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Bij de voorplaat
Anwld Mcija
Zo rond deze tijd is d e najaarstrek weer begonnen en
tussen de vele roepjes is ook d e Keep te horen.
De Keep broed t in de noord elijke ta1ga, waar ook de
Vink broed t. In hoger gel egen gebieden vervangt de
Keep de Vink geheel .
De Keep i s i n Noord w ij k een algemene doortrekker en
ook 's winters kan je hem aan treffen . Ze fourageren
graag in elzen en berken en op akkers met o n kruid.
De soort is gemakkel ijk te herkennen aan z'n oranje
borst, schouder- en vleugelstreep. In de vlucht val t de
w itte stu i t er� op. De roep is eveneens zeer herkenbaar,
namelijk kèèeèp ..
De beste p l aatsen om overtrekkende Kepen (en and ere
trekvogels) te zien, zijn het u i tkij kpunt i n d e Noordd u i
nen (de Driehoek) en de " p u i n hoop" te Katwijk (in het
zuidel ijk deel van de Coepelduyn en).
Op d e tekening ziet u een onvolwassen mannetje. Een
adu l t krijgt een geheel zwarte kop e n rug .
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