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Bij de voorplaat 
Het Baard mannetje is een bewoner van rietvelden. Zo
wel 's zomers als 's winters kun je het "ping-ping" 
roepje in het riet horen. 
Het Baardmannetje is de enige vertegenwoordiger 
van de fa mi l ie der "parrotbills" in Europa. Verder 
komt deze famil ie al leen voor in  Azië . Sommige soor
ten hebben een snavel met de vorm a ls d ie van een Pa
pegaa idu iker. 
's Winters v ind je de Baardmannetjes in groepen bij el
k<�ar en hebben  ze hun dieet vemnderd van insekten 
naar zaden. De soort broedt niet in Noordwijk, maar 
wordt er weleens op doortrek gezien. Soms kun je ze 
in  het n<�ja<�r i n  grote groepe n  op grote hoogte over 
zie n trekken .  Een goede plek om ze te zien te krijgen 
is het Oostv<Jardersplassengebied, m<�<�r ook in de Boe
rendel in de Katwijkse zuidduinen zijn ze v<Jak te zien .  
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