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Op vrijdag 15 december 2006 ontdekte
Peter Symens zeer toevallig een Katvogel
Dumetella carolinensis aan de sluis van
Kallo, Oost-Vlaanderen. Op weg naar een
vergadering op de kantoren van de
Beheercommissie Natuurcompensaties
Linkerscheldeoever in het aanpalende sluis-
gebouw, werd zijn aandacht getrokken
door een zacht, klagend “mèèuw”, dat her-
haaldelijk weerklonk vanuit een rij lage
sierheesters tussen het sluisgebouw en de
sluis. Deze roep leek sterk op het geklaag
van een jonge kat, maar had een hese, iet-
wat gaaiachtige bijklank, typisch voor de
roep van een Katvogel zoals Peter die zich
vanop verschillende reizen naar Noord-
Amerika herinnerde. Op zoek naar de bron
van dit geluid vloog plotseling een forse,
grijze zangvogel uit het struikgewas op, die
zich vlakbij, op amper zes meter afstand,
boven op de struiken neerzette. Het silhou-
et van een kleine lijster met lange staart en
enigszins afhangende vleugels, het grijze
verenkleed en de donkere kopkap lieten
zelfs met het blote oog geen enkele twijfel:
dit was wel degelijk een Katvogel! 
Meteen werd de aanwezigheid van deze
vogel via de Natuurpunt Vogellijn verspreid
en amper twee minuten later was de loka-
le natuurwachter Bjorn Deduytsche – die
voor dezelfde vergadering reeds in het
sluisgebouw aanwezig was – ter plaatse.
Op dat moment liet de vogel zich nog
steeds opvallend gemakkelijk bewonderen.
Met de verrekijker kon nu ook de aanwe-
zigheid van de kenmerkende roodbruine
onderstaartdekveren bevestigd worden.
Tijdens het eerste half uur na de ontdek-
king was de vogel zeer alert en maakte hij
een zeer opgewonden indruk. Hij zat
meestal open en bloot boven op de strui-
ken te roepen, wipte geregeld met zijn
staart, en vloog voortdurend over afstan-
den van 10-20 m van de ene naar de ande-
re kant van het plantsoen. Nu en dan ver-
dween hij slechts voor korte tussenpozen
in de dichte struiken.
Toen een kwartier later de eerste vogelaars
arriveerden kon de Katvogel door een
telescoop meer in detail bekeken worden.

Zo kon worden vastgesteld dat hij een
gedeeltelijke rui had ondergaan met oude,
bruinachtige vleugelpennen, nieuwe dekve-
ren en verschillende generaties tertials, wat
wijst op een vogel in eerste winterkleed.
Verder werd de vogel ook nauwkeurig
gecontroleerd op de klassieke indicaties
van een ontsnapte kooivogel: hij was niet
geringd, had een gave staart en vleugeltop-
pen, en vertoonde geen accidentele rui of
vergroeiingen aan snavel of nagels.
Inmiddels was ook Geert Spanoghe gearri-
veerd, die er in slaagde om de eerste foto’s
van deze vogel te maken, waarop alle
bovenstaande vaststellingen bevestigd
konden worden.
Even later vloog de vogel plotseling naar
de overkant van de sluis en verdween in
een populierenbos met een dichte onder-
groei van 2 m hoge wilde ligusterstruiken.
En daarmee veranderde voor velen, wat
aanvankelijk een belachelijk gemakkelijke
twitch leek, in een moeizame zoektocht
naar een verder zwijgzame vogel die
meestal zijn reputatie van ‘skulker’ alle eer
aandeed. Gelukkig werd de vogel later in
de namiddag, evenals de volgende dag, ook
daar vrij snel terug gevonden, zodat deze
toevoeging aan de Belgische avifauna uit-
eindelijk door een honderdtal gegadigden

kon bewonderd worden. In de late namid-
dag van zaterdag 16 dec. vloog de vogel
terug over de sluis richting sluisgebouw.
Op zondag 17 dec. werd opnieuw door
tientallen vogelaars uit België, Nederland,
Frankrijk en Duitsland naar de Katvogel
gezocht, tevergeefs echter: de vogel was
gevlogen…

BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG
AAllggeemmeennee  iinnddrruukk: een egaal donkergrijze
kleine lijster met lange staart, en met een
opvallende zwarte kopkap en roodbuine
onderstaartdekveren.
GGrroooottttee: best vergelijkbaar met die van een
Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus.
BBoouuww: een vrij forse zangvogel met lange,
afgeronde staart, afhangende vleugels,
forse poten en een enigszins gebogen,
dunne en lange snavel.
KKoopp:: zwarte kopkap die van de voorkruin
over de kruin tot aan het achterhoofd reikt
(in volle zon leek de kopkap alleszins naar
de randen toe eerder donkerbruin en niet
gitzwart); rest van kop, kin en keel donker
leigrijs. In bepaalde houdingen en belich-
ting leken oorstreek en teugel iets donker-
der dan de rest, waardoor de indruk van
een iets lichtere wenkbrauwstreep ont-
stond, die overigens over de snavel verder

Nieuw voor België: Katvogel Dumetella carolinensis
te Kallo in december 2006
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Katvogel Dumetella carolinensis. 16 december 2006, Kallo (O). (Foto: Patrick Beirens)
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liep als een duidelijke grijze scheidinglijn
tussen de donkere kopkap en de snavel.
BBoovveennddeelleenn: achterhoofd, mantel, schou-
derveren, rug, stuit en bovenstaartdekveren
egaal donkerleigrijs, met lichte bruinachti-
ge waas op mantel.
OOnnddeerrddeelleenn: in zwakke belichting volledig
leigrijs - ietsjes lichter dan bovendelen -
met opvallende roodbruine onderstaart-
dekveren (qua vorm en kleur best vergelijk-
baar met die van Pestvogel Bombycilla
garrulus). In volle zon leken de borst en
flanken toch vaag gevlekt en gestreept en
dus minder egaal gekleurd.
VVlleeuuggeell: schouder- en alle vleugeldekveren
egaal donkerleigrijs, met lichte bruinachti-
ge waas op schouder. Zwartgrijze centra in
tertials en alula. Ook iets lichtergrijze ran-
den aan bruinachtige arm- en handpennen.
Gedeeltelijke rui met oude slagpennen,
verschillende generaties in tertials en nieu-
we dekveren.
SSttaaaarrtt: afgeronde staart donker zwartgrijs,
duidelijk donkerder dan rest van bovende-
len. In bepaalde houdingen bij goede
belichting waren duidelijk lichtgrijze ran-
den en tippen zichtbaar aan minstens de
drie buitenste staartveren. De ronding in
de staart was best te zien op de dag van de
ontdekking toen de vogel de staart meest-
al vrij ver open spreidde tijdens de vele
korte vluchten.
NNaaaakkttee  ddeelleenn: donkere, licht gebogen sna-
vel leek zwart in slechte belichting, doch
eerder zeer donker grijs-hoornkleurig in
volle zon. Vrij zware poten donkergrijs met
grijzige tenen en lichtgrijze zolen. In volle
zon toch ook een eerder vleeskleurige tint,
vooral onder aan de tarsus. Donker oog
met enigszins bruinige iris.
GGeeddrraagg: toen de vogel werd ontdekt was
hij zeer beweeglijk en alert, toch zat hij
meestal open en bloot op de lage struiken
en op een elektriciteitskast. Daarbij wipte
hij regelmatig met zijn steeds schuin
omhoog gehouden staart en liet hij zijn
vleugels lichtjes afhangen. Leek vrij zenuw-
achtig en riep voortdurend. Hij vloog gere-
geld over afstanden van 10-20 m van de
ene naar de andere kant van het plantsoen.
Vaak verdween hij vervolgens voor korte
tussenpozen in de struiken. Na ongeveer
een uur vloog hij naar de overkant van de
sluis, waar hij verdween in hoger en dichter
struikgewas. In de ochtend van 16 dec.
werd de vogel terug aangetroffen in een
dunne maar dichte struikenlaag die een
afsluiting overwoekerde. Ondanks de korte

waarnemingsafstand (2-3 m) slaagde de
vogel er toch geregeld in om zich daar voor
langere periodes volledig aan het zicht te
onttrekken, meestal laag boven de grond in
het dichtste gedeelte van de struiken. Toen
hij eenmaal in de dichte ondergroei van
het populierenbos verdween, bleef hij ook
daar meestal goed verscholen in de onder-
ste  lagen van het struikgewas, die hij enkel
verliet om zich te even tegoed te doen aan
de bessen aan de ijlere, hogere takken van
de ligusterstruiken. Een echte skulker dus...
GGeelluuiidd: de vogel werd in eerste instantie
ontdekt door zijn opvallende, kenmerkende
roep: een zeer typisch, zacht en klagende
"mèèuw". Hoewel deze roep eerder zacht
is, draagt dit geluid toch meer dan 50 m
ver. Op die afstand gelijkt deze roep enigs-
zins op de klaagroep van een zeer jonge
kat, van dichterbij heeft deze roep de bij-
klank van de hese, eerder raspende roep
van een Gaai Garrulus glandarius. Deze
roep werd veelvuldig herhaald waarbij de
tussenpozen minstens even lang waren als
de roep zelf. De vogel riep steeds van op de
top van een struik. Daarbij werd duidelijk
waargenomen dat de vogel met een open
snavel riep en niet 'vanuit de keel' met een
gesloten snavel.
LLeeeeffttiijjdd  eenn  kklleeeedd: de gedeeltelijke rui met
oude, bruinachtige slagpennen, verschillen-
de generaties in tertials en nieuwe dekve-
ren wijzen op een eerstejaars vogel (eerste
winterkleed). Verder worden de bruinachti-

ge tint op de bovendelen, de zwakke stre-
pen en vlekken op borst en flanken (enkel
gezien in volle zon), de bruinachtige randen
aan de kopkap (idem dito), de vleeskleurige
tint op de tarsus, de lichtgrijze zolen en
tenen en de donkere bruinachtige iris door
Cramp (1988) enkel vermeld in de
beschrijving van het verenkleed van een
juveniele vogel. Hoe lang in het najaar
deze nuances in verenkleed en kleur van de
naakte delen bruikbaar blijven voor leef-
tijdsbepaling is ons niet bekend, maar ze
worden alleszins door Cramp niet langer
vermeld in de beschrijving van het adulte
verenkleed. Ook Lewington et al. (1991)
vermelden de donkere bruinachtige kleur
van de iris als kenmerkend voor een eerste-
winter, tegenover een diep bruinrode iris-
kleur van een adult.

SSTTAATTUUSS  EENN  VVEERRSSPPRREEIIDDIINNGG  
De Katvogel is het kleinste lid van de fami-
lie van Spotlijsters Mimidae in de
Verenigde Staten (Spotlijsters zijn de
Amerikaanse neven van onze spreeuwenfa-
milie Sturnidae). Het broedgebied van de
Katvogel strekt zich uit van Zuid-Canada
over de grootste delen van de Verenigde
Staten, uitgezonderd het zuidwesten, de
Golfkust en Florida. Het is voornamelijk
een middellange afstandstrekker die over-
wintert langs de kusten van de Golf van
Mexico en de Caribische Zee, van de zuide-
lijkste staten van Noord-Amerika over

Katvogel Dumetella carolinensis. 16 december 2006, Kallo (O). (Foto: Vincent Legrand)
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Centraal Amerika en de West-Indische
eilanden, tot in Panama en de noordkust
van Colombia (del Hoyo et al. 2005). Heel
wat Katvogels overwinteren echter ook
regelmatig hogerop langs de Atlantische
kust, noordwaarts minstens tot in New
Jersey (Sibley 1997).

De Katvogel is een algemene vogel door-
heen gans zijn verspreidingsgebied en
komt voor in tal van biotopen met dicht
struikgewas, zoals moerasbossen, beekval-
leien, parken en tuinen. In het centrale
gedeelte van zijn broedgebied is hij aanwe-
zig van half maart tot augustus, terwijl de
overwinteringsgebieden in Centraal
Amerika bezocht worden van begin okto-
ber tot half april (del Hoyo et al. 2005). Er
is weinig geweten over zijn trekbewegin-
gen, maar op gekende migratie-hotspots
zoals Cape May in New Jersey zijn ‘najaars-
falls’ genoteerd van vele honderden
Katvogels (Sibley 1997).

Indien aanvaard door het BAHC betreft de
vogel te Kallo het eerste geval van Katvogel
voor België en de Benelux en slechts het
tweede voor het Europese vasteland. In
Europa waren eerder slechts zes aanvaarde
gevallen gekend:
Helgoland, Duitsland: 28 oktober 1840
(Niethammer 1937)
Leopoldshagen, Duitsland: 2 mei 1908
(Makatsch 1981)
Jersey (Kanaaleilanden), Groot-Brittannië:
midden oktober - december 1975
(Mitchell & Young 1997)
Cape Clear, Ierland: 4 november 1986
(Lewington et al. 1991)
Tenerife (Kanarische Eilanden), Spanje: 4
november 1999 (De Juana et al. 2004)
Anglesey (Wales), Groot-Brittannië: 4-5
oktober 2001 (Rogers et al. 2002)

Daarnaast is er een geval bekend van een
Katvogel die op 21 oktober 1998 met een
cruiseschip vanuit Noord Amerika aan-
kwam in de haven van Portsmouth, Zuid
Engeland. Hij vertikte het echter om het
schip daar te verlaten en zette vervolgens
zijn bootreis verder richting Middellandse
Zee. Naar verluidt zou hij pas ter hoogte
van Malta het schip verlaten hebben, ook
niet direct de veiligste plek. Dit geval werd
echter niet aanvaard op de Britse A-lijst,
niet omdat de vogel per schip was gearri-
veerd maar wel omdat hij tijdens zijn
transatlantische tocht uitvoerig was

gevoederd en hij tijdens zijn verblijf in
Groot Brittannië het schip niet verlaten
had.

HHEERRKKOOMMSSTT
Over de herkomst van de vogel in Kallo
werd intussen naar goede Vlaamse
gewoonte al heel wat gespeculeerd. Betrof
het een ontsnapte kooivogel of was het
een wilde vogel? Als het een wilde vogel
was, hoe was die dan hier verzeild geraakt:
op eigen kracht of als een verstekeling aan
boord van een schip? Een waterdicht ant-
woord op deze vragen zullen we wellicht
nooit krijgen, maar onderstaande feiten en
vaststellingen wijzen toch wel zeer sterk in
de richting van een vogel van wilde her-
komst die hier per schip verzeild is
geraakt…

Totnogtoe werd de Katvogel in Europa
enkel in West Europese landen waargeno-
men en dan nog uitsluitend op eilanden,
langs de kust en/of in belangrijke havens,
dus allemaal plaatsen bij uitstek waarvan
men kan verwachten dat een transatlanti-
sche dwaalgast in Europa uitgerekend hier
– al dan niet op eigen kracht of via een
schip - aan land zou komen. Voorts werden
alle Europese waarnemingen totnogtoe tij-
dens het trekseizoen genoteerd, waarvan
één in het voorjaar (mei) en alle andere in
het najaar (van oktober tot midden
december). Indien er naast échte dwaal-
gasten ook ontsnapte kooivogels in het
spel zouden zijn, dan zou men toch eerder

een gespreid patroon van waarnemingen
verwachten, zowel in ruimte (van de kust
tot ver in het binnenland) als in tijd (tij-
dens alle seizoenen).
Bovendien is tot op heden in heel Europa
nog geen enkel concreet geval van een
Katvogel in gevangenschap aangetoond. Zo
concludeerde het “British Rarities
Committee” in 2002, na een uitgebreid
onderzoek naar de status van Katvogels in
gevangenschap en naar aanleiding van de
beoordeling van de waarneming in
Anglesey, dat de soort buiten Noord
Amerika totaal ongekend is als kooivogel.
Ook een eigen navraag bij verschillende
ingewijden uit het Belgische wereldje van
vogelkwekers en hun verenigingen leverde
geen enkel positief resultaat op. Deze
gegevens suggereren dat de Katvogel in
Europa in ieder geval hoogstens zeer uit-
zonderlijk als kooivogel gehouden wordt. In
die zin mag men dan ook verwachten dat
bij een geslaagde kweek in gevangenschap
van zo’n ‘uitzonderlijke soort’ de kans groot
is dat de jonge vogels ‘als bewijs’ met een
gesloten ring gemerkt worden. De eerste-
jaars vogel van Kallo was echter ongeringd.
Bovendien vertoonde deze vogel geen
enkele aanwijzing, afwijkend kenmerk of
typische beschadiging die eenduidig een
ontsnapte kooivogel zouden suggereren.
Alle bovenstaande, objectieve vaststellin-
gen minimaliseren ons inziens de kans dat
dit een ontsnapte kooivogel was, en spelen
eerder in het voordeel van een ‘wilde’
vogel.

Katvogel Dumetella carolinensis. 16 december 2006, Kallo (O). (Foto: Johan Buckens)
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Als het inderdaad een vogel van wilde her-
komst betrof, dan doet de locatie van de
waarneming – vlak aan de toegangssluis
van een ver in het binnenland gelegen
wereldhaven – alleszins ernstig vermoeden
dat deze Noord-Amerikaanse middellange
afstandstrekker hier eerder per schip dan
op eigen vleugels verzeild is geraakt. In die
zin werd bij de douanediensten en het
Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen
navraag gedaan naar de herkomst van alle
schepen die in de periode van 1 tot 15
december via de sluis van Kallo in de
Waaslandhaven zijn aangekomen. Deze
navraag toonde aan dat er in deze periode
slechts één schip zonder tussenstops van-
uit Noord Amerika in Kallo was toegeko-
men. Dit schip, de Stolt Innovation, is een
179 m lange tanker die is uitgerust voor
het vervoer van allerlei chemicaliën. Het
arriveerde op 15 december (de dag van de
ontdekking!) om 11:00h in de Kallosluis en
kwam toen rechtstreeks vanuit Freeport,
Texas, waar het 16 dagen eerder, op 29
november, was uitgevaren. Indien de

Katvogel inderdaad met dit schip in Kallo is
toegekomen, dan had hij amper drie uur
vóór dat hij werd ontdekt ‘voet aan wal’
gezet. Mogelijk verklaart dit waarom deze
van nature schuwe vogel in het eerste uur
na de ontdekking zo opgewonden, alert en
uitgesproken vocaal was?  

Op 19 december werd via de Antwerpse
scheepsagent, de firma "Kennedy Hunter",
per e-mail een aantal foto’s van de
Katvogel van Kallo aan de kapitein en de
bemanning van de Stolt Innovation
bezorgd met de vraag of ze deze vogel aan
boord opgemerkt hadden tijdens hun over-
tocht naar Antwerpen. De kapitein, Mr. R.
Mangat, antwoordde daarop dat ze in de
eerste dagen na hun vertrek uit Texas
inderdaad heel wat beweging van vogels
op en rond het schip hadden waargeno-
men. Voorts vermeldde hij dat één vogel
minstens tot in de Noordzee aan boord is
gebleven, maar dat hij, noch zijn beman-
ningsleden, met zekerheid durfden te stel-
len dat het om dezelfde vogel ging als de

Katvogel op de foto’s. Tot slot vermeldde
de kapitein nog dat ze deze vogel alleszins
niet gevoederd hadden…

Hoewel ook hier geen definitief uitsluitsel
kan gegeven worden, doet deze opvallende
samenloop van gebeurtenissen toch ern-
stig vermoeden dat er meer dan toeval in
het spel is en dat deze Katvogel naar alle
waarschijnlijkheid aan boord van het schip
‘Stolt Innovation’ rechtstreeks vanuit Texas
in Kallo verzeild is geraakt.

Peter Symens,
Bosduinstraat 186, B-2990 Wuustwezel     
peter.symens@natuurpunt.be
Geert Spanoghe,
Droogveldeweg 80, B-9031 Drongen
geert.spanoghe@inbo.be

SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

Op 15 december 2006 werd in Kallo (Oost-Vlaanderen) een
Katvogel Dumetella carolinensis ontdekt. Er waren geen aanwij-
zingen dat het om een ontsnapte kooivogel ging. Indien aan-
vaard gaat het hier om een nieuwe soort voor de Benelux en
een tweede geval voor het Europese vasteland. De kans is reëel
dat deze vogel per schip tot hier is gekomen gezien de vogel
ontdekt is vlak bij de toegangssluis tot een wereldhaven.

CCaattbbiirrdd  DDuummeetteellllaa  ccaarroolliinneennssiiss aatt  KKaalllloo  iinn  DDeecceemmbbeerr  22000066
On 15 December 2006 a Catbird Dumetella carolinensis was
discovered in Kallo (Oost-Vlaanderen). There were no indica-
tions that it was an escaped cagebird. If accepted, this will be a
new species for the Benelux and a second occurrence on the
European mainland. There is a good chance that this bird

arrived by ship, as it was discovered close to one of the world’s
largest harbours.

LLee  MMooqquueeuurr  cchhaatt,,  DDuummeetteellllaa  ccaarroolliinneennssiiss,,  oobbsseerrvvéé  àà  KKaalllloo  eenn
ddéécceemmbbrree  22000066  
Un Moqueur chat, Dumetella carolinensis, a été découvert à
Kallo (Oost-Vlaanderen) le 15 décembre 2006. Aucun avis
n’avait été diffusé concernant un oiseau de volière échappé. On
a dû se rendre à l’évidence qu’il s’agissait bien d’une nouvelle
espèce pour le Benelux et une deuxième observation pour le
territoire européen. Il est fort probable que cet oiseau soit arrivé
chez nous par bateau étant donné qu’il a été découvert à proxi-
mité de l’écluse d’un port international.  
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