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I . 1/E/.PÜETERMÏWATIE VAN 
yiSVJET, mORVSE EN VOUGALL'S STERM 

P. Vandenbulcke 

VISDIEF - S te rna hirundo 

Kenmerken 
lets kleiner en slanker dan Kokmeeuw (Larus ridibundus) , met 
een eerder lange gevorkte staart ; lange scherpe bek en slanke 
puntige vleugels 
adult in zomerkleed : snavel oranjerood met zwarte punt; 

zwarte nek en kap tot onder het oog ; bovenzijde grijs; 
borst wit; vermiljoenrode poten; buitenste staartve
ren hebben een grijszwarte rand. De binnenste hand-
pennen zijn in tegenlicht transparant en vormen alzo 
een venster. De buitenste handpennen 5)6,7 zijn don
kerder. Deze donkere driehoek is tot op 1 km te zien 
en is determinerend voor de soort. 

adult in winterkleed : bruinzwarte snavel met een blekere 
punt en aan de basis nog wat rood; wit voorhoofd (bruin 
gespikkeld); poten oranjegeel. De donkere vleugel
driehoek is nog meer uitgesproken tot aan de rui (zie 
aldaar). De schouder vertoont een donkere diagonale 
vlek. 

juveniel : zwarte snavel die aan de basis vleeskleurig is. 
Zwartbruine kap en nek, wit voorhoofd met rosbruine 
schijn. Ook de grijze rug vertoont een rosbruine glans. 
Oranje poten; buitenste staartpennen hebben een grijze 
rand. De bovenkant van de vleugel vertoont een ble
kere vlek in het midden, tussen de donkere karpale 
(= voorrand van de vleugel) streep en de grijze arm-
pennen. Deze armpennen hebben fijne witte tippen, die 
samen een witte terminale vleugelachterrand vormen 
(zie foto's Devillers 1978). In tegenlicht zijn de 
handpennen doorschijnend en vertonen een brede niet 
duidelijk afgezoomde band aan de vleugelpunten. 

Eui 
De b u i t e n s t e handpennen 5 ,6 ,7 ru ien s l e c h t s éénmaal per j a a r , 
n l . in het w i n t e r k w a r t i e r . Hierdoor s l i j t e n ze meer en z i j n 
Veldornitologisch T i jdschr i f t Vol. 2 (1979) : 93-98 
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dus donkerder dan de andere handpennen die tweemaal per jaar 
ruien. 

Voorkomen 
Broedt in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Skandi-
navië en de Britse eilanden. Overwintert aan de Westafri-
kaanse kusten en zelfs tot in Zuid-Afrika. 
De lentetrek aan de Belgische kust vindt plaats vanaf half 
april. De herfsttrek begint einde juli en duurt tot begin 
oktober. 

NOORDSE STERN - Sterna paradisea 

Kenmerken 
Iets kleiner en duidelijk slanker dan Kokmeeuw; lange ge
vorkte staart ; dunne scherpe bek en slanke puntige vleugels. 

adult in zoraerkleed : bloedrode snavel zonder zwarte punt 
(uitzonderlijk wel zwarte punt). Zwarte kap en nek; 
bovenzijde grijs; borst vuilwit tot grijs ; korte rode 
poten; buitenste staartpennen donkerder dan de rest 
van de staart. Bovenkant van de vleugel egaal grijs. 
Bij ideale belichting is aan de achterrand een donker 

^ poraaisara 
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adult in winterkleed : donkere snavel; wit voorhoofd; don
kerrode poten; rug uniform grijs en vleugels zoals in 
zomerkleed. 

juveniel : zwarte snavel met soms bleker basaal deel; wit 
voorhoofd zonder bruine schijn; rug grijs zonder bruine 
glans; oranjerode poten. Bovenkant van de vleugel ver
toont een kleine karpale streep en de armpennen zijn 
volledig wit. De onderkant ver toont een smalle donkere 
achterrand aan de top; hand-en armpennen zijn trans
parant . 

Eui 
Volledige rui van alle handpennen in het winterkwartier, dus 
slechts éénmaal per jaar en bijna nooit op trek. 
Voorkomen 
Broedt op de Britse eilanden, IJsland en Skandinavië. Over
wintert aan de Zuidafrikaanse kust en in de Antarktische 
wateren. 
De lentetrek aan de Belgische kust vindt plaats in april. 
De herfsttrek begint einde juli en duurt tot november. 

• „ „ J K " " ^ 

ik- v^-^ ̂ ^ =*'-'• •««• • "> 
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DOUGALL'S STERN - Sterna dougalli 

Kenmerken 
lets kleiner en slanker dan Kokmeeuw, zeer lange gevorkte 
staart; lange scherpe snavel en slanke puntige vleugels. 

adult in zomerkleed : een krachtige lange snavel zwart met 
vermiljoenrode basis; zwarte kap en nek; zeer bleek-
grijze rug en stuit te vergelijken met de Grote Stern 
(Sterna sandvicensis); vermiljoenrode poten; staart 
bleekgrijs met zeer lange witte buitenste pennen. 

adult in winterkleed : snavel volledig zwart ; voorhoof d wit 
met zwarte spikkels; rug en stuit parelgrijs; borst 
wit; oranjerode poten. De buitenste handpennen zijn 
door slijtage iets donkerder (zie rui). 

juveniel : zwarte snavel; zwartbruine kap en nek met een 
iets bleker voorhoofd. De bendenrug is rosbruin ge
schubd; witte borst; zwarte poten die ook in vlucht 
zeer goed opvallen. De bovenvleugel vertoont witte 
armpennen en een smalle witte rand langs de vleugel-
toppen ( te vergelijken met Dwergmeeuw (Larus minutus). 
In zit is er geen karpale streep zichtbaar. De hand
pennen zijn in tegenlicht transparant, doch minder 
dan bij de Noordse Stern. 

Rui 
Zoals bij de Visdief, zodat de buitenste handpennen in net 
najaar donkerder afsteken tegen de blekere binnensten. Dit 
komt wel meer over als een donkere rand en niet als een 
driehoek zoals bij de Visdief. 

Voorkomen 
Broedt op de Britse eilanden, Frankrijk en Denemarken. 
Overwintert aan de West- en Zuidafrikaanse kusten. 
In België zeer zeldzame trekvogel van het najaar. 
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Persoonlijk heb ik bij waarneming van adulte Visdieven en 
Noordse Sterns in zomerkleed het volgende kenmerk waarge
nomen. Bij de Noordse Stern geeft de bovenvleugel de indruk 
aan de vleugeltoppen bleker te zijn dan aan de schouder, bij 
de Visdief is dit juist omgekeerd zodat men de indruk krijgt 
dat de vleugel van een donkere top overgaat in een bleke 
schouder. Dit kenmerk gaat alleen op bij een goede belich
ting van de bovenvleugel. 
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