
Beschrijving Blauwstaart 5-7 oktober 2019, Westduinpark  Den Haag 

 

Fraaie ontdekking van Anne Kuiten. Anne wandelde ‘s morgens rond 9u15 in het Westduinpark, toen 

ze langs het Kwartelpad een vogeltje ter grootte van een roodborst zag zitten in de struiken. Toen ze 

haar kijker er op richtte zag ze dat de vogel alleen oranjerode flanken had en geen rode keel en borst. 

De vogel zat met de borst naar haar toe, zodat ze de staart niet kon zien. Helaas verdween de vogel 

snel uit beeld. Ze whatsappte mij gelijk over haar waarneming, omdat ze dacht aan Blauwstaart, maar 

niet zeker was omdat ze de staart niet had gezien. Ik stond op dat moment, hoe kan het ook anders in 

oktober op de Vulkaan, een paar honderd meter zuidelijker. Omdat Anne doorgaans vrij scherp is qua 

vogels en dit niet zo maar appte (ze kent de soort bovendien), ben ik vrijwel direct vanaf de Vulkaan 

naar de plek gelopen, die ze mij had doorgegeven. Kasper Hendriks besloot om gelijk met me mee te 

gaan.  

Op de plek aangekomen was er eerst niets te zien. Kasper besloot een paar meter in het bos aan de 

andere kant van het pad te gaan staan en daar de zang van Blauwstaart af te spelen, terwijl ik op het 

pad bleef om de oude plek in de gaten te houden. Even voor 10 uur ging in eens een vogeltje vlak 

voor me op een kale stronk zitten. Kijker erop en yes!!,  zag meteen oranje flanken en blauw in de 

staart.!! Gelijk Kasper gewaarschuwd met: Het is er één!!. Gelukkig had hij hem ook snel in beeld en 

hebben we eerst een paar foto’s kunnen maken, alvorens ik het via telefoontjes (eerst naar Anne, de 

Vulkaan en Vincent), whatsappjes en DBalert wereldkundig heb gemaakt.  

Na herontdekking nog twee keer kort gezien voordat de eerste Vulkaantellers en gealarmeerde 

vogelaars arriveerden. Het duurde echter tot een uur of 11 voor de vogel zich weer, even, liet zien. Dit 

bleef hetzelfde scenario de uren en twee dagen erna. Steeds maar heel even zichtbaar op de grond of 

op een tak alvorens weer voor langere tijd verdwijnend in de ondergroei. Op de eerste dag en laatste 

dag zijn gelukkig een paar goede platen geschoten. Met dank aan resp. Bram Roobol en Leo Boon. 

De vogel is verdeeld over drie dagen door ruim 100 mensen gezien.  Op 8 oktober zijn nog een 30tal 

mensen komen zoeken, maar is de vogel niet teruggevonden. Ik ben zelf de dagen daarna nog een 

paar keer gaan kijken, maar toen heb ik de vogel ook niet meer gezien. 

Op basis van waarneming in het veld en de foto’s de volgende beschrijving: 

Grootte en structuur: Ongeveer zo groot als een Roodborst. Iets gedrongener en boller met een 

relatief grote kop en groot oog en korte snavel 

Kop: ongetekend grijsbruin, op het eerste gezicht egaal, maar op de foto toch wat onduidelijke 

tekening zichtbaar: met iets lichtere aanzet tot een wenkbrauwstreep voor en net boven oog. 

Oorstreek en bovenkop donkerder en bruiner dan grijzere zijhals. Licht plekje aan snavelbasis. Onder 

oog en snorstreep net iets lichter dan de bovenkop. 'Baardstreep' weer iets donkerder bruin 

Naakte delen: Zwarte korte snavel,  bovensnavel iets lichter dan ondersnavel. Donker oog met 

opvallende witte oogring. Donkerbruine poten. 

Onderdelen: over het algemeen crèmekleurig met oranje flanken van vleugelboeg tot handdekveren 

en het breedst op borsthoogte. Kin en Keel crèmewit, redelijk scherp afgesneden tegen wat bruinere 

smoezelige borst. Osdv wit . 

Bovendelen: Bruingrijze rug, nek en mantel, roodbruin tot donkerbruine bovenvleugels. Arm- en 

handpennen meer roodbruin met lichtere randen. Tertials bruin met lichte randen/toppen. 

Ondervleugels niet gezien of gefotografeerd.  Stuit blauw Staart: blauwe basis langzaam naar 

blauwgrijs tot grijs naar het einde van de staart. Puntige staatpennen met lichte randen. 

Vlucht: nauwelijks gezien 

Gedrag: Foeragerend meestal op de grond en steeds zeer kort zichtbaar. Leek dus vrij schuw. 

Leeftijd: Op basis van lichte randen aan tertials en puntige staartpennen en lichtere randen grote 

dekveren een eerste KJ. 

Geslacht: durf ik geen uitspraak over te doen  

Geluid: Ik heb zelf slechts éénmaal een dubbel enigszins nasaal tek geluid gehoord. 


