en Sibley (2000) open en het aan-
tal kandidaatsoorten liep snel terug tot twee: 
Bullocks Troepiaal I bullockii en Baltimoretroepiaal; 
Vlek rug troepiaal I pustulatus kwam wel in de 
buurt maar heeft volgens beide naslagwerken al-
tijd een gedeeltelijk zwarte ondersnavel. Ik boog 
me nog een minuutje over Bullocks Troepiaal en 
Baltimore troepiaal; de aanwezigheid van een 
oranje grondkleur en het geschubde patroon op 
mantel en rug gaven de doorslag voor Baltimore-
troepiaal. Om 09:04 mailde ik naar Albert van 
den Ende en Gert Ottens en om 09:27 naar Gerard 
Steinhaus met de toelichting: ‘Interessant…, vol-
gens mij een Balti more Oriole, Baltimoretroepiaal.’ 
GS reageerde zes minuten later: ‘Lijkt mij inder-
daad een Baltimore Oriole! Maar wanneer waar-
genomen en vooral, waar?? Ik wil erheen…’. 
Vanaf dat moment viel er nauwelijks nog sturing 
te geven aan het proces dat zou leiden tot de her-
ontdekking. Over de determinatie werd niet meer 
gediscussieerd, het was nu zaak de locatie te ach-
terhalen. Om 12:57 plaatste ik een Dutch Bird 
Alert. Jan van der Laan was ondertussen achter het 

adres van de fotograaf gekomen en al aan het zoe-
ken. Om 14:18 verstuurde Max Berlijn een Alert 
met daarin de exacte locatie waar de vogel twee 
dagen eerder was gefotografeerd. Tot donker 
zochten vervolgens c 15 vogelaars tevergeefs de 
tuinen af rond deze locatie.

Op 5 januari was het spekglad in Oudorp. In de 
loop van de ochtend werd de troepiaal herondekt 
door Debby Doodeman in een den aan de 
Istriastraat. Deze dag werd hij ondanks de moei-
lijke omstandigheden regelmatig gezien door 
150-200 vogelaars. De volgende dagen kwamen 
hij en de gladde twitch uitgebreid in het (lande-
lijke) nieuws. Dit zorgde voor extra belangstelling 
en de periode daarna werd de troepiaal dagelijks 
gezien door 10-tallen vogelaars in een klein ge-
bied met tuinen met veel vogelvoer (Argeloo 
2010). In februari en begin maart werd hij nog 
regelmatig maar minder frequent waargenomen. 
Vervolgens werd hij op 28 maart opnieuw gemeld 
en bleef hij tot en met 14 april. In deze laatste 
periode trok hij door het doorkomende eerste-
zomerkleed en de zangactiviteit nog wat extra be-
langstelling. Later bleek dat de vogel in ieder ge-
val al vanaf begin december 2009 aanwezig was. 
De eerste documentatie (beschrijving) dateert van 

Baltimoretroepiaal in Alkmaar in december 2009-april 2010

316 Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole Icterus galbula, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, 
7 januari 2010 (Harm Niesen)
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2 december en het eerste fotografische bewijs van 
24 december toen hij in de achtertuin van Ceres-
straat 60 werd waargenomen. Rond c 10 decem-
ber werd hij gezien aan de Jasmijnlaan, c 1 km 
noordoostelijk ten opzichte van waar hij in janu-
ari werd waargenomen. Volgens buurtbewoners 
was hij reeds aanwezig in de derde week van no-
vember 2009. Gelet op de opvallende en enigs-
zins afwijkende kleuren in vergelijking met ge-
wone wintergasten en het feit dat vele tuinen 
voorzien zijn van vogelvoer kan worden aangeno-
men dat dit juist is maar omdat documentatie on-
breekt is 2 december aangehouden als officiële 
eerste waarnemingsdatum. Kortom, de waarne-
ming is door de Commissie Dwaalgasten Neder-
landse Avifauna (CDNA) aanvaard voor de perio-
de van 2 december 2009 tot 14 april 2010, als 
tweede geval voor Nederland. 

Beschrijving
De beschrijving is gebaseerd op foto’s gemaakt 
door onder anderen Wilma van Holten, Cor Hop-
man, Eric Menkveld, Harm Niesen en Fred 
Visscher (zie www.dutchbirding.nl/gallery.php) 
en geluidsopnamen van Tom Damm, Dick Groe-
nen dijk en Peter Nuyten (zie http://waarneming.
nl/soort/view/1590 en www.dutchbirding.nl/
soundgallery.php).

GROOTTE & BOUW  Typische troepiaal Icterus met helder 
oranjegele en zwarte kleuren en puntige, voornamelijk 
blauwgrijze snavel. Formaat als Spreeuw Sturnus vulga-
ris maar slanker en met meer langgerekt lichaam en lan-
gere staart. Daardoor ook op kleine lijster Turdus lijkend, 
met name in vlucht.
KOP  Boven- en achterkop en bovendeel oorstreek dof 
oranje met bruinige zweem, onder oog en onderste deel 
oorstreek helderder oranjegeel, teugel grauw grijswit en 
keel licht oranjegeel, op overgang naar snavel lichter. 
Begin april rond oog, op oorstreek en keel vlekkerig pa-
troon van zwart en oranjebruin, naar midden-april zwart 
sterk toenemend met nog slechts hier en daar oranje-
bruin. Zwart op kop in april asymmetrisch, rechts meer 
zwart dan links. 
BOVENDELEN  Donker bruinzwart vlekkerig patroon op 
mantel- en schouderveren door zwarte veren met brede 
bruinoranje zoom. Rug, stuit en staart oranjebruin. 
ONDERDELEN  Borst helder oranje, naar flank en buik toe 
lichter en geler wordend; anaalstreek wit met oranje 
zweem. Onderstaartdekveren oranje.
VLEUGEL  Middelste dekveren licht oranjebruin met wit-
te top, brede witte baan vormend. Basale deel van mid-
delste dekveren zwart (in zit meestal verborgen onder 
schouderveren). Grote dekveren zwart met smalle witte 
buitenvlag en aan buitenzijde top brede witte zoom, 
tweede vleugelstreep vormend. Witte top aanzienlijk 
korter dan halve veerlengte. Grote handdekveren zwart. 
Tertials, armpennen en handpennen zwart met heldere, 

smalle witte buitenvlag.
NAAKTE DELEN  Iris donker. Ondersnavel licht grijsblauw, 
iets donkerder aan punt. Bovensnavel zwart en, vooral 
onder neusgat, licht blauwgrijs. Poot grijs.
GELUID  Begin april diverse malen zingend: heldere op 
Grote Lijster T viscivorus lijkende zang maar trager en 
minder scherp. 

Determinatie
Voor de determinatie is onder andere gebruik ge-
maakt van de website van McGill Bird Observatory 
(www.migrationresearch.org/mbo/id/baor.html), 
Ebels & van Eck (1992), Jaramillo & Burke (1999), 
Sibley (2000) en van Duivendijk (2011). De com-
binatie van formaat en lichaamsbouw, oranjebruin 
en helder oranjegeel op respectievelijk kop en li-
chaam, puntige, voornamelijk blauwgrijze snavel 
en zwarte vleugels duidt op een troepiaal Icterus. 
De dubbele vleugelstreep en het ontbreken van 
zwart op de keel passen op Bullocks Troepiaal of 
Baltimoretroepiaal. De helderoranje borst, het ver 
op de buik doorlopende geeloranje, de oranje-
bruine stuit, het ontbreken van een lichtgele oog-
streep en het ontbreken van een donkere lijn voor 
en achter het oog zijn karakteristiek voor Balti-
more troepiaal en sluiten Bullocks Troepiaal uit (cf 
Ebels & van Eck 1992 (figuur 1), Sibley 2000, van 
Duivendijk 2011). Er zijn in het uiterlijk geen aan-
wijzigingen voor een hybride herkomst (hybriden 
tussen Bullocks Troepiaal en Baltimore troepiaal 
zijn algemeen en komen voor in een stabiele hy-
bridisatiezone van maximaal 240 km breed; eg, 
Carling et al 2011). De smalle en puntige uitein-
den van de staartpennen geven aan dat het een 
eerste-winter betrof; ook de kleine witte toppen 

317 Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole Icterus  
galbula, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, 
Noord-Holland, 6 januari 2010 (Fred Visscher)
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318 Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole Icterus galbula, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, 
11 april 2010 (Harm Niesen)

319 Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole Icterus galbula, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, 
13 april 2010 (Eric Menkveld)
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aan de grote dekveren duiden op een eerste-win-
ter. De helderoranje borst duidt op een mannetje; 
vrouwtjes zijn meestal minder helderoranje gete-
kend op de borst, hoewel vleugelmaten hierbij 
doorslaggevend zijn. De doorgeruide grotendeels 
zwarte kop in april bevestigt de determinatie als 
eerstejaars mannetje (www.migrationresearch.
org/mbo/id/baor.html). 

Vergelijking van de opname van de zang van de 
vogel van Alkmaar met een aantal opnamen uit 
Noord-Amerika gaf aan dat de zang sterk over-
eenkwam. Er is weliswaar veel individuele variatie 
maar de zang van de Alkmaarvogel had dezelfde 
toonhoogten en klankkleur en ook globaal dezelf-
de opbouw: heldere repeterende fluittonen, afge-
wisseld met snellere en meer ingewikkelde motie-
ven, en het af en toe verweven van de ratelroep 
binnen de zang (Dick Groenendijk in litt).

Verspreiding en voorkomen
Baltimoretroepiaal is een algemene broedvogel in 
het oosten van de Verenigde Staten (VS) en in het 
midden en oosten van Canada. De soort overwin-
tert voornamelijk in Midden-Amerika en het 
noordwesten van Zuid-Amerika. Najaarstrek van 
de broedgebieden naar de overwinteringsgebie-
den begint in juli en piekt in de VS in augustus 
(Rising & Flood 1998, Sibely 2000). De door-
trekpiek in Midden-Amerika ligt in oktober. 
Overwintering in de VS komt vooral voor in het 
zuidoosten en lijkt samen te hangen met de aan-
wezigheid van vogelvoer in tuinen. Er zijn 23 ge-
vallen (van 24 exemplaren) bekend uit Brittannië, 
waarvan vier in de winter (zie tabel 1). Drie daar-
van betroffen langdurig aanwezige vogels, voor-
namelijk foeragerend op vogelvoer in tuinen. In 
het West-Palearctische gebied (WP) is de soort 
verder waargenomen in de Azoren (10; eind sep-
tember-november), Ierland (2; oktober), IJsland (4; 
oktober-november) en Noorwegen (1; mei); voor 
een overzicht van alle gevallen, zie tabel 1. In 
Nederland is de soort eerder vastgesteld op Vlie-

land, Friesland; van 14 tot en met 20 oktober 1987 
verbleef een eerste-winter vrouwtje in de Kroon-
polders, waar het twee keer door ringers werd ge-
vangen (Ebels & van Eck 1992).

Er was bij de vogel van Alkmaar enige discussie 
over een mogelijke niet-wilde herkomst. Hiervoor 
zijn geen aanwijzingen gevonden; de vogel ver-
toonde normaal gedrag en had geen beschadigin-
gen aan verenkleed of naakte delen. Verder wor-
den Baltimoretroepialen maar weinig gehouden 
in gevangenschap. Hiervoor zijn verschillende re-
denen: het exportverbod voor de meeste migre-
rende zangvogels vanuit de VS (Migratory Bird 
Treaty Act: www.fws.gov/migratorybirds/Regu-
lations Policies/mbta/mbtintro.html) en het kwe-
ken met Baltimoretroepialen in gevangenschap is 
op basis van informatie op diverse internetfora bij-
zonder lastig. 

Dankzegging
Roelof de Beer, Arnoud van den Berg, Johan Bos, 
Enno Ebels en Marcel Haas waren behulpzaam bij 
het aanleveren van informatie.

Summary
Baltimore oriole in alkmaar in DecemBer 2009-april 
2010  From at least 2 December 2009 to 14 April 2010, 
a first-winter male Baltimore Oriole Icterus galbula  

FIGUUR 1-2 Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole Icterus galbula, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, 
5 april 2010 (Dick Groenendijk). Zang: repeterende fluittonen en daarna sneller en wat ingewikkelder motiefje.
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FIGUUR 3 Baltimoretroepiaal / Baltimore Oriole Icterus 
galbula, eerstejaars mannetje, Oudorp, Alkmaar, Noord-
Holland, 5 april 2010 (Dick Groenendijk). Zang: fluit-
tonen maar gemengd met enkele schetterende ‘roepjes’.
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TABEL 1  Gevallen van Baltimoretroepiaal Icterus galbula in het West-Palearctische gebied; waarnemingen met * 
wachten op aanvaarding door de betrokken dwaalgastencommissie / records of Baltimore Oriole Icterus galbula in 

the Western Palearctic; observations marked with * await acceptance by the relevant rarities committee 

Azoren (10)
*6 november 2005, Corvo, eerstejaars 
*10 oktober 2009, Vila Nova, Corvo, eerstejaars 
*15-20 oktober 2009, Vila Nova, Corvo, eerstejaars 

vrouwtje (Dutch Birding 32: 304, plaat 425, 2010)
20 oktober 2009, Fajãzinha, Flores, eerstejaars (Jara et al 

2011)
*8-13 oktober 2010, Corvo
*10-13 oktober 2010, Corvo
*14-19 oktober 2010, Corvo
*29 september tot 1 oktober 2011, Vila Nova, Corvo, 

eerstejaars mannetje
*4 oktober 2011, Vila Nova, Corvo, vrouwtje
*10 oktober 2011, Ribeira do Moinho, Flores 
Alle gevallen die nog in behandeling zijn, zijn afkomstig 

van www.birdingazores.com.

Brittannië (23 gevallen, 24 exemplaren)
26 september 1890, Unst, Shetland, Schotland, eerste-

jaars mannetje, gevangen, in opvang genomen en 
gestorven op 28 september (Chelmsford Museum, 
Essex) (British Ornithologists’ Union 2003)

2-9 oktober 1958, Lundy, Devon, Engeland, eerstejaars 
vrouwtje, gevangen op 2 en 7 oktober (Rogers & 
Rarities Committee 1980, Workman 1963)

5-6 oktober 1962, Beachy Head, Sussex, Engeland, 
adult mannetje (Harber 1963, Harber et al 1963)

10-16 oktober 1963, Calf of Man, Isle of Man, onvol-
wassen mannetje, gevangen (Harber & Rarities 
Committee 1964)

15 oktober 1966, Porthgwarra, Cornwall, Engeland, 
adult vrouwtje (Smith & Rarities Committee 1967)

5-10 oktober 1967, Skokholm, Pembrokeshire, Wales, 
adult mannetje, gevangen (Smith & Rarities Committee 
1968)

17 oktober 1967, Lundy, Devon, twee, één dood gevon-
den (Smith & Rarities Committee 1968)

18-26 oktober 1967, St Agnes, Scilly, Engeland, gevan-
gen (Smith & Rarities Committee 1968)

11-13 mei 1968, Bodmin Moor, Cornwall, eerstejaars 
mannetje (Smith & Rarities Committee 1969, Rogers 
& Rarities Committee 1983)

29 september tot 3 oktober 1968, St Agnes, Scilly (Smith 
& Rarities Committee 1969)

16 december 1968, Coventry, Warwickshire, Engeland, 
eerstejaars mannetje, dood gevonden (Herbert Art 
Gallery and Museum, Coventry) (Rogers & Rarities 
Committee 1983)

6-7 mei 1970, Hook, Haverfordwest, Pembrokeshire, 
Wales, mannetje (Smith & Rarities Committee 1971)

19-20 september 1974, Fair Isle, Shetland (Smith & 
Rarities Committee 1975)

23 september tot 4 oktober 1983, St Agnes, Scilly, 
vrouwtje of onvolwassen (Rogers & Rarities Committee 
1984)

30 september tot 3 oktober 1988, Benbecula, Outer 

Hebrides, Schotland, vrouwtje of eerstejaars manne-
tje, gevangen op 30 september (Rogers & Rarities 
Committee 1989

4-12 oktober 1988, St Agnes, Scilly, eerstejaars manne-
tje (Rogers & Rarities Committee 1989)

2 januari tot 23 april 1989, Roch, Haverfordwest, 
Pembrokeshire, Wales, eerstejaars vrouwtje  
(Gantlett 1989, Rogers & Rarities Committee 1990)

2 december 1991 tot 24 maart 1992, Westcliff-on-Sea, 
Essex, Engeland, eerstejaars mannetje (Rogers & 
Rarities Committee 1993)

30 september 1996, Bryher, Scilly (Rogers & Rarities 
Committee 1997)

27-28 september 1999, Bryher, Scilly, eerstejaars man-
netje (Rogers & Rarities Committee 2000)

10 december 2003 tot 16 januari 2004, Headington, 
Oxfordshire, Engeland, eerstejaars mannetje 
(Lewington 2003, Rogers & Rarities Committee 2004, 
2005)

24-27 mei 2007, John O’Groats, Caithness, Schotland, 
mannetje (Hudson & Rarities Committee 2008)

*20-21 september 2011, St Mary’s, Scilly, eerste-winter 
vrouwtje 

Ierland (2)
7-8 oktober 2001, Baltimore, Cork (Milne 2003)
12-19 oktober 2006, Cape Clear Island, Cork (Milne & 

McAdams 2008)

IJsland (4)
8 november 1955, Skógar undir Eyjafjöllum, 

Rangárvallasýsla, eerstejaars mannetje, dood gevon-
den (IMNH: RM 5593) (Pétursson & Þráinsson 1999)

8 oktober 1956, op zee, c 80 zeemijl ten zuiden van 
Skógum, Eyjafjallasjór, vrouwtje, verzameld (IMNH: 
RM5594) (Pétursson & Þráinsson 1999)

15 oktober 1971, Surtsey, Vestmannaeyjar, adult vrouw-
tje, verzameld (IMNH: RM5595) (Pétursson & 
Þráinsson 1999)

7-13 oktober 2003, Eyrarbakki, Árnessýsla, eerstejaars 
mannetje (Kolbeinsson et al 2006)

Nederland (2)
14 oktober 1987, Vlieland, Friesland, eerste-winter 

vrouwtje, gevangen, in opvang genomen tot 18 okto-
ber en vrijgelaten, opnieuw gevangen op 20 oktober 
(van den Berg et al 1989, de By & de Knijff 1989, 
Ebels & van Eck 1992)

2 december 2009 tot 14 april 2010, Oudorp, Alkmaar, 
Noord-Holland, eerstejaars mannetje (Ovaa et al 
2010, 2011)

Noorwegen (1)
13 mei 1986, Utsira, Rogaland, mannetje (Bentz 1988, 

Mjøs 2002)
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stayed in Oudorp, Alkmaar, Noord-Holland, the Nether-
lands. On 2 January, it was photographed in a back-yard 
and this photograph was spread on 4 January 2010, after 
which the bird was relocated by searching birders on  
5 January and remained present to 14 April, frequenting 
bird feeders in the neighbourhood where it had been 
discovered. Later, local residents made it clear that the 
bird had been present since at least 2 December 2009. 
In April, the bird was frequently singing and had  
acquired parts of its first-summer plumage. This observa-
tion constituted the second record for the Netherlands, 
the previous one being a first-winter female trapped and 
retrapped on Vlieland, Friesland, on 14-20 October 
1987.
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