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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