's Zondags heeft u de keuze: Op eigen gelegen
heid de nat uur en cultuur van het ei land te verken
nen, of in groepjes, o.l.v. een excursieleider, de
vogel- en/of plantenbevolking van het eiland te ont
d ek ken.
V oor iedereen is er voor het gehele weekeinde
een fiets gehuurd, m aar op zat erdagmorgen vindt
de excursie voor� deelnemers te voet plaats.
De kosten bedragen ongeveer f1 1 5,-. Leden kun
nen z ich opgeven door f1 1 5,- over t e maken op re
kening nr. 82.26.22.092 t . n.v. V ogelbescherming
Noordwijk onder vermelding van Waddenweek-

end. Het gironummer van de V S B-bank is 3946. U
kunt zich tot 1 september opgeven, waarbij wordt
vermeld dat het maximum aantal deelnemers 50
bedraagt en dat de inschrijving plaatsvindt bij volg
orde van aanme lding.
Nat uurlijk krijgen alle deelnemers nog nadere infor
matie, waaronder de exacte tijd en plaats van ver
t rek. I ndien u nog vragen heeft kunt u z ich in
verbinding stellen m et Rien Sluys. Telefoon: 071 361 0945

Voorkomen en determinatie van de
Pestvogel in Noordwijk
Ab Steenvoorden
Het voorkomen van Pestvogels in onze omgeving
is vooraf niet of nauwlijks te voorspellen. Het heeft
in grote mate t e maken met de aanwezigheid van
voldoende voedsel in de broedgebieden in het
hoge noorden. Pestvogels z ij n in de winter voor
een groot deel afhankelijk van besdragende plan
ten, is het aanbod van bessen niet voldoende dan
z ij n de vogels genoodzaakt om de broedgebieden
t e verlaten. Het wegt rekken van de vogels vanuit
de broedgebieden neemt soms zulke gigant ische
vormen aan, dat vele duizenden exemplaren t ege
lij k in de z uidelijker gelegen landen opduiken . Men
kan dan spreken van een i nvasie of influx. Een en
kele keer bereikt dan zo'n omvangrijke i nvasie van
Pestvogels ons land en worden er ook in onze re
gio Pestvogels waargenomen.
Afgelopen winter was het dan eindelijk na vele
jaren weer zover, voor het eerst sinds de winter
van 1 98 1 - 1 982 vond er een omvangrijke pestvo
gelinvasie in Nederland plaats. Ook in onze omge
ving z ijn op verschillende plaatsen P estvogels
waargenomen.
Het broedgebied van de Pestvogel l igt i n Noord
Oost Europa, de subarctische naaldbossen van
Sc andinavië, Rusland en Siberië . De soort komt
ook in Noord-Amerika als broedvogel voor, daar
broedt hij in Canada en Alaska.
Tijdens de broedtijd (zomerhalfjaar) bestaat het
voedsel van de Pestvogel uit insect en, voor een
groot deel muggen. Als er vanwege de weersom
standigheden (winterhalfjaar) geen insect en meer
te vinden z ijn, gaan de vogels over op fruit en bes
sen. In het najaar gaan de vogels zich , net als
Spreeuwen, in groepen verz am elen en zwerven
dan door de broedgebieden. Als het voedselaan
bod (o.a. Lijsterbessen) daar groot genoeg is, ko
men z e niet zuidelijker dan Zuid-Scandinavië en
het noordoosten van Duits land.
Groepjes vogels willen ook nog wel eens buiten de
grote invasie-jaren in z uidelijker gelegen landen
Qaarlijks in Nederland) opduiken.
Bij grote invasies (vele duizenden exemplaren)
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wordt ook vaak Zuid-Europa (de landen rond de
Middelandse Zee) bereikt. Pestvogels z ijn zelfs in
Noord-Afrika waargenomen.
Sinds de eeuwwisseling zijn er buiten de i nvasie
van de afgelopen winter in ons land 21 min of
meer omvangrijke Pestvogel-invasies waargeno
men. De invasie die in de winter van 1 965 - 1 966
ons land bereikte was daarvan de grootste, er wer
den t oen meer dan 1 1 .000 Pestvogels waargeno
men. Bij een invasie bereiken de eerste vogels
meestal in oktober Noord-Nederland, in november
worden de vogels ook in de z uidelijkere delen van
ons land waargenomen, en nemen de aant allen al
duidelijk toe. In december worden dan vaak de
hoogste aant allen geteld, en vanaf begin januari
nemen de aantallen weer af en is de soort op veel
plaatsen al weer verdwenen. Een enkele keer wor
den er nog laat in het jaar P estvogels in ons land
waargenomen, vooral na een omvangrijke invasie,
zo werden er na de invasie van '65 - '66 tot in d e
zomer exemplaren waargenomen. In m e i een
exemplaar i n Meijendel en in juli een exemplaar bij
Burgh-Haamstede en Leeuwarden.
Ook in het verleden zijn er in onze omgeving Pest
vogels waargenomen, meestal ging het hierbij om
vogels die maar kortst ondig aanwez ig waren, bui
ten de grote invasiejaren.

Oude Pestvogelwaarnemingen in Noord
wijk en Omgeving
(waarnemingenarchief Vogelwerkgroep Noordwijk)
Dat um

Aantal

Plaats

21 -02-57

15

omg. Noordwijk aan zee

03-02-65

?

Vi nkenlaan Noordwijk

08- 1 1 -70

1

v.d. Berghstichting

1 2- 1 1 -70

2

v.d. Berghstichting

02- 1 0-74

2

zeereep Coepelduynen

genomen, de vogels bleven redelijk lang aanw ezig
en er was vo lo p belangstelling vanuit de regio nale
media (o .a. Leidsch Dagblad 26-01 -96, Witte
Weekblad 4e jaarg. nummer 5). Veel w aarnem in
gen w erden telefonisch doorgegeven door enthou
siaste bewoners van de Grashoek en h et
Vinkenveld.

29-1 1 -74

3

Zwarteweg Noordwijk

30- 1 1 -74

2

Zwarteweg Noordwijk (1
ex. tegen raam doo dgevlo gen)

23- 1 1 -75

1

Duinpark Noo rdwijk

30-1 1 -75

1

Vinkenlaan Noordwijk

Pestvogelwaarnemingen (per wijk) winter

20- 1 2-78

1

H. van Neslaan Noordwijk

1995 - 1996

23-1 2-78

1

H. van Neslaan Noordwijk

27- 1 1 -80

1

Noordduinen

02- 1 1 -8 1

3

H. van Neslaan Noor dwijk ( twee weken aanwezig)

1 5- 1 1 -8 1

4

1 7-0 1 -85

Duinpark Noordwijk. Atlasbloknummer:
30-17- 21
datum

aantal

str aat

04-01

1

W . H. van Konijnenburgstraat

overvliegend Coepelduynen

07-01

5

J an e ramerhof (1 ex.
dood gevlogen)

1

Duinpark Noo rdwijk

08-01

4

W . H . van Konijnenburgstr aat

20-01 -86

1

Rijnsoever

1 0-0 1

2

1 9-01 -87

1

Duin park Noordwijk

W . H . van Konijnenburgstraat

25-01 -87

2

Rozenburg/Kruidhof
Noor dwijk

1 4- 1 0-88

1

overvliegend Noordduinen

07-1 1 -88

1

overvliegend Coepelduynen

16-1 1 -88

2

0 1 - 1 1 -90
24- 1 1 -9 1

Grashoek Noordwijk atlasbloknummer:
30-17- 21

datum

aantal

20-01

3

Weerskant

Duinpar k Noo rdwijk

2 1 -0 1

8

Dreefkant

1

Noordwijkerweg 't Heen

22-01

8

Weerskant

1

H. van Neslaan Noordwijk

24-01

12

Zo nnekant

27-01

13

Zonnekant

28-01

8

Duinkant

29-01

2

Zonnekant

30-01

2

Zonnekant

Als je bovenstaande waar nemi ngen uit h et archief
vergelijkt met de waarnem ingen van de afgelo pen
winter , valt h et op dat de vo gels veel op dezelfde
plaatsen worden waar genomen . Natuurlijk heeft
het aanbod van h et juiste en voldoende voedsel
daar voor een groot deel mee te maken, maar het
is van Pestvo gels ook bekend dat zij geregeld te
rugkeren naar plaatsen waar zij in het verleden vol
doende voedsel hebben kunnen vinden. Het
mooiste voorbeeld daarvan is wel de tuin met de
Gelderse Roos in de H. van Neslaan in Noordwijk
Binnen. Tijdens versch illende jaren werden o p die
ene struik steeds w eer Pestvogels waargenomen.
Natuurlijk worden de plaats en w aarvan bekend is
dat er geregeld Pestvo gels opduiken veel vaker
door vogelaars afgezocht naar Pestvo gels dan an
dere gebieden in de streek.
Tijdens de invasie van afgelopen winter werden
vrijwel overal in Noordwijk waar vo ldoende besdra
gende bomen en heesters aanwezig waren (vooral
in de 'nieuwe' w ijken) Pestvogels gezien.
Oo k het grote publiek heeft kunnen genieten van
de vogels , er werden relatief grote groepen waar-

str aat

Beeklaankwartier Noordwijk atlasbloknummer:30-17-41

datum

aantal

26- 1 2

4

H. van Neslaan

27-01

2

Boekerslootlaan

29-01

2

Boekerslootlaan

30-01

2

Boekers lootlaan

3 1 -01

2

Boekers lootlaan

01 -02

21

Boekerslootlaan

02-02

3

Boekerslootlaan

str aat

9

03-02

5

Boekerslootlaan

05-02

15

Bekerslootlaan

06-02

30-35

Boekers lootlaan

07-02

8

Sluispad I H. van Neslaan

09-02

9

Boekers lootlaan

09-02

4

Beeklaan

09-02

10

Tu lpstraat

1 0-02

2

Boekers lootlaan

1 0-02

1

Tu lpstr aat

1 1 -02

1

Boekers lootlaan

1 2-02

13

Tu lpstraat

1 2-02

13

Rano nkelstr aat

Vinkenveld Noordwijk atlasbloknummer:
30-17-41

straat

datum

aantal

03-02

30

Zilvermeeuw

04-02

3

Zilvermeeuw

06-02

2

Hoogtij

07-02

1

Zilvermeeuw

09-02

9

Branding I Spoelhoren

1 0-02

1

Springtij

1 0-02

2

Ross er I Kokkel

1 1 -02

2

Rosser I Kokkel

Rijnsoever Katwijk atlasbloknummer:
30- 26-14

d atum

aantal

straat

27-01

23

Her culus I Rijnsoever

28-01

54

Herculus

29-01

9

Hercu lus

01 -02

54

Hercu lus

04-02

8

Mercur ius

05-02

8

Biltlaan

1 0-02

2

Biltlaan

Naast bovenstaande waarnemingen kwamen er
ook nog meldingen binnen van Pestvogels vanuit
het M iddengebied. Helaas zij n dit waarnemin gen
waarvan niet bekend is door wie ze gedaan zijn,
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om hoeveel exemplaren het ging en op welke da
tum ze zijn gezien.
Er zijn nog wel een aantal waarnem ingen doorge
geven van Pestvo gels, die gezien zijn in onze om
geving bu iten de bovengeno emde w ij ken. Zo werd
er een groep van 39 exemplaren waargenomen in
de Pickéstraat i n Noordwijk-Binnen o p 5 februari,
3 o vervliegende Pestvogels waargenomen nabij
de Uitwater ing in Katwijk op 9 februar i en een
groep van 40 exemplaren, overvliegend over de
Polder Hoogeweg op 1 9 februari.
Tot s lot nog een vr ij laat exemplaar dat werd w aar
genomen o p 1 2 apr il in de Holbeekstr aat in
Noordwijk-Binnen.
Het is moeilij k om te bepalen hoeveel Pestvo gels
er in totaal gezien zijn. Er h eeft natuurlijk uitwisse
ling tussen de wijken plaatsgevonden. Dit was
goed te zien o p de Bo ekerslootlaan, to en er gere
geld gro epjes vogels de Beeklaan overvlogen en
verdwenen in het Vinkenveld. De mogelij kheid be
staat zelfs dat de vogels vanuit h et Dui npark naar
de Grashoek zij n getrokken, zo verder r ichting
Beeklaankwartier en Vinkenveld en zelfs m is
schien oo k wel in R ijnso ever zijn terecht gekomen.
De aantallen van de vogels zeggen wat dat betreft
erg weinig, want het is goed mogelijk dat overvlie
gende vogels door roepende, foeragerende soort
genoten aangelokt wor den, even aanwezig zijn om
vervolgens weer door te vliegen.
Er is ook r egelmatig waargenomen dat een groep
Pestvo gels zich splitste in kleinere groepjes, die
vervolgens allen hun eigen weg gingen. M aar na
ver loop van tij d verzamelde de hele groep zich
weer en was de com plete groep weer aanwezig.
Door dit regelm atig verspreiden van de vogels was
het af en toe moeilijk om de vogels te lokaliseren
(Vinkenveld en Beeklaankwartier) en te tellen.
Het is een bekend gegeven dat veel vogels tij dens
een invasie omkomen; verkeerss lachtoffers, preda
tie door roofdier en en roofvogels, aanvar ingen met
gebouwen en hoogspanningskabels en in een aan
tal landen wordt er ook nog volop o p de vogels ge
schoten.
U it onderzoek is echter gebleken dat al deze facto
ren (nog) geen negatieve i nvloed hebben o p de po
pul atie. Ook al zouden de vogels niet u it de
broedgebieden wegtrekken, en daar de w inter
door brengen, vallen er veel s lachtoffers o nder de
vogels .
Zo zijn er tijdens de invasie van de afgelopen w in
ter een drietal Pestvogels gevo nden in o nze
omgeving.
Tijdens het bekijken van de Pestvogels i n het Du in
park op 7 j anuar i werd waargenomen dat de vo
gels verjaagd werden vanuit de boomtoppen door
een aantal Huismussen. Als gevolg hiervan vloog
één van de vogels zich dood tegen een groot raam
in het Jan Cramerhof.
I n Noordwij kerhout werd o p de hoek van de Duin
doornstraat en de Helmstr aat o p 9 januari
waargenomen dat een Pestvogel achter na geze
ten werd door een Kokmeeuw, waar na ook deze
vogel zichzelf dood vloog tegen een raam.

Via het Vogelasiel in Noordwijk werd ee n Pestvo
gel binnengebracht op 24 januari. De ze voge l is
he laas overleden op 26 januari. Het is niet bekend
w aar de v oge l wer d gevonde n e n wat de oorzaken
van z'n ve rwondingen ware n.
Naast het be kijke n e n te llen v an de v ogels heb ik
ook geprobeerd om vast te stelle n waarop door de
vogels gefoerageerd werd.
Van de Ge lderse Roos is beke nd dat h ij ee n grote
aantre kkings kracht uitoefe nt op de Pestvogel.
Vee lal w or de n de vogels in Ne derland waarge no
men, foeragere nd op de besse n van deze struik.
Afge lopen w inter w as dit schijnbaar niet het gev al,
in het Vinkenve ld langs de v ijver aan het Bonnike
ple in staan ee n aantal Ge lderse Rozen waar toe n
nog volop besse n in aanwezig ware n. Tijdens de
per iode dat er Pestvogels in het Vinkenve ld aanwe
zig waren is niet ee nmaal waarge nome n dat de vo
gels de ze str uiken bezochte n , te rwijl ik er toch
goed e n re ge lm atig op gelet hebt. Eind fe bruari,
toe n de Pestvoge ls ve rdwe nen ware n uit de regio,
waren er nog steeds besse n in de struike n aanwe
zig.
Naast besse n worden er in de winter ook we l ee ns
insecte n gegeten, de ze worde n op deze lfde ma
nier gevangen als ee n vlie ge nvanger dat doet, zit
te nd op een uitkijkpost en dan in vlucht
langsvliege nde insecte n pakke n .
I k he b niet waargenomen dat de vogels insecten
probeerden te vange n , maar dat lee k mij ook niet
e cht moge lijk met temperaturen ver beneden het
vries punt. Wel is m ij opgevalle n dat de vogels re
gelmatig gaan drinken bij open water , vanuit nog
niet bevrore n s lote n langs de Boekers lootlaan e n
in Rijnsoever , e n vanaf ee n g aragedak waar water
op bleef staan. In het Vinke nve ld wer d ee n groepje
Pestvogels w aargenomen die één voor één vanuit
een hoge boom in ee n betonne n vogelbad gingen
drinke n.
B ij he t ontbreken van ope n water wordt er waar
schijnlijk s nee uw ge consumeerd om zo vocht
binne n te krijgen. Zo werden er op 9 fe bruari vier
Pestvoge ls waarge nome n die op ee n grasve ld
langs de Bee klaan in de daar aanwezige s nee uw
zate n te pikke n. Deze v oge ls ware n ook kortston
dig onder een Meidoorn tusse n het oude blad aan
wezig, mogelijk opzoe k naar insecten of af gev alle n
bessen.

Beplanting waarop foeragerende Pestvo
gels werden waargenomen
Duin par k Noordwijk
- Malus hybr ide (Sierappel)
- Ligustr um ov alifolium (L iguster)
Grashoe k Noordwijk
- Ligustr um ov alifolium
- Rosa r ubiginosa (Egelantier)
Bee klaankwartier
- Malus hybride
- Cotoneaster w aterer i (Dwergmispel)
- Chamae cyparis lawsoniana (Schijncipres)

Vinke nve ld Noordwijk
- Malus hybride
- Ligustrum vulgare (W ilde Liguster)
- Ligustr um ov alifolium
- Sarbus aucupar ia (L ijsterbes)
- Pyracanth a coccinea (Vuurdoorn)
Rijnsoever K atwijk
- Rosa canina (Hondsroos)
- Rosa rubiginosa
- Rosa r ugosa (Botte lroos)
Opvallend was dat tijdens het foeragere n de Pest
vogels vaak te vinden w are n in besdragende bo
me n en heesters die op vr ij drukke punte n ston
de n, zoals bijvoorbee ld direct langs de ope nbare
weg of langs ee n dr uk betre de n stoep. Vee lal wer
den die plaatse n v anwege de dr ukte vermeden
door de in grote getale aanwezige K ope rwieken en
Kramsvoge ls. Naarmate de besse n en vruchte n in
de omgev ing minder werden, werden ook de lijster
achtige n minder schuw e n verdronge n zij de Pest
vogels van de laatste besdrage nde str uiken.
Vandaar waarschijnlijk ook dat de Pestvogels
(v ooral in de Bee klaankwartier) nogal vliegerig wa
ren en af en toe slecht te localiseren.

Het determineren van Pestvogels (leeftijd
en geslachtsbepaling)
Op zich is de Pestv ogel ee n vr ij gemakkelijk te de
termineren soort, e ige nlijk is de e nige soort waar
mee hij verward kan worde n de Spree uw, e n dan
nog allee n vanaf grote afstand of in vlucht.
Opvallend aan de Pestvogel zijn de kuif, de zwarte
oogstree p e n keelv le k, de ge le e indband aan de
zwarte staart, de roodbruine onderstaart e n de op
valle nd gete ke nde en gekleurde vleugels. Ee n bij
kome nd voor dee l bij het determineren van
Pestvogels is dat de vogels nauwe lijks s ch uw zijn
en meestal tot op zeer korte afstand te benadere n
zijn.
Ook het verschil tusse n adulte en onvolw assen vo
gels is nog wel goed te zie n, m aar het w or dt ee n
stuk moeilijker als je gaat proberen om het ge
slacht van de vogels vast te stellen. In tegenstel
ling tot wat vee l 'kenners' zegge n is het bepalen
van de ges lachte n bij vee l Pestvoge ls toch we l vrij
specialistisch we rk. De grootste moeilijkheid is dat
vee l ke nme rke n van m annetjes en vrouwtjes in e l
kaar over lope n , zodat men m oet zoe ke n naar een
com binatie v an kenmer ke n die be palend is voor
het ges lacht.

Juveniele Pestvogels
Dit is het eerste uit echte vere n bestaande kleed
w aarmee ee n vogel v lie gt, en wordt in een per iode
van ee n maand tot ee n jaar geruid naar het onvol
w assen vere nkleed.
Het juve nie le kleed wordt al in de periode van
augustus tot november gedee lte lijk vervangen, vo
gels in dit kleed wor de n dan ook m aar ze lden in
West-Europa waargenome n.
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Een juveniele vogel is o p de rug vrij bruin en heeft
een cr èm ekleurige keel, borst en buik met in de
lengterichting lopende bruine str eepjes . De kuif is
zeer kort, en vaak niet of nauwlijks waar te nemen.
De rode lakpuntjes o p de vleugels zijn nog nauwe
lijks o ntwikkeld en over de voorhoofd loopt een
dunne zwarte streep door het oog naar achter en.

Onvolwassen Pestvogels
Veel van de vo gels die gedurende de laatste inva
s ie in o nze omgeving waar genomen werden wa
ren nog o nvolwass en. Dit kleed is vrij makkelijk te
her kennen, het meest opvallende kenmer k van o n
volwassen vogels is de smalle wi tte tot lichtgele
vlekken op het einde van de grote slagpennen.
Deze lichte vlekken vormen een lange smalle
str eep in de lengterichting van de vleugel als deze
dicht gevo uwen is (i n zittende ho uding) .
Bij o nvolwassen mannetjes zijn de lakpuntjes al
goed zichtbaar , een onvo lwassen mannetj e heeft
vijf tot zeven lakpuntjes . Een o nvo lwass en vro uw
tje heeft, als ze al lakpuntjes heeft, m aximaal 4 lak
puntjes aan de vleugels en deze zijn vaak niet of
nauwelijks zichtbaar. Bij o nvolwass en vogels is de
kleur van de staarteindband erg variabel (voor al bij
jonge mannetjes) en is nauwelijks te gebr uiken bij
de geslachts bepaling, �el is de eindband vaak
smaller dan bij volwassen vogels .

Volwassen Pestvogels
Het belangrijkste kenmerk van een volwass en of
adulte Pestvogel is het zo genaamde haakjespa
troon, dat zichtbaar is op de vleugel in gevo uwen
houding.
Een volwass en mannetje heeft meestal zes tot
acht duidelijk zichtbare, goed o ntwikkelde lakpunt
jes aan de vleugel, terwijl een vo lwass en vro uwtje
er vrijwel altijd m inder heeft en deze zijn dan ook
minder o ntwikkeld. De gele band aan h et einde
van de staart is bij een mannetje vaak breder en
donkerder van kleur dan bij een vrouwtje, hoewel
de kleur bij vro uwtjes erg var iabel kan zijn. Bij een
m annetje is de lichte rand op de vleugels vaak dui
delijk geel met witte h aakjes , terwijl het bij een
vro uwtje meestal heel lichtgeel is . Bij mannetjes is
de kleur van de stuit meestal gelijk aan de kleur
van de rug, terwijl bij vro uwtjes de stuit meestal
duidelijk lichter is dan de r ug .
Ook de roodbruine onderstaartdekveren kunnen
bij mannetjes en vro uwtjes van kleur verschillen.
Bij een m annetje is de kleur vaak meer br uin dan
rood, terwijl bij een vro uwtje meestal de rode kleur
overheerst.
De keelvlek kan, in tegenstelling tot wat in veel
boeken gemeld wordt, niet als betro uwbaar ken
mer k gebruikt worden. Veelal hebben de manne
tjes een zwart glanzende keelvlek, met een
scherpe begrenzing, terwijl de vro uwtjes veelal
een mat zwarte keelvlek hebben met een o nduide
lijke begr enzing . Het omgekeerde komt echter ook
voor , dus moet men met di t kenmer k uitkijken om
tot het bepalen van het geslacht te komen.
D e m annetjes hebben altijd wel een l angere kuif
dan de vro uwtjes.
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Uit bovenstaande blijkt wel dat h et bepalen van
leeftijden bij Pestvogels nog wel te doen is , maar
dat men bij het bepalen van h et geslacht toch wel
een groot aantal kenmer ken goed gezien moet
hebben.
Zo is het van belang om op de volgende kenmer
ken goed te l etten:
- het aantal en de lengte van de rode lakpuntjes
aan de kleine slagpennen
- de breedte en de kleur van de staarteindband
- kleur en begrenzi ng van de keelvlek
- kleur van de stuit en o nderstaartdekveren
Met beh ulp van de bovenstaande gegevens heb ik
geprobeerd om de leeftijd en het geslacht van de
doodgevo nden Pestvogels vast te stellen.
Pestvogel gevonden in Noordwijk op 7 januari
1996:
Slechts 3 lakpuntjes van 2 en 3 m illimeter aan de
kl eine slagpennen, lichte (witte) rand in de lengte
r ichting langs de vleugel (geen h aakjes patroon).
Dof zwarte keelvlek met een o nduidelijke begren
zing op de borst. Duidelijk rode onderstaartdekve
ren. Smalle (4 millimeter) lichtgele eindband aan
de staart. Stuit iets lichter dan de rug.
Conclusie: O nvolwass en vro uwtje.
Pestvogel gevonden in Noordwijkerhout op 9
januarl1996:
Helaas is deze vo gel r edelijk beschadigd (veel ve
ren kwijt) en kan bijvoor beeld de lengte van de kuif
slecht bepaald wor den.
Aan beide vleugels 6 lakpuntjes tussen de 3 en 6
millimeter lang, duidelijk zichtbaar. Een duidelijk
helder gele band langs de vleugels met witte haak
jes (haakjespatroo n). De keelvlek is h elder zwart,
maar niet o veral scherp begrens d. Helder donker
gele eindband aan de staart (8 millimeter), o nder
staartdekveren erg do nker . Stuit en rug gelijk van
kleur .
Conclusie: Vo lwassen m annetje.
Pestvogel bi n nengebr ach t in het Vogelasiel op
24 januarl1996:
Bei de vl eugels met 6 lakpuntjes tussen de 3 en 5
millimeter , een duidelijk wit tot lichtgeel h aakjespa
troon op de vleugels . Een doffe zwarte keelvlek
met een abso luut o nduidelijke begr enzing op de
borst. Fletsgele eindband o p de staart (4-5 millime
ter), en licht roodbr uine onderstaartdekveren. De
stuit is iets lichter gekleurd dan de rug. De kuif is
vrijwel net zo lang als breed.
Conclusie: Vo lwass en vrouwtje.
Als je het volwassen mannetje en het volwassen
vro uwtje naast elkaar bekijkt, zijn er nog een aan
tal versch illen die opvallen. Ik weet niet of h et ken
merken voor beide geslachten zijn, (en gebruikt
kunnen worden bij het bepalen van de geslachten)
of dat het gewoon kleurvar iaties zijn.
Het mannetje heeft bij de snavel (teugel) een o p
vallende en duidelijk grotere witte vlek dan het

vrouwtje en ook is het voorhoofd en de kuif bij het
m annetje iets donkerder van kleur dan bij het
vrouwtje.
Tot zover dit artikel over Pestvog els . Dit stukje
kwam mede tot stand dankzij de vele waarnemers
die hun Pestvogel-waarnemingen inleverden.
Deze mensen w ilde ik dan ook hartelij k danken
voor hun medew erking. Allereerst Prof. D. de Jon
ge die de eerste Pestvogel in het Duinpark ontdek
te, verder Job de Ridder, Annelies Marij nis, Rien
Sluys , Jelle van Dij k , Marjan Bos , Arie Cramer, Mi
chel Nederpel, R ichard Zonneveld, Hein Verkade,
Peter van den Berg, Pieter de Jong en Wil Heems 
kerk.
En natuurlij k iedereen die telefonisch en via soms
lange omw egen w aarnemingen van Pestvogels
aan mij heeft doorgegeven.

Bijzondere dank gaat uit naar Albert van der Werf
en R ichard Zonneveld voor het beschikbaar stellen
van de doodgevonden Pestvogels .
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Excursie naar de zuidpier bij IJmui
den
Je/Ie van Dijk
Op zondag 25 februari 1 996 w aren in het h alfduis
ter acht personen n aar het Jan Verwey Natuurcen
trum gekomen om zich op te maken voor de
excursie naar IJmuiden. Een w interexcursie naar
deze locatie blijft altij d een gok. Het weer kan zo
vres elij k tegen zitten, dat je het zelfs niet waagt de
pier een eindje op te lopen. Vandaag viel het geluk
kig erg mee. De lange winter had zijn scherpste
kantj es reeds verloren. De tem peratuur was zelfs
zes graden boven nul en de w ind (ZW 5) was zo
danig, dat een wandeling op de pier verantwoord
w as .
Bij aankomst stonden somm igen raar te kij ken. Als
j e een paar j aar n iet bij de zuidpier bent geweest,
dan herken j e de huidige situatie nauwelijks meer.
De oude pier is doorgestoken en op de vroegere
strandvlakte is een grote jachthaven aangelegd.
Verder zuidwaarts is een strandmeer ontstaan dat
vooral als s u rfplas wordt ge bruikt.
De korte w andeling tot de jachthaven leverde leu
ke w aarnem ingen op: 1 Kuifduiker, tientallen
Eider- en Toppereenden en enkele Middelste
Zaagbekken. I n de jachthaven ontdekten we tus 
sen de drijvende kaden enkele Futen en Dodaar
zen. Voorbij de plaats waar vroeger een zw aar hek
de verdere voortzettin g probeerde te verhinderen,
ontdekten we enkele groepj es Zw arte Zeeë enden.
Op de grote rotsblokken werden zoals altij d de vol
gende drie soorten gezien: Oeverpieper, Paarse
Strandloper en Steenloper. Vooral de eerste tw ee
zijn in het w interhalfj aar echt soorten van rots kus
ten. Overal in ons land w aar kunstmatige rotskus
ten zij n aangelegd (bijv. bij Westkapelle, de
Brouw ersdam , Hondsboss che Zeewering en Huis
duinen) zijn deze soorten aan te treffen.

Onze aandacht w erd ondertussen getr okken door
de massale trek van ganze n in noordelij ke richting.
Helaas vlogen vrijw el alle groepen zo ver uit de
kust dat niet kon w orden gezien om w elke
soort(en) het ging. Alleen een groep van zo'n 1 50
Brandganzen vloog pal over ons heen, zodat ieder
een de vogels prima kon w aarnemen.
Bij het einde van d e zuidpier zwommen opvallend
veel Eidereenden en ook een paar flinke groepen
Toppereenden. Deze eenden overwinteren norma
liter met enkele honderdduizenden i n de Neder
landse Waddenzee. Door de ijsvorming in de
Waddenzee w erden deze eenden gedw ongen hun
favoriete stek te verlaten. Dat dit gedw ongen ver
trek van de goede voedselgronden een hoge tol
had geëist, bleek later toen we een eindje langs de
vloedlijn van het strand naast de zuidpier l iepen.
Hier lagen zo'n tiental dode Toppereenden. D it
aantal viel echter in het niet bij de tientallen dode
Scholeksters op dit strandgedeelte. Ook Scholek
sters waren door de ijsvorming i n de Waddenzee
gedw ongen zuidwaarts te trekken. Bij deze s oort
moet de sterfte in de duizenden hebben belopen.
Na de traditionele koff ie m et appelpunt in het (ver
plaatste) paviljoen Zuidpier liepen we nog even
een stukje langs het strandm eer. De K u ifleeuwerik
was hier gelukkig nog steeds aanw ezig en ook ont
dekten w e zowaar een fraai groepje Sneeuwgor
zen. In het strandm eer zwommen groepj es
Brilduikers en enkele Nonnetjes. Tuss en de meeu
wen konden we de eerste teruggekeerde Kleine
Mantelmeeuwen ontdekken. De Zwartkopmeeuw
waar andere vogelaars het over hadden, bleef
voor ons onzichtbaar. Omstreeks half twaalf reden
we weer richting Noordwij k.
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