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(Koninklijk goedgekeurd bij  

K.B. d.d. 6-5-'74 nr. 38) 
 
 

 
Redactie: Coby van Dijk, Dick Hoek, Wim Kuyper, René Reehuis en Kees Verweij.  
Redactieadres: C.van Dijk, L.Hellenberghof 32, Noordwijk aan Zee, tel. 10833  
           

12e jaargang nr. 3 
 september 1980 

----------------------------------------------------------- 
 
INHOUD:        

 
Inhoudsopgave         blz.  1 
Redactiemededelingen        blz.  2 
Bestuursmededelingen van de secretaris     blz. 3 
Verslag v.d. Waarnemersvergadering van 6-7-80    blz. 4 
Met de Jeugdclub mee, door J.v.Sambeek     blz. 5 
Vogelvakantie in Spanje, een reisverslag van J.Deelder  blz. 6 
Fietsend door de Provence! op de fiets zat Arie Ruigrok  blz. 8 
Een glimp van de Nieuwe Wereld, opgevangen door Ger en Willem 

Baalbergen         blz. 10 
Indrukken op Nieuw Leeuwenhorst, beschreven door J.v.Sambeek  blz. 12 
Knipsels, verzameld door Dick Hoek.      blz. 14 
Vakantie op IJsland een inleiding door M.Wiersema   blz. 16 
Toen de aarde nog jong was... door J.P.Wiersema en F.v.Duivenvoorde  

blz. 18 
Het Vogelleven op IJsland, door M.Wiersema en medereisgenoten  blz. 21 
Planten in IJsland, door K.Verweij      blz. 26 
De PUZZELPAGINA ! ! ! door J.v.Sambeek     blz. 30 
Veldwaarnemingen, verzameld door J.Glasbergen    blz. 31 
 
 
 
 

                       -------------- 
 
 

Inleveren van de COPY voor STRANDLOPER nr. 4: 
 
graag voor 3 november op het redactieadres of bij één van de andere redac- 
tieleden. We hebben weer hooggespannen verwachtingen, dus stelt u ons niet  
teleur! 
Ook illustraties zijn zéér welkom ! ! 
Dus: copy inleveren voor 3 november. 
 
 
                       -------------- 
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Van de redactie....... 
 
We waren erg blij met de grote hoeveelheid copy die de brievenbus binnenstroomde.  
We verwachtten ook wel het één en ander van u, maar dat u in zo grote getale aan  
onze oproep gehoor zou geven, nee, dat hadden we niet verwacht. 
Enkele personen waren zelfs zo vriendelijk de copy persklaar aan te bieden, zij  
namen mij een hoop werk uit handen. Bedankt beste mensen ! ! 
 
We hopen dat u tevreden zult zijn over het uiterlijk (en innerlijk) van deze 
STRANDLOPER. De voorplaat is dit keer gemaakt door een bewoner van de Park-Overbosch 
flat in Voorhout. Van dezelfde persoon kregen we nog wat illustratiemateriaal, als 
hij zijn naam aan ons door wil geven, kunnen we die een volgende keer vermelden. 
 
Er is op onze oproep om illustratie-materiaal wel het één en ander binnengekomen, 
maar er kan nog meer bij. 
Ziet u uw product niet in de eerstvolgende STRANDLOPER afgedrukt, dan betekent dit 
meestal dat uw tekening(en) in de illustratiemap zit(ten) tot het geschikte mo- 
ment van publikatie. 
 
De illustraties in dit nummer werden gemaakt en/of verzameld door: M.Wiersema, 
J.P.Wiersema, Fr.v.Duivenvoorde, C.J.M.Verweij, Dick Hoek en Coby van Dijk. 
 
Wie verre reizen doet, kan blijkens dit nummer zeker veel verhalen. Voor het volgen- 
de nummer verwachten we weer veel van u. U mag nu iets dichter bij huis blijven,  
want ook daar kan het boeiend zijn. Hoe boeiend dat vernemen we graag van u, want op 
een enkel stukje na, is de copymap leeg. 
Wilt u uw copy in leveren voor 3 november? We zijn benieuwd ! ! ! 
 
Wilt u ook tijdig uw veldwaarnemingen inleveren bij: 
J.Glasbergen, Petronella van Saxenstraat 7, 2231 LR Rijnsburg. 
Zijn naam kon onder aan de bladzijde van de veldwaarnemingen niet meer vermeld 
worden, daarom doe ik het hier nog maar een keer. 
 
Wilt u tenslotte het gironummer van onze penningmeester gedenken, zodat hij zich  
niet weer genoodzaakt voelt de vernieuwde voorzijde te voorzien van een aanma- 
ning of een acceptgirokaart ! ! 't Zou jammer zijn van ons werk! 
 

Coby van Dijk 
 

                       -------------- 
 
 

DE NIEUWE NATUURCURSUS GAAT VAN START ! ! 
 
De eerste avond is op maandag 6 oktober. Kijkt u voor verdere bijzonderheden op  
 
Bladzijde 3. 
 
MAAKT U EEN BEETJE PROPAGANDA? 
 
Van de natuur kun je nooit genoeg weten. We rekenen op een goede opkomst daar in  
 
het Buurthuis (dat is het Verenigingsgebouw van vroeger). 
 
 
                       -------------- 
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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Verslag waarnemersvergaderingen 
Op de laatste bestuursvergadering is besloten om van elke waarnemersvergadering  
een klein verslagje op te nemen in de STRANDLOPER, waarin de belangrijkste pun- 
ten uit de vergadering worden vermeld. Zo kunt u dan thuis nog eens rustig nagaan, 
wat er zoal besproken is. 
U zult elders in dit blad een verslag aantreffen van de vergadering van 6 juni  
1980. We hopen dat dit door u op prijs wordt gesteld. 
 
Bezoek uit Geldrop 
Op 3 oktober a.s. zullen onze natuurvrienden uit Geldrop voor een paar dagen op 
bezoek komen. Het beloven weer een paar goede dagen te worden. Willen zij die ge-
legenheid hebben één of meer Geldroppers onderdak te verschaffen, contact op ne- 
men met Jan Veefkind? Bij voorbaat onze dank. 
 
Natuurcursus najaar 1980 
In oktober organiseren we weer een Natuurcursus met het volgende programma: 
 
maandagavond  6 oktober 20.00 uur Vogeltrek, door Jelle van Dik 
Zaterdag     11 oktober  8.00 uur Vogeltrek excursie naar de Noordduinen. 
 
maandagavond 13 oktober 20.00 uur Ontstaan en indeling van het Landschap, Hein Verkade  
zaterdag     18 oktober  8.00 uur Excursie per fiets omgeving Noordwijk. 
  
maandagavond 20 oktober 20.00 uur Paddestoelen, door Frans v.d.Berg 
zaterdag  25 oktober  8.00 uur Paddenstoelen excursie Nieuw Leeuwenhorst. 

 
De avonden worden gegeven in het Buurthuis, Hoofdstraat, Noorwijk aan zee, De  
kosten bedragen voor één cursusavond met de bijbehorende excursie op de zaterdag 
daarop ƒ 2,50. U kunt zich aanmelden bij de seretaris, dan krijgt u van te voren  
de informatie thuis. Voor zover er nog plaats is, is ook aanmelding aan de zaal nog 
mogelijk. 
Deze natuurcursus is niet alleen voor "kenners", ook als u geïnteresseerd bent in  
de natuur en er wat meer van wilt weten, bent u van harte welkom. 
 
Jaarvergadering 
Het plan is om in november a.s. de jaarvergadering te houden. Als u bijzondere sug-
gesties hebt, dan worden deze ingewacht op het adres van de secretaris: Van Pan-
huysstraat 34. 
 
Naar Zeeland? 
Tenslotte wordt medegedeeld dat er weer plannen bestaan om omstreeks de jaar-
wisseling weer een tocht van enkele dagen te maken. De voorkeur van een aantal  
leden gaat weer uit naar Zeeland. Nadere mededelingen hierover volgen tijdig. 
 

de secretaris 
 

                       -------------- 
 

Is uw buurman ook geïnteresseerd in de natuur? 
Neemt u hem dan mee naar de natuurcursus van de vereniging! 
Het zelfde geldt natuurlijk voor buurvrouwen! 
De natuurcursus wordt gegeven in de maand OKTOBER, voor de juiste datum zie hier 
boven. Houdt deze data vrij!!! Het is een mooie gelegenheid om weer wat meer van 
de natuur in het algemeen en van uw omgeving in het bijzonder, te leren. 
 
 
                       -------------- 
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VERSLAG WAARNEMERSVERGADERING 6 JUNI 1980.  
 
aanwezig 17 leden. 
 
Na de gebruikelijke begroeting, wijst de voorzitter op de uitgestalde verzameling 
schelpen van de kust van de Middellandse Zee, welke in de pauze uitgebreid bekeken 
kan (moet) worden. 
 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 
 
Dik van Duin informeert of er al bericht is ontvangen van het Hoogheemraadschap, 
waarin toestemming wordt gegeven om voor publiek afgesloten terreinen, te mogen 
betreden voor onderzoek. Dit is niet het geval. Het houdt de aandacht van de voor-
zitter. 
 
Aartse stelt voor het jaarverslag aan het Hoogheemraadschap toe te zenden. Daar  
zal voor worden gezorgd. 
 
Ingekomen stukken: 
- Brief voorzitter Zuid-Hollands Landschap. Bij de Elsgeesterpolder zal weiland 
  worden omgespoten in bollenland. De voorzitter zal het bekijken en zo mogelijk  
  bezwaar maken. 
- Van C.R.M. een vleermuizenaffiche. René Reehuis ontfermt zich erover. 
- "Nieuwsbrief van de Vogelwacht Utrecht. Er wordt gevraagd om dia’s van bijzondere 
  vogels. Jammer, aldus Dick Passchier, wij hebben alleen dia’s van gewone vogels ! 
-  Open brief aan alle vogelbeschermers. 
-  Nieuwsbrief Stichting-Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland. 
 

Volgende bestuursvergadering op 22 augustus t.h.v. de secretaris.  
 
Volgende waarnemersvergadering op 29 augustus in het Buurthuis.  
 
Bij de rondvraag komt er nog het volgende boven: 
 
Cramer: het paddenverslag is wel erg laat. Falen van het weer en falen van de mens 
zijn hier de oorzaak van. 
 
Hoe staat het met het voormalige Golfbad? Verwey verteld er iets over. Een verslag 
van de bevindingen komt t.z.t. in de STRANDLOPER. 
 
Anny v.d.Oever vertelt van de grassencursus die zoon Dick voor I.V.N. leden heeft 
gehouden. De I.V.N.ers waren zeer enthousiast. Heeft de vereniging ook interesse?  
De voorzitter stelt deze geste zeer op prijs en wil er in principe graag gebruik  
van maken. Mededelingen hierover volgen nog. 
 
Be natuurwandelingen zullen voortaan worden opgegeven bij de evenementencommissie.  
 
Er is weer vuil gestort langs het fietspad. Wordt onderzocht. 
 
Henk van Duin vertelt dat de gemeente in sommige plantsoenen vorig jaar weer fors  
aan het verdelgen is geweest. Kees Verweij zal met de betrokken instanties praten. 
 
De leden geven nog enkele waarnemingen aan elkaar door en mevr. Van Sambeek liet 
dia’s zien van haar vorige woonplaats in Amerika, Joan zeer bedankt, het was schit-
terend. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 
 

de secretaris. 
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MET DE JEUGDCLUB MEE 
 
Een dagje uit, fijn! Weer een kind zijn, roeien en knoeien op de Nieuwkoopse plassen 
met 26 jongelui en 6 begeleiders. 
 
Al langs de weg ontdekten we dat Bilderdam een pittoresk stukje oud Holland is  
en bij aankomst in Nieuwkoop sprongen we blij de wachtende boten in. Boven ons vlo- 
gen een paar Zwarte sterns, terwij1 Visdieven rond cirkelden. Op het stille water 
verrasten wij twee vroege vissers, terwij1 wij op onze beurt verrast werden door een 
Bruine kiekendief. 
 
Alles zag er zo groen uit, zo rustgevend. Er was tijd om met de verrekijkers rechts 
een Rietgors te bekijken en links een fris-kleurige Rietorchis te bewonderen. Na-
tuurlijk herkenden we de volgende artiest, de Rietzanger. We merkten in zijn buurt 
vele Gele lissen op. 
 
Langzaam gingen we door de waterwegen heen, langs landstrookjes met volop wuivende 
Kale jonkers. Wat groeide alles hard, de riemen raakten de Gele Plomp, ook de Ver-
geetmijnietjes en het Fluitekruid dat over de oeverranden hing. Ontelbaar veel 
bloeiend groen - voor ons vaak onbekend - afgewisseld met door ons wel herkende  
Echte koekoeksbloemen. Langs ons zwom een Tafeleend met haar jong. 
 
Tegenover de Purperreigerkolonie stapten we aan land. Tijdens het eten van onze 
boterhammen konden we twee van de koloniebewoners observeren. Weer onderweg hoorden 
we een Grote karekiet concurreren met een Kleine Karekiet. Overal krulde en kroop  
de lilablauwe Moeraslathyrus. Die kwam steeds dichterbij, terwijl ons waterpad zich 
versmalde. We moesten ons volledig concentreren op het roeien. 
 
Hééé, het waterpad werd te smal om te roeien. Het leek een kermis met botsbootjes. 
"Op je tenen en punter maar met je riemen! Zou dit waterpad eindigen in louter  
groen? Nee, wij wonnen het van de planten en verdienden zo wat rust op een 
weilandje, waar prachtig Rondbladig Zonnedauw stond te prijken. Hier was het water 
breed en het lokte de jeugd weg van hun pauze om hun roeivakmanschap uit te oefenen. 
 
Toen, "Voorwaarts sterke mensen, achter die Blauwe reiger aan!" Bij iedere bocht 
zagen we dezelfde wulp en af en toe vloog er een Aalscholver. We voeren langs veel 
Witte waterlelies, zagen een flinke Borstelrups en hoorden het onmiskenbare ge- 
luid van een Snor. Achter de waterkant -wit van de tere Moeraswalstro- merkte on- 
ze leider de pluim van een Moerasspirea op. 
 
Het water werd een grote plas. Rustig en helemaal tevreden begonnen wij aan het 
laatste stuk van onze route. Maar het weer kreeg een sombere stemming, de plas toon- 
de boze grijze golven met witte koppen. Moedig probeerden wij de riemslagen zin- 
gend te tellen. Toch werden onze - plotseling kleine en kwetsbare - boten door de 
sterke wind en de slagregens uit de koers geslagen. Op slechts enkele centimeters  
van de oeverbeschermende wilgenmanden moest nog een beslissing worden genomen: wij 
trokken ons terug in een kalmere inham. 
 
We deden nog een poging tegen de natuurelementen in, door een omleidingskreek te 
proberen, maar deze liep helaas dood! Zo waren niet alleen wijzelf doornat, ook ons 
moreel was bijkans verdronken! We moesten keren en wachten op beter tijden. Toen de 
wind wat minder werd konden we eindelijk de veilige haven bereiken. In het res- 
taurant kregen droge doeken en warme hapjes onze volle aandacht. En in die gezellige 
sfeer daarbinnen, werden we het er met elkaar over eens, dat onze tocht toch wel de 
moeite waard was geweest!! 
 
Een impressie van mevrouw      J.van Sambeek 
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VOGELVAKANTIE IN SPANJE  
 
In de periode van 2 tot 22 mei 1980 hebben mijn vrouw en ik rondgetoerd in Zuid-
Spanje. Bij ons is het slagen van onze vakantie toch ook altijd min of meer af-
hankelijk van het aantal waargenomen soorten vogels. Om u te overtuigen van het 
succes van onze vakantie, dient het volgende stukje. 
 
We kunnen geen volledig beeld van soorten en aantallen geven, daarvoor hielden we  
de zaak niet nauwkeurig genoeg bij, maar het was dan ook onze vakantie en geen 
studiereis. 
Bezocht werden o.m. 

- de Coto Donana, het vogelrijke deltagebied van de Guadalquivir, 
- de bergstreken in de wijde omtrek van de stad Ronda, 
- de streek rondom Guadeloupe ten zuidwesten van Toledo. 
-  

Het rijke vogelleven is in de bezochte streken zeker niet beperkt tot de na-
tuurgebieden. Het cultuurlandschap wordt op talloze plaatsen onderbroken door  
stukken woeste grond, die door hun ligging en bodemgesteldheid ongeschikt zijn  
voor enige vorm van bodemcultuur. Soms zijn deze gebieden open en spaarzaam be- 
groeid elders bedekt een dichte en ondoordringbare natuurlijke struikenvegetatie  
de rotsachtige bodem. Juist dit afwisselende landschap was ideaal voor vogels. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de vogelsoorten die in onze streek zeldzaam  
(of betrekkelijk zeldzaam) zijn of hier in het geheel niet voorkomen. 
 
Woudaapje 
Kleine Zilverreiger 
Purperreiger 
Koereiger 

1 x gezien op 8 mei in de Coto Donna (verder afgekort C.D.) 
algemeen in de C.D. 
Enkele keren in de C.D. 
Minder algemeen in de C.D. dan de kleine Zilverreiger, maar werd 
ook buiten de C.D. in de weilanden waargenomen. 

Witte ooievaar  
 
Zwarte ooievaar 
 
Lepelaar  
Flamingo 
 
Aasgier  
 
Vale Gier 
 
 
Steenarend  
Keizerarend 
 
Dwergarend 
Slangenarend  
Havik 
Sperwer 
Zwarte wouw  
 
 
Rode wouw 
 
Bruine kiekendief 
Grauwe kiekendief 
 
Kleine torenvalk 

Algemeen in de C.D. Nestelt op kerktorens in de dorpen in 
Extremadura en in de streek ten zuidwesten van Ronda. 
Twee maal 2 ex. waargenomen in bergachtig gebied nabij stuw-  
meren ten zuiden van Guadeloupe. 
Enkele tientallen, fouragerend in de C.D. 
Enkele honderden, fouragerend aan de monding van de Guadal-  
quivir. 
Werd vele malen waargenomen, zij het minder dan de Vale gier. 
Op 19 mei een ex, met nestmateriaal tussen Ronda en Antequera. 
Vrijwel dagelijks waargenomen, ook in onherbergzame droge 
streken. In de omgeving van Guadeloupe vaak tientallen 
exemplaren.  
Op 11 mei 2 ex jagend langs berghelling, Guadeloupe. 
Op 6 mei 1 ex in de C.D. op 40 m hoogte overvliegend. Op 7 mei 
nog 3 ex aldaar gezien. 
Op 20 mei 2 ex en op 21 mei 7 ex. Ronda. 
Dagelijks meerdere ex. 
1 ex bij Ronda, met prooi. 
1 ex bij San Pedro de Alcantara. 
De meest algemene stootvogel. Op het strand van de C.D. groepjes 
tot een grootte van 6 ex. Komt fouragerend tot in de dorpen 
van de C.D. 
Herhaaldelijk waargenomen in de C.D. maar veel minder algemeen 
dan de voorgaande soort. 
Alleen in de C.D. 
Een gewone verschijning in agrarisch landschap met stukken 
woeste grond, zoals al eerder beschreven werd. 
roedend in de kerktorens van de dorpen van Extremadura. 
Eenmaal 10 ex rond een oud kasteel bij Zafra. 
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Rode patrijs   Deze soort moet vrij algemeen voorkomen, maar wij namen hem maar 
  1 keer waar, bij Granada. 

Kwartel    Op 7 mei een roepend ex in C.D. Op 13 mei minstens 3 roepende ex 
  in korenvelden ten zuiden van Guadeloupe. 

Kleine trap    15 mei 3 exx waarvan 1 baltsend ten z.o. van Cindad Real op 
  bouwland met aangrenzend woeste grond. 

Kleine Plevier en   Altijd in elkaars gezelschap te vinden langs de oevers van klei-  
Oeverloper    ne rivieren en op de droge grintbedding van de Guadalquivir t.n. 

  van Sevilla. 
Kluut     Vele tientallen in de marismas van de C.D. 
Steltkluut    Alleen in de C.D., maar daar vrij algemeen. 
Vorkstaartplevier   Een vlucht van enkele tientallen exx op 5 mei boven bouwland in 

de omgeving van Sevilla. De meeste vogels streken telkens voor  
onze auto neer op de asfaltweg, zodat we gedwongen werden 
langzaam te rijden. 

Witwangstern   Tientallen fouragerend in de marismas van de C.D. 
Rotsduif    Een 150 meter diepe kloof scheidt de stad Ronda in twee delen. 

In deze kloof zijn de voorouders van onze postduif bij tientallen  
te zien. 

Steenuil    1 ex bij ruïne van Carmona 
Alpengierzwaluw   In de eerder genoemde kloof van Ronda algemeen. 
IJsvogel    1 ex bij Zafra 
Bijeneter     Vrijwel dagelijks in grote aantallen waargenomen. 
Hop     Algemeen in parkachtig landschap. 
Scharrelaar    5 waarnemingen in open landbouwgebieden met enig geboomte. 
Boomleeuwerik   Op menige plek de zang bewonderd. Het mooist bij Merida, tesa- 

  men met de nachtegaal en de kwartel. 
Rotszwaluw     Bij Guadeloupe in het gebergte 
Roodstuitzwaluw   Bij Ronda en Guadeloupe een gewone verschijning. 
Roodkopklauwier   Talrijk in geschikt biotoop 
Klapekster     Gewone verschijning in cultuur land met woeste grond in de buurt. 
Zwarte spreeuw    Vrijwel dagelijks 
Blauwe ekster   Deze vogel -iets kleiner den onze ekster- kan in elk parkachtig 

  landschap worden waargenomen. 
Alenkraai    In de kloof bij Ronda ca 70 exx. 
Raaf     Een gewone verschijning in bergachtige streken. 
Cetti's zanger   Langs rivieroevers met een dichte vegetatie kon de kenmerkende 

  zang worden gehoord. De vogel in beeld te krijgen is ons niet 
  goed gelukt. 

Waaierstaartrietzanger Was overal algemeen. Ook langs wegbermen met dicht  
     struikgewas.  
Kleine Zwartkopgrasmus Is de meest algemene grasmus. Broedt tot in villatuinen. 
Baardgrasmus   Broedt evenals de vorige soort op plaatsen met veel dicht 

  struikgewas, maar is veel minder talrijk. 
Provencegrasmus   Als Baardgrasmus 
Bergfluiter    Enkele malen waargenomen in parkachtig landschap in de bergen. 
Blonde tapuit   1 ex in de bergen langs de weg bij Coin. 
Roodborsttapuit   Dagelijks veel. 
Blauwe Rotslijster  In Portugal was deze soort door ons in een voorgaand jaar in mei 

slechts éénmaal waargenomen. In Zuid-Spanje bleek hij veel al- 
gemener. In de bergachtige streken bij Ronda en Guadeloupe vrij 
algemeen. 

Europese kanarie   Talrijk in geschikt biotoop. 
Grauwe gors    Overal langs de wegbermen. Het is één van de meest voorkomende 

vogels. Van de tien vogels die op de telefoondraden langs de kant 
van de weg zitten zijn er negen van deze soort. 

Grijze gors    Gewoon in bergachtige streken. 
Ortolaan    1 ex in bouwland bij Carmona op 5 mei 
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Deze waarnemingen tonen aan hoezeer we tijdens onze Spaanse vakantie aan onze  
trekken zijn gekomen, wat de vogels betreft. Ook het weer heeft daartoe bijgedra- 
gen. Vrijwel elke dag stralende zonneschijn en dus goed zicht. 
Het ontbreken op de lijst van soorten als Orpheus- en Brilgrasmus kan gedeeltelijk 
worden verklaard door onze onbekendheid met deze soorten. Op ons verlanglijstje 
stonden de volgende soorten: Grote en Kleine Trap, Witbuikzandhoen, Zwartbuik-
zandhoen, Keizerarend, Dwergarend en Havikarend. Hiervan werden de Grote Trap, de 
zandhoeders en de Havikarend niet waargenomen. Wel werden enkele waarnemingen gedaan 
die mogelijk op de laatstgenoemde soort betrekking hadden, maar zekerheid daarom- 
trent was er jammer genoeg niet. Overigens werd deze stootvogel wel in de omge- 
ving van Ronda waargenomen door 2 jonge Ierse ornithologen de we in de C.D. ont- 
moetten. 
 
Mocht ons verhaal onder enkele van de lezers van de STRANDLOPER een brandende be-
geerte (van goedaardig karakter) hebben gewekt om een en ander zelf eens te gaan 
bekijken, dan ben ik gaarne bereid informatie te verstrekken. 
 

J.Deelder, Voorhout. 
 
 

                       -------------- 
 
 
We blijven nog even in het zonnige zuiden, zij het dat de plaats van handeling wel 
iets noordelijker ligt, n.l. in Zuid-Frankrijk. We verplaatsen ons met Arie Ruigrok 
naar de Camargue. 
 
FIETSEND DOOR DE PROVENCE 
 
Het eerste doel van mijn fietstocht was het bekende natuurreservaat van de Camargue, 
gelegen tussen de twee armen van de Rhönedelta, welke uitmond in de Middellandse  
zee. Startend vanuit Avignon, richting Arles, bereikte ik na ca 75 km fietsen het 
plaatsje Villeneuve. 
Bij Villeneuve (1 op het kaartje) begint het enorme reservaat. Langs de oostkant  
van het reservaat zag ik al spoedig de eerste specifieke vogels van de Camargue.  
Een Koereiger en later groepjes Flamingo's. Het uiterlijk van de Camargue is ty-  
perend: grote en kleinere, altijd ondiepe meren, etangs genaamd, onderbroken door 
hogere delen, begroeid met gras en struiken. Het water van de etangs is brak en 
daardoor bij uitstek geschikt voor de vele flamingo's. 
Al verder fietsend ontmoette ik een andere vogelaar en ik trachtte met hem een ge-
sprek aan te knopen. Na omwegen in het frans, duits en engels, kwamen we er achter 
dat we onze moers taal wel konden spreken, want hij heette Ben 't Hart en hij kwam 
uit Hilversum. Gesterkt door deze ervaring bleven we samen op fietsen en vogelen. 
 
Zeer talrijk zijn in de Camargue o.m. de Kleine Zilverreiger, de Steltkluut, de  
Gele Kwikstaarteen natuurlijk de Flamingo's, die daar in een enorme kolonie broe- 
den. Deze kolonie kregen we in zicht in het hart van de Camargue (2). Na een rust- 
dag in St.Marie de la Mer (3) bracht één van onze volgende tochten ons naar het  
Parc Zoölogique (4) waar veel van de in de Camargue levende vogels werden gehou- 
den in grote kooien. Opvallend was het broedgeval van een ooievaar op een van de 
grote roofvogelkooien. Een andere tocht voerde ons langs het kleinere Reserve des 
Imheriaux(5). Ook hier troffen we fouragerende Flamingo’s aan. Enige kilometers 
verder op de weg naar Albaron, zagen we een smal zijpad, dat we insloegen. Het 
gebied bleek daar erg interessant te zijn. We zagen er Koereigers, Kleine 
Zilverreigers, Kwakken, Roerdomp, Ooievaar, Zwarte Sterns, Witvleugelsterns, Cetti's 
zangers, Nachtegalen (in iedere struik één),een kolonie Steltkluten en Lachsterns. 
Hierna gingen wij terug langs dezelfde zeer slechte weg. Er zaten daar geen kuilen 
in de weg, de weg was één en al kuil. 
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Overzichtskaartje van het bezochte gebied 

 
 
Na deze dag vertrokken wij uit de Camargue naar Mouriers, een klein plaatsje  
in de Chaine de Alpilles. Deze keten is een uitloper van de Alpen, reikend  
tot 400 m hoogte. 
Onze Camping lag even buiten Mouriers op ca 90 m hoogte, in een prachtige om- 
geving met naald- en loofbossen en uitgestrekte boomgaarden met mooie ver- 
gezichten. De omgeving is niet bijzonder vogelrijk maar er is wel een mooie  
flora. 
Rond de camping hoorden we enige Kleine Zwartkoppen zingen, ook Putters lieten  
zich horen en op iedere telefoondraad boven het bos zaten Europese Kanaries.  
Bij een fietstocht naar Les Baux de Provence moest ca 300 m geklommen worden;  
daar zagen we veel Alpengierzwaluwen, die we rond de camping vrijwel niet zagen.  
Het plaatje Les Baux is erg klein, maar staat bekend om zijn Griekse en Ro- 
meinse ruïnes. Vandaar heeft men een prachtig uitzicht over de olijfboomgaar-  
den en de oude bauxietvelden. 
Na een aantal dagen in deze rustige omgeving te hebben vertoefd, vertrokken we  
naar Avignon, om vandaar de reis naar Parijs te aanvaarden. Hier verbleef ik  
nog een dag, voor ik weer afreisde naar het oude en vertrouwde Holland. 
 

Arie Ruigrok 
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EEN GLIMP VAN DE NIEUWE WERELD 
 
Gedachtig aan de oproep van onze redactie om reisverslagen te willen insturen, 
hierbij wat indrukken van een tocht die wij in Ontario, Canada maakten.  
Deze vakantietocht viel vrij vroeg in het jaar, n.l. eind mei begin juni. 
 
De tocht startte in Zuid-Ontario, een goede 150 km ten westen van Toronto en  
werd gemaakt met een camper. Ons eerste doel was het Algonquin Park (zie ook het 
bijbehorende schetsje van de route), een provinciaal natuurreservaat. 
De eerste dagen stelt het vogelleven in zo'n geheel ander continent je wel voor  
wat problemen. Je maakt kennis met tal van soorten, die in Europa onbekend zijn.  
Dank zij een goede veldgids, die Johan Moerkerk ons te leen gaf, en dank zij de  
hulp van een parkwachter die we één van de eerste dagen ontmoetten, lukte het toch 
wel veel soorten op naam te brengen. 
Met één van de vogels die veel indruk op ons maakte, hadden wij wat dat betreft  
niet zoveel moeite, n.1. de IJsduiker, waarvan elk meertje daar zijn eigen paar 
heeft. Hoewel, de eerste maal dat we de baltsroep over het water hoorden schallen, 
dachten we met een wolf te maken te hebben. 
Van de Reigers zagen we de Grote Blauwe Reiger veel en de Groene Reiger (een klei- 
ne soort) zo nu en dan. 
De Canadesche Gans werd door ons zo nu en dan gezien, hoewel zijn broedgebied 
noordelijker ligt. 
Het aantal eendensoorten dat we zagen, was niet zo groot, wel aardig wat talingen. 
Vooral de Blauwvleugeltaling en de Groenvleugeltaling zwommen er vaak rond. De  
Grote en Middelste Zaagbek zagen we vooral bij de grote meren. 
Een hoofdstuk apart waren de roofvogels. Ik schrijf expres geen stootvogels, om  
me niet de gram van Moerkerk op de hals te halen (stootvogels? een snertnaam !!) 
Naast verschillende Buizerdachtigen, zoals de Roodstaarthavik en de Breedvleugel- 
havik (in Amerika is een hawk-havik gewoon een grote roofvogel en heeft niets te 
maken met onze havik), zagen we regelmatig de Amerikaanse varianten van de  
Torenvalk (met een rood petje) en de Boomvalk. We zagen een enkele maal een Blau- 
we Kiekendief en twee maal 2 visarenden. 
Op weg naar het park reden we net een camping op toen er een arend over het meer 
wegvloog. Het was een Bald Eagle, een zeearend met een witte kop en staart. Al weer 
op de terugreis hadden we een fraaie ontmoeting met gieren. We stonden bij een 
haventje op de punt van een schiereiland en zagen eerst één, later 2 en tenslotte  
5 grote roofvogels zweven. We dachten aan gieren, zonder er zeker van te zijn. Op  
de terugweg naar de camping kwamen we de vogels weer tegen, nu vlak boven ons  
hoofd. Het bleken Turkey Vultures te zijn, op trek, of zomaar wat zwevend. In elk 
geval zagen we de vogels de volgende dagen steeds weer, eenmaal 8 exx tegelijk.  
Zweedse toestanden !! 
Opvallend is het vrijwel ontbreken van steltlopers in de door ons bezochte streek.  
De Killdeerplevier is er heel algemeen, ook op bouwland, terwijl langs de meertjes  
de Spotted Sandpiper (oeverloper met een gespikkelde borst) vaak werd gezien. Maar 
daar bleef het dan wel bij. 
Van de meeuwen viel vooral de Ringsnavelmeeuw op; dit is een kleine uitgave van de 
Zilvermeeuw (die er trouwens ook voorkwam). In zijn gedrag leek hij op een Kok- 
meeuw, beiden aten op de veerboot het brood uit je hand. 
Zeer fraai waren de Reuzensterns, vooral langs het Eriemeer waar zij de vloedlijn 
afvisten. De nachtzwaluw zijn wij hier kwijtgeraakt, zijn Amerikaanse familielid  
was vooral 's avonds aktief op zoek naar insecten. Een eigenaardige vogel is de  
Whip-poor will die 's nachts eindeloos zijn naam roept. 
Een opvallende verschijning is de Bandijsvogel. Deze vogel, die ooit eens een keer  
in Nederland is gevonden, schuimt al "ratelend" de smalle riviertjes af op zoek  
naar vis. 
De spechten vormen in Canada een uitgebreide familie. Eén van de meest voorkomende  
is de Flicker, die veel op de grond te zien was, tot op de camping. Nu we het toch 
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Schetskaartje van de gevolgde route 

 
over campings hebben, we hoorden daar steeds een metaalachtig geroffel, wat 
we maar niet thuis konden brengen. Na enig zoeken bleek dit afkomstig te zijn 
van een Sapsucker specht, roffelend op een stalen schoorsteenpijp. Deze specht 
dankt zijn naam aan zijn gewoonte gaten te hakken in de stam van de Sugar 
Maple Leafboom. Uit deze gaten loopt wat sap, dat door de vogel op geregelde 
tijden wordt geoogst, samen met de erop afgekomen insecten. 
Een Hollandse emigrant vertelde ons dat hij een bos van deze bomen bezat en 
in het voorjaar het voorbeeld van de spechten volgde. Het ingedikte sap (zonder 
insekten uiteraard) werd als stroop verkocht. 
Er komen in Canada veel soorten vliegenvanger voor. Een mooi voorbeeld hier-  
van is de Kingbird, veelvuldig op draadafzettingen te zien. Van de zwaluwen 
vallen vooral de Purple swallows op. Veel Canadezen maken achter in de tuin 
een klein soort duiventil met een tiental openingen en daarin broeden deze 
vogels graag. (zie hieronder) Deze zwaluwen wijken in geluid en gedragingen 

 

nogal af van de zwaluwen die wij kennen. 
Geluiden van vogels in een vreemde omgeving zijn niet 
zo gemakkelijk thuis te brengen. Een uitzondering hierop 
vormt de Catbird, miauwend als een kat. 
Enkele aardige ontmoetingen hadden wij met pestvogels. 
Het betrof de Amerikaanse ondersoort, niet erg schuw en dus 
goed te benaderen. 
Van de zangers zijn er veel goed te horen maar moeilijk 
te zien in de dichtbebladerde bomen. Een enkele pik je 
er wel uit, zoals de Veery (een lijster) met een merkwaar-  
dige zang. 
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Langs een meertje hoorden we een zangertje waarvan we zeiden: hé dat lijkt wel een 
roodstaartje, wat ook het geval bleek te zijn, de Amerikaanse roodstaart. Ook de 
Oriole (een wielewaal) met een fraaie zang leerde je wel kennen. 
Om nog even op de lijsters terug te komen, wat bij ons de merel is, is daar de 
Robin. Met zijn rode borst (maar geen roodborstje) is hij rondom de huizen op het 
grasveld te vinden. 
Een wonderlijke familie vormen de Blackbirds. Zeer opvallend en zeer algemeen is de 
Redwinged Blackbird. Veel voorkomend is ook de Bobolink, wit van boven, donker van 
onder. Een brutale rakker is de Cowbird, overal langs de weg te vinden. Deze vogel 
legt, net als bij ons de Koekoek, zijn eieren in het nest van andere vogels. Opmer-
kelijk is dat de twee aldaar voorkomende koekoeken (niet door ons gezien) deze 
gewoonte niet hebben. 
Een moeilijke familie vormen de vinken en gorzen. Er zijn veel soorten, vaak sterk  
op elkaar gelijkend. Eén ervan, de Amerikaanse Goudvink, geeft in dat opzicht geen 
problemen. Het is de putter van Amerika, steeds op distels en dergelijke te vinden. 
Je zou zo nog wel even door kunnen gaan nog niets is er gezegd van de plantengroei, 
die, vooral in de bossen, vaak indrukwekkend was. Hier en daar herinnerend aan 
Scandinavië met Zweedse Kornoelje en Zevenster. Maar ook met echt Canadese  
planten, zoals de Trilliums. Op het schiereiland (van de gieren) vonden we veel 
orchideeën, vooral het Gele Vrouwenschoentje. 
Hier lag het ook werkelijk bezaaid met fossielen. Als je dan bedenkt dat je met  
het vliegtuig praktisch niets kan meenemen en de fraaiste exemplaren ook nog 
uitgerekend in de grootste brokken steen lagen opgesloten, dan zit je daar wel  
even mee. Gelukkig herinnerden we ons toen vriend Passchier die in Frankrijk een 
soortgelijk probleem te verwerken had gehad. Zijn fossielen hadden uitgerekend in 
andermans tuinmuurtje gezeten. Dus zette hij (anders zou hij Passchier ook niet 
wezen) alles op de dia's. Wel, wij hadden ook een fototoestel, en dus werd alles op 
de gevoelige plaat vastgelegd. 
Jammer, dat we thuisgekomen, moesten constateren dat het toestel niet getrans-
porteerd had, waardoor alle opnamen door elkaar op zo'n 3 a 4 dia's te zien zijn.  
Met projecteren zijn we dus vlug klaar en ook het sorteren van de dia's kostte  
ons weinig moeite! 
Niet al te veel dia's dus, maar wel een schat van herinneringen aan de Nieuwe  
Wereld !! 
 

Ger en Willem Baalbergen 
 
 
                       -------------- 
 
 
Ach, naar Canada gaan is een geweldige ervaring, maar dichtbij is het ook leuk. 
Daarom nog een romantische beschrijving van zomaar een ochtend op Nieuw-Leeuwen- 
horst van Joanne van Sambeek..... 
 
INDRUKKEN NIEUW LEEUWENHORST 
 
Het is 26 mei, 7 uur in de morgen. Ongeveer 20 mensen verzamelen zich voor een IVN-
natuurwandeling. Er zijn volop gidsen voor iedere groep, dus kan ieder zijn eigen 
route volgen met een groep. 
 
Wij werden begroet door een Spotvogel met zijn heldere zang; dan meldt een Zwart- 
kopje zich aan, gevolgd door een Tuinfluiter en een Fitis. De pimpelmees "trilt", 
de blije Winterkoning is ook aanwezig (wat een krachtige zang van zo'n kleine vo- 
gel!). 
 
Wij praten over allerlei. Tot voor enige jaren was het onbekend dat de Engelse Gele 
Kwikstaart hier in de bollenstreek zo'n "gewone broedvogel is. Heeft één van ons 
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behalve de roep, ooit de zang van de Vlaamse Gaai gehoord? Hoe komt het dat de 
Geelgors niet meer op Leeuwenhorst voorkomt? 
 
Wij gaan het bos in, zien een Ringmus actief in een struik en bespreken het ver- 
schil tussen hem en de Huismus, zowel in uiterlijk als leefwijze. Onder de struiken 
veel Lelietjes van dalen, nog niet in bloei. 
 
Terug uit het bos moet iedereen op zijn beurt het allerlaagste holletje in de oude 
spechtenbeuk met zijn hand opmeten. De bast van de Abeel moeten wij wel bewonderen, 
met zijn diep reliëf van geometrische lijnen. Daarnaast bekijken we een Acaciaboom, 
die, al hoewel teer, bijna een halve eeuw gehaald heeft in deze voor hem ongunstige 
zee streek. En links langs het pad ontdekken we ineens, dat een Iepenblad 
asymetrisch is. 
 
Op de grond voor ons loopt een schitterende Witte Kwikstaart, staartje recht omhoog 
loopt met iets in haar bek. Een mannetje meldt zich aan bij haar en zij beginnen  
te baltsen. Het vrouwtje loopt over het gras, het mannetje duikt uit de lucht, komt 
naar haar toe, pronkt met één vleugel gespreid over het gras, komt naar haar toe  
met die vleugel als een exotische parasol... Heen en weer, een fiere matador. Weer  
in de lucht en weer terug naar het vrouwtje, met een kort pasje komt hij op haar 
toe... maar eindelijk besluit het paar dat ware liefde niet voor groot publiek 
geschikt is. 
 
We constateren dat de wilde Brem een felle gele bloem heeft in tegenstelling tot  
zijn gekweekte familie; de bloemen zijn ook twee maal zo groot. Een Tamme Kastanje 
wordt nader onderzocht, zijn smalle trossen zijn klaar om open te gaan. 
 
Plotseling zijn we bij het water, daar drijft een dode eend, botulisme? - 't is  
al weken droog (nou dat is dan later nog wel anders geworden! red.) Op af- 
stand zwemt een kuifeend, zijn witte zijkant glimt. Van de overkant komt de 
dringende roep van een Koekoek en boven vliegt een Kievit. 
 
Even wachten - horen wij een Wielewaal? Juist! Als kinderen proberen wij hem na te 
doen, het lukt en wij vormen samen een koor. Hij ontdekt dat hij nagebootst wordt  
en hij vliegt voor onze ogen ergens anders heen om ons daar de schuld van te geven. 
 
We gaan weer verder, Blauwe ereprijs bedekt de grond. Waarom is het veld met nieuw 
prikkeldraad afgerasterd? Om de Rietorchis te beschermen is het antwoord. Even  
kijken of we zijn bladeren kunnen zien. Ja we staan er zelfs middenin. We bukken om 
de lange groen met bruin gevlekte bladeren te bekijken. Binnen twee weken zullen  
ze bloeien, want een grote knop zit in het midden van iedere plant. Het is hier 
vochtig naast de vijver. Op het eilandje staat een reiger, hals geknikt en snavel 
geheimzinnig bezig in het gras. 
Een Boerenzwaluw vliegt voorbij. Ook een Gierzwaluw met zijn sikkelvormige vleu- 
gels. Omdat de laatste machteloos is op de grond, eet, slaapt en paart hij uit- 
sluitend in de hoge lucht. Daar vliegt een Oeverloper, glanzend wit van onder. 
 
Rechts van de vijver staan echte Koekoeksbloemen, roze gerafeld. We keren terug naar 
het bos, waar de Roodborst alarm slaat en de Tjiftjaf roept. We zien een vrouwtje 
Zwartkop, dus een bruin kopje en geen zwart. 
Nu lopen we tussen de naaldbomen door, welke is de Grove den en welke de 
Corsicaanse? In die nestkast daar heeft vorig jaar een Torenvalk gebroed. De 
torenvalk bidt in de lucht, de even grote Sperwer nooit. 
 
We gaan terug door het loofbos. De vink zingt zijn liedje als afscheid voor ons,  
hij laat ons horen dat hij in het bos is om er te broeden. Het bos is er voor de 
vogels; wij zijn maar bezoekers. 
Het is 9 uur: wij verlaten het bos. 
 

Joanne v.Sambeek 
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knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels knipsels  
 
 
 
NEDERLAND ZEER IN TREK BIJ WATERVOGELS 
 
Nederland is van alle Europese landen het dichtst bevolkt met watervogels.  
Een onderzoek van de Deltadienst bracht aan het Licht dat twee miljoen watervo-  
gels, afkomstig uit de toendra's van o.a. Siberië, in ons land de winter door 
brengen. Gebleken is dat de vogels niet zo zeer in erkende natuurreservaten neer- 
strijken, maar vooral in cultuurgebieden zoals polders, akkers, waterwegen en zelfs 
industriegebieden. 
Door zorgvuldige inrichting en een beheer, steunend op de juiste planologische 
maatregelen, kunnen volgens de onderzoekers de diverse verblijfsplaatsen nog aan-
trekkelijker worden voor de vogels en in het bijzonder voor de watervogels. 
 

NRC 12 april 1980 
 
 
ZELDZAME ROOFVOGELS VERGIFTIGD 
 
Voor de tweede maal is in de Alblasserwaard een Rode Wouw vergiftigd. Bij een eerste 
onderzoek is komen vast te staan, dat het hier waarschijnlijk het slachtoffer is  
geworden van vergiftigde eieren. Bij sectie bleek dat de Rode wouw binnen enkele 
dagen eieren zou hebben gelegd. Voor zover bekend heeft deze soort nog maar één  
maal gebroed in Nederland. Twee jaar geleden werd in de Alblasserwaard ook een 
Rode wouw vergiftigd. 
 

Leids Dagblad 17 april 1980 
 
 
VOGELTREK 
 
De vraag hoe vogels er elk jaar weer in slagen om in het najaar van Europa naar 
Afrika te trekken, intrigeert velen. Ook jonge vogels die voor het eerst op reis 
gaan, vinden zonder problemen hun weg naar het winterkwartier, terwij1 er toch vaak 
duizenden kilometers en vele hindernissen genomen moeten worden. Een meer dan 10  
jaar lopend onderzoek in een Duits laboratorium met de zwartkop en tuinfluiter, 
bracht o.m. aan het licht, dat de trek niet uitsluitend door uitwendige factoren  
als klimaatschommelingen, veranderingen in dag- en nachtlengte e.d. wordt ver- 
oorzaakt. Bij het onderzoek werden proefdieren gebruikt die, nadat ze uit het ei 
waren gekomen, volledig van de buitenwereld werden afgeschermd. Ze leefden bij een 
constante temperatuur, kenden gelijke dag-nachtwisselingen en werden op gelijke 
tijden van gelijke hoeveelheden voedsel voorzien. Toch werden de proefdieren op 
bepaalde tijden onrustig; deze (trek)onrust bereikte in augustus en september een 
hoogtepunt. Normaliter zit de tuinfluiter dan al in het zuiden van Frankrijk  
en maakt zich daar op voor de 60 uur durende non-stop vlucht over de Middellandse  
Zee en de Sahara naar streken rond de Evenaar en Zuidelijk Afrika. In december  
en januari verminderde de onrust. Gewoonlijk zijn de vogels dan in hun winterkwar- 
tieren aangekomen. Voorts bleek uit het onderzoek, dat de vogels zich naar het 
magneetveld van de aarde oriënteren. Conclusie: vogels bezitten als het ware een 
klein computertje, dat van binnenuit wordt geprogrammeerd. 
 
NRC 14 mei 1980 
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Vakantie op IJsland 
 
Het is niet het meest opwekkende landschap dat je te zien krijgt  
onmiddellijk na aankomst op IJsland. Langs de weg van het vlieg- 
veld Keflavik naar de hoofdstad Reykjavik strekt een veertig ki- 
lometer lang lavaveld zich uit. Grillig gevormde rotsen, hier en  
daar spaarzaam begroeid met wat mos, doen geloven dat je ergens  
op een andere planeet geland bent. De alom vertegenwoordigde scha- 
pen brengen weer iets van realiteitsgevoel terug en bij het be- 
reiken van de hoofdstad is de droom over. 
Reykjavik zelf, waar de helft van de IJslandse bevolking van  
240.000 mensen woont, is een moderne, geheel uit beton opgetrok- 
ken stad. Opvallend is het geheel ontbreken van oude bebouwing. 
Na een goed bad (bah wat stinkt dat zwavelwater) in ons gast- 
adres wordt de huur van auto en tent geregeld, waarna we een  
aanvang maken met onze drie-weekse rondreis. Drie weken van zien,  
onderzoeken maar vooral verbaasd staan. 

 
 
Langs de westkust met o.a. de Hvalfjördur (walvisfjord) waar ge- 
vangen walvissen worden verwerkt, zo'n 600 per seizoen, voert  
onze tocht in de richting van het schiereiland Snaefellsnes, met 
de prachtige gletschervulkaan Snaefellsjökull. 
De wat Noors-aandoende fjorden zijn begroeid aan de voet, met  
relatief sappige graslanden. Behalve wat grillige, pluizige scha- 
pen en enkele koeien, hier ook volop de bekende IJslandse pony’s.  
Regelmatig komen wij al of niet bereden groepjes van deze, aan  
de Barre omstandigheden aangepaste paardjes tegen. Tureluurs,  
regenwulpen en watersnippen completeren de reis. Bij een vogel- 
rots ontdekken wij dikbekzeekoeten en zelfs een groepje manne- 
tjes harlekijneend. 
Tijdens onze tocht door Snaefellsnes overnachten we tweemaal in  
houten hutten, waarvan iedereen gratis gebruik kan maken. Deze  
hutten, die vele kilometers van de bewoonde wereld in het ge- 
bergte staan, zijn in de eerste plaats bedoeld om reizigers, in  
moeilijkheden, een onderdak, te verschaffen. Toch aardig van die  
IJslanders! 
Vervolgens trekken we koers naar het noorden, waarbij we een  
tijdje de desolate trust van de Noordelijke IJszee volgen. Langs  
woeste valleien en het magnifieke basaltlandschap van de Eya- 
fjördur, waarbij we ons langs een smalle weg tussen gebergte en 
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kust moeten wringen, bereiken we Akureyri. In deze "Hoofdstad  
van het Noorden” enkele inkopen doen en het versturen van de  
onvermijdelijke ansichtkaarten. Veel variëteit is in de winkels  
niet voorhanden. Verse groenten zijn praktisch geheel afwezig,  
van blikgroenten is een beperkt assortiment aanwezig. De prijzen  
van levensmiddelen zijn trouwens aan de pittige kant. 
Van Akureyri gaat onze reis verder via de Godafoss-waterval naar  
het bekende Myvatn(muggenwater). 
Dit meer doet zijn naam overigens wel eer aan want overal zie je  
kolommen van muggen die, als het ware, levende wervelstormpjes  
vormden. Gelukkig hadden ze geen steek-, bijt- of, zuigneigingen,  
niet bij ons althans! 
Myvatn is bekend om z'n rijke vogelleven. IJslandse brilduiker,  
geoorde fuut en Wilde zwaan waren van zeer dichtbij te bewonder- 
en. Werkelijk verbazingwekkend zijn de grote aantallen franje- 
pootjes; elke schuwheid is hen vreemd. In de nabijheid van het  
meer bevinden zich uiterst vreemd gekleurde zwavelbronnen en  
grotten met warm water. Overal komt rook uit de grond. Gele, rode  
en blauwgrijze bronnen veroorzaken deze rook. In dit gebied (Na- 
maskard) groeit totaal niets, het lijkt wel alsof het gebied geel  
geschilderd is, met hier en daar andere kleuren er door heen ge- 
mengd. Het is een werkelijk fantastisch gezicht. 
Op de dag van onze aankomst bij Myvatn zien we boven de aangren- 
zende bergen steeds een merkwaardige wolk hangen. Navraag leert  
ons dat er de vorige dag een uitbarsting heeft plaats gehad en  
dat de gloeiende lava nog steeds uit de gevormde krater spuit.  
Dezelfde avond vertrekken we richting vulkaan. De krater ligt  
midden op een woeste hoogvlakte op flinke afstand van begaanba- 
re paden. 
Na een voettocht van ruim vijftien kilometer over lavavelden en  
asvlaktes, ondertussen kloven en scheuren overstekend, bereiken  
we eindelijk om half twee 's nachts (het wordt op IJsland zomers  
niet donker) de omgeving van de vulkaan. 
Het is werkelijk een schouwspel om nooit te vergeten. Uit een  
langgerekte kloof spuit de gloeiende lava een twintig tot dertig  
meters omhoog. Met een snelheid van ongeveer 10 meter/per sec.  
stroomt de lava vervolgens weg. Van onze hoge standplaats kunnen  
wij de rood-zwarte stroom vele kilometers volgen. Door de grote  
snelheid vormen zich zelfs stroomversnellingen van voortrazende  
lava. De hitte ervan kan je zelfs in je gezicht voelen. Na ander- 
half uur keren we, begeleid door de kreten van opgejaagde goud- 
plevieren en alpensneeuwhoenders, terug. Eerst om zeven uur  
's morgens bereiken we uitgeteld onze thuisbasis. 
Omdat de weg voor gewone auto’s niet valt te bereiden maken we  
de tocht naar de vulkaan Askja, ver in het binnenland gelegen,  
met een speciaal voor dit terrein uitgeruste bus. Dwars door  
lavavelden en zandvlakten gaat de reis, ondertussen nog een drie-  
tal rivieren doorkruisend. Bij Askja ligt een groot kratermeer  
waarin je kunt zwemmen. Het zwavelhoudende water is namelijk 40°C  
heet. Badkleding is echter in het meer niet toegestaan. Tot ver- 
driet van velen (en opluchting van één enkeling) ontbrak ons de  
tijd om een bad te nemen. 
Na Myvatn richting zuidkust. De weg in het zuiden is eerst sinds  
1973 opengesteld en loopt onder de uitlopers van de enorme  
gletsjer Vatnajökull langs. Gletsjertongen en meren met ijsber- 
gen bepalen hier het landschap. De weg voert midden door een op  
lavazand gevestigde kolonie grote jagers. 
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Een verblijf van drie dagen in het nationale park Skaftafje  
stelt ons in de geleenheid de omgeving goed te bekijken, waar- 
na we doorgaan naar de Vestmannseilanden. 
Het hoofdeiland Heimey werd enkele jaren geleden getroffen door 
een vulkaanuitbarsting, die een deel van de plaats verwoestte.  
Slechts met de grootste krachtsinspanning werd voorkomen dat de  
gehele plaats verzwolgen werd. Door bespuiting met enorme hoe- 
veelheden zeewater werd de lavastroom, die ook de haven bedreigde  
tot stilstand gebracht. Op de eilandengroep bevinden zich immense  
zeevogelkolonies, met daarop een grote rijkdom aan verschillende  
soorten. 
Tijdens ons verblijf op het eiland is het steeds goed weer. Het  
weer op IJsland is ons toch al geweldig meegevallen. Slechts en- 
kele dagen heeft het wat geregend.(achteraf vernamen we waar die  
regen dan wel gevallen was!) 
Via de waterval de Gulfoss en de enig spuitende bron van IJsland,  
de Strokur, rijden we vervolgens richting Reykjavik, begin en  
eindpunt van de vakantie. Ruim 3100 km. afgelegd over dit schitter- 
ende woeste eiland, met zijn vriendelijke bewoners en zijn on- 
gelooflijke natuur en natuurkrachten. Een reis die de moeite  
(en het geld) dubbel en dwars waard is geweest. 
 
Na deze reisbeschrijving leek het ons wel een leuk idee om enkele  
aspecten van onze tocht door IJsland iets verder uit te diepen.  
Vandaar dat deze beschrijving langer uitvalt, dan wat u normaal  
gewent bent. 
De flora en fauna zijn, zeker voor deze vereniging, voor de hand  
liggende onderwerpen. Een onderwerp als het vulkanisme is echter  
verschillend van wat normaal in dit blad wordt beschreven. We  
hebben dit onderwerp echter uitgekozen omdat het grootste deel  
van IJsland uit lava bestaat, iets dat we in Nederland en zelfs  
in Europa bijna nooit tegenkomen. 
 
TOEN DE AARDE NOG JONG WAS... 
 
IJsland behoort tot de aktiefste vulkanische landen ter wereld.  
Het bezit zo'n 200 post-glaciale vulkanen, waarvan er minstens  
dertig sinds de bewoning van het land zijn uitgebroken. Gemiddeld  
om de vijf jaar vind er een eruptie plaats. 
Elke vorm van vulkanische aktiviteit valt op het eiland aan te  
treffen, hoewel het aantal "klooferupties" verreweg het grootste  
in getal zijn. Uit één zo'n vulkanische kloof, de 32 kilometer  
lange "Lakagigar" met ongeveer 100 afzonderlijke kraters, stroom- 
de in het jaar 1783 de grootste lavastroom, voor zover bekend,  
die IJsland gekend heeft. De lava bedekte 556,6 km2. Het gas en  
de as die bij deze eruptie vrijkwamen vergiftigden het omringende  
weideland en veroorzaakten een grote catastrofe in de agrarische 
wereld. Een aanzienlijke hongersnood brak uit,  waarbij duizenden 
mensen om het leven kwamen. 
Schildvulkanen van het Hawïsche type zijn ook rijk vertegenwoor- 
digd, bijvoorbeeld de Skjaldbreid bij Thingvellir. Van deze  
soort is er echter maar één in onze jaartelling aktief geweest; 
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het vulkaaneiland Surtsey, 50 km zuidelijk van IJsland. 
De kegelvulkanen van het Fuji-type zijn allemaal met ijs bedekt.  
De bekendste is wel de Snaefellsjoküll, de plaats waar Jules  
Verne's "Reis naar het middelpunt der aarde" begon. 
De beroemdste IJslandse vulkaan is de Hekla, die in de middel- 
eeuwen door de gehele katholieke wereld als de "troon van de  
duivel" beschouwd werd. Sinds haar eerste uitbraak in 1104,  
waarbij zij het omringende landschap tot een komplete woestenij  
omvormde, is de Hekla in totaal 15 maal uitgebroken. Bij de e- 
ruptie van 1947 steeg de kraterzuil zo'n 30 km de lucht in en  
de lava bedekte bijna 65 km2. Toen zij in mei 1970 weer uitbrak,  
stroomde de lava 2 maanden lang uit vele kraters het toch al zo  
geteisterde land in. 
Ongeveer 1/10 deel van IJsland is met post-glaciale lava bedekt.  
Het grootste aaneengesloten lavaveld is de Odadahraun, dat ca.  
4480 km2 groot is. Onmetelijke hoeveelheden lavarots van ver- 
schillend formaat toveren dit gebied om tot een waar maan-laby- 

 

 

rint. Odadahraun is 
ook de plaats waar de 
bemanning van de eer-  
ste Apollo maanvlucht 
vele weken geoefend  
heeft, om alvast te  
wennen aan zulk soort 
"buitenaardse" omstan-  
digheden. 
 
Onderzeese erupties  
hebben in de wateren  
rond het eiland vrij  
veelvuldig plaatsge- 
vonden, in het bijzon- 
der op de onderzeese 
bergkam ten zuidwesten 
van het Reykjanes-  
schiereiland. De laat- 
ste eruptie vond plaats 
zo'n 20 km ten zuidwes- 
ten van de Vestmanns- 
eilanden, waar drie 
nieuwe eilanden gescha- 
pen werden. Het groot-  

ste van de drie, met een oppervlakte van 3,9 km2, werd Sursey ge- 
noemd; het eiland van de zwarte reus "Surtur". Deze uitbraak  
duurde meer dan twee jaar en trok zeer vele touristen en weten- 
schappers uit alle streken van de wereld. 
De recentste vulkaanuitbraakgolf vindt momenteel plaats in het  
Hyvatn-district, waar na een stilzwijgen van ongeveer 250 jaar,  
de Krafla-spleet en de Leihnukur zich weer beginnen te roeren.  
Sinds 1975 zijn er in dit gebied 6 erupties geweest. Van de laat- 
ste uit deze cyclus tot nu toe, de uitbraak van juli '80, zijn  
wij getuige geweest. 
Uit een vulkaanspleet van zo'n 5 km lengte, waarin in totaal 48  
kraters gevormd waren, ontsnapte de lavastroom met een record- 
snelheid van 40 km/uur. De lava, ruim 1100oC warm, spoot zo'n  
dertig à veertig meter uit de kratermond de lucht in 
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IJsland is rijker aan  
hete bronnen dan welk  
land ter wereld ook. Er  
zijn in totaal 147 zwa- 
velbrongebieden, die  
allemaal in de nieuwe  
vulkanische midden zone  
gelegen zijn. Typerend  
voor zo'n gebied zijn  
de verschillende zwavel- 
dampbronnen en de bizar  
rood, blauw en groen ge- 
kleurde modderpoelen,  
gelegen temidden van  
roodgeel gekristalli- 
seerde velden zwavel,  
die soms een totaal opp.  
van enkele km2 bestrij- 
ken. De aktiefste gebie- 
den zijn wel Namaskjard  
bij Myvatn, de Torfajo- 
küll bij de Hekla en het  
Grimsvatnmeer in de Vat- 
najoküll. De gezamenlijke  
energieproduktie van het 
Torfajoküllgebied wordt  
op zo'n 1500 Megawatt ge- 
schat. In sommige gebie- 
den wordt de zwavel af-  
gegraven en geëxporteerd. 
Gebieden met hete bron- 
nen met een wat lagere  
temperatuur zijn overal 

op IJsland te vinden, zelfs in het thermisch weinig actieve oost- 
elijke basalt-district. Er zijn op IJsland ongeveer 250 Ther- 
mische gebieden met in totaal ruim 800 warme bronnen. De gemid- 
delde temperatuur van zo'n bron bedraagt 75oC. De grootste hete  
bron op IJsland, de Deiltargunguhver, braakt per seconde 150  
liter kokend water uit. 
Een enkele bron existeert als geysir. De beroemdste van deze  
springbronnen was wel de Grote Geysir, gelegen onder de Hoffs- 
joküll. Zij bracht een kokende waterzuil van ruim 70 meter voort,  
maar is de laatste 20 jaar niet meer aktief geweest. In de buurt  
van de "Grote Geysir" is de "Strokur" gelegen, die nog wel ak- 
tief is en een waterzuil van twintig meter produceert. Met het  
exploiteren van de bronnen is men begonnen in 1925. Alle gebouw- 
en van IJsland zijn dankzij deze thermische bronnen nu voorzien  
van heet water, verwarming en elektriciteit. 
Het landschap zelf wordt door deze exploitatie gelukkig nauwe- 
lijks aangetast, de meeste installaties zijn ondergronds. 
Daarom is het nog steeds mogelijk te genieten van IJslands 
rauwe, ongelooflijk afwisselende natuur. 
Om te zien hoe de aarde gevormd word....... 
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HET VOGELLEVEN OP IJSLAND 
 
Het interessante van de vogelwereld op IJsland is niet het  
aantal broedvogelsoorten dat men op het eiland kan aantref- 
fen. Dit aantal (er zijn slechts 78 vogelsoorten die er  
broeden of broedpogingen hebben gedaan) is in vergelijking  
met andere Europese landen zelfs klein te noemen. De aandacht  
van de vogelaar gaat op IJsland meer uit naar de enorme aan- 
tallen, en vooral de unieke samenstelling van het vogelbe- 
stand. 
Hoog-arctische soorten worden in IJsland naast vertegen- 
woordigers uit veel zuidelijker gebieden gevonden. We vinden  
er soorten, zoals de ijsduiker en IJslandse brilduiker, die  
verder alleen in Noord-Amerika voorkomen, naast typische euro- 
pese vogels als de grutto en de grauwe gans. Hat is vooral  
de geografische ligging van het eiland, waaraan deze merk- 
waardige compositie is te danken. Dankzij de geïsoleerde  
ligging van het eiland in de zee en andere factoren is de  
fauna op IJsland nog niet geheel uitgebalanceerd. Voor de  
vogels was de zee weliswaar niet zo'n onoverkomelijke bar- 
riëre als voor de zoogdieren, toch ontbreken er vele te ver- 
wachten soorten, die op dezelfde hoogte in Scandinavië wel  
broeden. 
De ecologische omstandigheden op IJsland zijn voor enkele  
vogelsoorten ideaal te noemen. De enorme visrijkdom en de  
vele fjorden en baaien met hoge, practisch onbereikbare,  
kliffen met goede nestgelegenheden voor zeevogels, hebben  
enorme kolonies doen ontstaan. Op de Hornbjarg, Haelavikur- 
bjarg en Latrabjarg broeden miljoenen zeekoeten en dikbek- 
zeekoeten. Het aantal broedparen op de Latrabjarg schat men  
zelfs op vijf miljoen! 
De vele zoetwatermeren zijn een ideaal gebied voor eenden,  
duikers en wilde zwanen. Het binnenland is echter vrij vogel- 
arm. De immense lavavelden on de enorme gletsjers zijn hier  
debet aan. 
De fauna van IJsland is nog betrekkelijk jong te noemen.  
Omdat negentig procent van het eiland tijdens de laatste ijs- 
tijd bedekt was met ijs, zijn de meeste planten, vogels en  
dieren pas na de verbetering van het klimaat op IJsland ge- 
komen (postglaciale immigranten). Het sneeuwhoen, de barmsijs,  
de sneeuwgors en waarschijnlijk ook de giervalk behoren echter  
tot de soorten die al tijdens de ijstijd aanwezig waren.  
Zomergasten zoals enkele van de alk- en meeuwenfamilies en  
sommige eendensoorten zullen tijdens de ijstijd ook al aan- 
wezig zijn geweest. Toen de temperaturen geleidelijk stegen  
in de postglaciale periode zullen sommige hoog-arctische soor- 
ten het eiland verlaten hebben. Enkele van hen bleven echter  
achter en vormden restpopulaties op IJsland. De dikbekzeekoet,  
grote burgemeester en kleine alk zijn hier voorbeelden van.  
De verdwenen soorten werden door andere opgevolgd. Deze post- 
glaciale immigranten vormen nu de meerderheid van de huidige  
IJslandse avifauna. Ze bereikten IJsland op verschillende tijd- 
stippen, sinds het einde van de glaciale periode. Sindsdien  
zijn enkele ondersoorten ontstaan. Een mooi voorbeeld is de IJs-  
landse winterkoning, die aanzienlijk groter is dan zijn con-  
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tinentale neef. De grootte van de IJslandse winterkoning is te  
vergelijken met die van een zwartkoptuinfluiter. 
Sinds het begin van deze eeuw is het pakijs van de poolkap zo- 
danig teruggetrokken, dat het noorden van IJsland ijsvrij is  
komen te liggen. hierdoor is het aantal broedvogels in deze  
korte tijd met 22 procent toegenomen. Slobeend, kuifeend, 
spreeuw, zilvermeeuw, kokmeeuw, en velduil zijn hier voorbeel- 
den van. Ook werden vestigingspogingen ondernomen door o.a.  
huismus, kievit, meerkoet, boerenzwaluw en kramsvogel. 
 
Impressie van de vogels in hun omgeving. 
 
Een grauwe lucht hangt boven Sandgeroi. De zuidelijke wind brengt  
zo nu en dan de stank van stokvis, dat aan grote rekken te dro- 
gen hangt, in onze neuzen. Vreemd gekleurde huizen staan her en  
der langs de weg. Neergezet alsof een klein kind met blokken aan  
het spelen is geweest. Een groep van een honderd grauwe franje- 
poten, zich verzamelend voor de trek naar het zuiden, krioelt  
wat doelloos in een klein plasje z'n dertig meter van de weg.  
Even verderop vliegt een grote burgemeester op; verschrikt door  
een Noordwijkse vogelaar. We staan hier op het zuidwestelijke  
puntje van IJsland. Pas een k1eine 12 uur geleden zijn we met  
het vliegtuig van Iceland-air op dit merkwaardige eiland geland.  
Het lijkt alweer een lange tijd geleden dat we Noordwijk hebben  
verlaten. Immense lavavelden strekken zich overal waar je kijkt  
oneindig uit. Zwarte grillige vormen, zo nu en dan begroeid met  
een groen oplichtend mos. Een door rood lavagruis verharde weg  
loopt dwars door het zwarte maanlandschap. Het lijkt alsof ie- 
mand willekeurig met een rood kleurpotlood zomaar een streep door  
het landschap getrokken heeft. Vlak langs de kant van de weg in  
een kleine inham, zwemt een roodkeelduiker, eidereenden en middel- 
ste zaagbekken kom je overal tegen. In de verte hoor je, vanuit  
de troosteloze lavavlakten het melancholische gefluit van een  
goudplevier. We rijden verder. Tureluurs, regenwulpen en een  
paartje sneeuwgorzen vliegen op als we langs rijden. Nergens is  
verder een mens te zien. Even is de lucht vol onrust als een 

 
 

 

kleine jager voorbij komt vliegen. We be- 
reiken de kust. In de verte ligt Kyrkju- 
vogr. Onwillekeurig kijken we even over  
zee. Dit was de plaats waar vroeger de in-  
woners van Kyrkjuvogr altijd in het voor-  
jaar de eerste reuzenalken terug zagen ko-  
men, als ze naar de stroom van Reykjanes  
trokken. Over zee vliegen nu alken en zee- 
koeten. Zo nu en dan laat een jan van gent  
zich zien. Een dertig kilometer zuidelijk  
ligt het eilandje Eldey, waar in 1844 de 
laatste reuzenalk om het leven werd ge-  
bracht. Nu broeden er op het eiland een  
17000 genten. De grootste IJslandse broed-  
plaats van deze soort. 
De reuzenalk broedde vroeger hier in het  
zuiden van IJsland, nabij Groenland en op  
het eiland Funk voor New Foundland. 
 

In vroeger dagen voorzagen de bewoners van IJsland en Groenland zich, door het doden 
van deze vogel, van wintervoorraad. Later werd het massaal afslachten van deze grote 
vogels, die toch niet vliegen konden, een geliefd tijdverdrijf voor zeelui, die op 
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weg naar Amerika de eilanden aandeden. Op het eiland Funk werd  
zelfs een traanfabriek gesticht, die op reuzenalken draaide.  
Langzaam maar zeker werd de reuzenalk op deze wijze uitgeroeid.  
Alleen een kleine populatie op Geirfuglasker (geirfugl=reuzen- 
alk) in het zuiden van IJsland hield stand, totdat het eiland  
door een hevige vulkaanuitbarsting van de aardbodem werd wegge- 
vaagd. Het nieuwe onderkomen voor de reuzenalk werd het eilandje  
Eldey, een eiland dat, in tegenstelling tot Geirfuglasker, voor de  
mens bereikbaar was. Voor de huiden en eieren werden al zulke  
hoge prijzen betaald, dat het zich loonde de nog altijd gevaar- 
lijke tocht naar het eiland te maken. De laatste twee vogels wer- 
den in 1844 door een expeditie van 14 man bemachtigd. Het enige  
ei van het paar ging in de strijd ten onder. De laatste twee  
huiden zijn voor 80 rijksbankthalers aan het museum van Kopen- 
hagen verkocht. Cynisch genoeg weet men daar niet eens waar de  
huiden gebleven zijn. 
Terug in Reykjavik maken we, 
in een meer in het midden van 
de stad, kennis met enkele 
noordelijke eendensoorten. 
Toppers met jongen, kuifeen- 
den, eidereenden, krakeenden 
en wilde eenden broeden er. 
Reykjavik is waarschijnlijk 
de enige hoofdstad ter wereld 
met in haar centrum een ster- 
nenkolonie. Midden in het 
stadspark broedt de noordse 
stern op een eilandje in het 
meer. In de steden van IJs- 
land neemt de koperwiek de  
rol van de merel bij ons over, 
overal hoor je hem 's avonds 
zingen. Ook de barmsijs komt 
veel in de grote plaatsen voor. 

 

 

Direct buiten Reykjavik komen de eerste kliffen in zicht, waar  
zich vnl. noordse stormvogels ophouden. IJsland bevat zeer veel  
grote kolonies, met een gevarieerde soortenrijkdom, die langs de  
kust liggen. De vogelrotsen zijn de broedplaats voor ontelbare  
aantallen drieteenmeeuwen, zeekoeten, alken, noordse stormvogels  
kuifaalscholvers, aalscholvers, jan van genten en grote burge- 
meesters. Papegaaiduikers broeden met honderdduizenden in holen  
op de minder steile hellingen boven aan de klif. Zwarte zeekoeten  
prefereren juist de voet van de vogelrots. De zeekoet komt met  
twee soorten voor. De gewone zeekoet en de dikbekzeekoet. Opval- 
lend is het hoe betrekkelijk eenvoudig het is beide soorten uit  
elkaar te houden. De witte streep op de snavel van de dikbekzee- 
koet is op vijftig meter gemakkelijk te zien. 
Nog steeds worden op IJsland sommige zeevogels voor menselijke  
consumptie gevangen. Op de Vestmannseilanden, een eilandengroep  
in het zuiden van IJsland, hebben we enkele van deze vogelvangers  
bezig gezien. Speciaal de papegaaiduikerjacht is er nog zeer po- 
pulair. Gewapend met een vijf meter lange stok, met daaraan een  
groot wijdmazig driehoekig net, gaat de vogelvanger op stap.  
Staand op een smalle richel, boven de steil naar beneden lopende  
vogelrots, wordt dan getracht de rondvliegende en uit hun holen  
komende lundies (IJslands voor papegaaiduiker) met dit vergrote  
vlindernet te vangen. Het is ongelooflijk hoe behendig de vogel- 
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vanger met het net kan  
gaan. In anderhalf uur  
zagen we er een ongeveer  
vijftig rondvliegende  
lundies verschalken. Voor 
een papegaaiduiker wordt  
ongeveer een rijksdaalder  
per stuk betaald, waardoor  
het voor velen een best  
betaald vakantiebaantje 
is. Rond 1935, toen J.P. 
Strijbos voor het eerst op  
IJsland was, werden er vol- 
gens hem zo'n 225.000 zee- 
vogels per jaar gevangen. 

Ondanks deze enorme aantallen schijnt de zeevogelpopulatie door  
de menselijke jacht niet veel hinder te ondervinden, al mag men  
bij dit soort beweringen tenminste een vraagteken zetten. Ook de  
eieren van alken en Zeekoeten zijn zeer in trek. Halsbrekende  
toeren worden uitgehaald om bij de richels te komen waarop de zee- 
vogels broeden. Beladen met manden vol eieren komt men dan weer  
thuis. 
Op de rotsen broeden verder nog stormvogeltje, vaal stormvogeltje  
en de noordse pijlstormvogel. Vooral de laatste liet zich fraai  
zien, samen met een grijze zeerob die rondom het eiland bivakeer- 
de. Op de terugtocht van het eiland kwam even de rug van wat een  
walvis leek boven. Maar wat voor een soort is nog steeds onduide- 
lijk. 
 
De kust tussen Skogar en Höfn vertoont een heel ander beeld, dan  
de rotsen en baaien op de rest van IJsland. Enorme vlakten van  
zwart lavazand en stenen bepalen hier het landschap. Overal  
vlechten kleine en grotere gletsjerrivieren door dit troosteloze  
landschap. Het zijn de uitlopers van de grootste gletsjer van  
Europa, de Vatnajökull, die dit landschap hebben gevormd. Deze  
laagvlakten herbergen duizenden grote jagers, kleine jagers en  
grote mantelmeeuwen. Op de Breidamerkursandr schat men 1500 broed- 
paar van de grote jager. Werkelijk imponerend is de aanvalstac- 
tiek van de vogel als je zijn territorium binnen komt. Als een  
zware duikbommenwerper valt hij aan, en slechts door snel te buk- 
ken ontkom je aan zijn snavel. 
 
In het ontoegankelijke binnenland broedt de kleine rietgans. Hoe  
ontoegankelijk deze gebieden wel niet zijn, blijkt wel uit het  
feit dat pas sinds 1929 bekend was dat deze vogel op IJsland  
broedde. Het duurde tot 1952 voordat een expeditie de broedplaats  
van de kleine rietgans wist te vinden, verscholen in een oase aan  
de rand van een gletsjer. Voorheen was het steeds een raadsel  
geweest waar deze in Engeland overwinterende gans toch zou broe- 
den. Helaas wordt het voortbestaan van de soort bedreigd door de  
plannen om bij het broedgebied van de kleine rietgans een hydro- 
electrisch krachtstation te bouwen. 
Het binnenland is ook het gebied van de sneeuwuil. Zij broeden  
vooral in het woestijngebied van de Odadahraun. Een gebied bijna  
ontoegankelijk voor de mens, vanwege de enorme zwartbruine lava- 
velden, de kloven en immense zandvlakten. 
 
Het meest spectaculaire vogelmeer op IJsland is Myvatn. Het meer  
is amper groter dan de Kagerplassen, maar bezit een ongelooflijke 
vogelrijkdom. 
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Vanwege de warme bronnen, die in het meer uitkomen, vriest het  
's winters nooit helemaal dicht. Het meer is nergens dieper dan  
drie meter en is door vulkanische uitbarstingen in vroeg-histo- 
rische tijd ontstaan. Meer dan 15000 eenden, verspreid over 15  
soorten, broeden elk jaar in de omgeving van het meer. De meest  
algemene eend is de toppereend. Ook kuifeend, smient, ijslandse  
brilduiker, ijseend, zwarte zeeëend en middelste zaagbek worden  
in Grote aantallen aangetroffen. De harlekijneend broedt in het  
riviertje de Laxa, dat uit het meer richting zee stroomt. 
Andere vogelsoorten als ijsduiker, wilde zwaan, alpensneeuwhoen,  
grauwe franjepoot, giervalk, smelleken, kuifduiker, tureluur,  
goudplevier, regenwulp, sneeuwgors, watersnip en raaf komen om  
het meer in vaak grote aantallen voor. 
Een verhaal apart vormt de giervalk. Deze soort was vroeger het  
bekendste export artikel van IJsland. Ieder jaar zond de Deense  
regering een schip, het valkenschip, naar IJsland om vandaar de  
edelvalken te halen. 150 tot 200 vogels per jaar was geen uit- 
zondering. Vanuit Kopenhagen werden de vogels aan de valkeniers  
bezorgd of aan de verschillende hoven ten geschenke gegeven. Nu  
is de giervalk, samen met de zeearend en de kleine alk, zwaar  
beschermd. Ondanks de goede bescherming slaagden dit jaar enkele  
Duitsers er in drie jongen uit een nest te roven. De volgende dag  
stond heel IJsland op zijn kop en over de radio werd een uit- 
gebreide beschrijving gegeven van de vermoedelijke daders. Binnen  
een dag werden de Duitsers gegrepen. Helaas was al één jong dood  
gegaan. 
Het is te hopen dat de unieke verstandhouding tussen mens en  
natuur hier op IJsland in de toekomst behouden blijft en dat het  
steeds meer uitbreidende tourisme vooral in de unieke vogelge- 
bieden (nu nog zonder prikkeldraad) zoals het Myvatnmeer, en  
de binnenlanden, waar men nu nog overal kris-kras door het land  
mag rijden met de zware terreinwagens, geen grote problemen  
gaat opleveren. 
Al met al is de vogelwereld van IJsland een zeer bijzondere te  
noemen en hopen we hier nog eens terug te komen. 
 
                       -------------- 
 
De bovenstaande bijdragen zijn van de hand van (in willekeurige volgorde)  
Frank van Duivenvoorde, Menko Wiersema en Jan Pieter Wiersema (of kortweg  
J.P. genoemd) 
Van het vierde lid van de "expeditie" naar IJsland: Kees Verweij, is de  
bijdrage op de volgende pagina's, een stukje over de planten op IJsland. 
 
 
 
Kijkt u met 
ons mee op 
de volgende 
bladzijde? 
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Saxifraga Cotyledon 

   PLANTEN IN IJSLAND 
 
Wie aan IJsland denkt, denkt wellicht niet  
in de eerste plaats aan planten. Het  
beeld van ijzige vlaktentbarre toendra's  
en ongenaakbare steenwoestijnen blijkt  
bij de meesten van ons nog steeds gemeen- 
goed te zijn. Bij zo'n voorstelling kan  
men zich dan ook nauwelijks een begroei- 
ing van enige omvang voorstellen. Voor  
mij echter is het een uitdaging aan te  
tonen, dat IJsland wel degelijk op dit ge- 
bied iets te bieden heeft en dat het ste- 
reotype beeld, dat hierboven is weergege- 
ven, zeker niet opgaat. 

Ik moet wel bekennen, dat ik, tezamen met  
nog drie leden van onze vereniging, deze  
zomer niet speciaal voor de planten naar  
IJsland ben gegaan. Allereerst dachten  
wij aan de verschillende vogels, die in  
Nederland niet of nauwelijks te zien zijn,  
de grote verscheidenheid aan vulkanische 
activiteiten en aan de geweldige gletsjers,  
waardoor IJsland zo beroemd is. 

Aangekomen in Reykjavik kwam de eerste  
verassing. Ons was steeds het beeld voor- 
gehouden, dat op IJsland. nauwelijks een  
boom te bekennen zou zijn. Dit was geens- 
zins het geval, want in de stadsparken en  
tuinen waren tal van mooie bomen te zien.  
Het grootst wordt een soort populier, die  
erg lijkt op onze balsumpopulier, maar  
iets smallere bladeren heeft. Zoals ge- 
bruikelijk in noordelijke streken zagen  
wij ook hier veel berken. De lijsterbes- 
sen bereiken hier een, voor ons ongekende  
hoogte met een stamdoorsnede van soms  
meer dan 20 cm. Op wat meer beschutte  
plaatsen groeien behoorlijke iepen en  
esdoorns. De meelbes is een der meest al- 
gemene bomen. Hier en daar zagen wij  
zelfs nog gouden regenbomen, die hier in  
de maand juli nog in bloei stonden. En  
dan te bedenken, dat je hier om en nabij  
de poolcirkel vertoeft. 

Een volgende verassing was het klimaat. We waren op het ergste voorbereid,  
maar eenmaal in de stad Reykjavik was het er heerlijk weer met tempera- 
turen van rond de twintig graden, veel zon en nauwelijks een zuchtje wind.  
Ik kan me herinneren, dat ik dit jaar nog aan de Middellandse Zee soms on- 
aangenamer heb gezeten. De tuinen boden eveneens een rijke en gevarieerde  
aanblik met een veelheid aan kleurige bloemen. 

Buiten de stad kreeg IJsland een beetje het beeld, dat we ons hadden  
voorgesteld. Woeste, onherbergzame bergruggen, hier en daar met ijs be- 
dekt. Tussen deze bergen liggen wijd verbreid enorme lavavelden, ge- 
vormd door vulkaanuitbarstingen van soms vele eeuwen her. 
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Deze lavavelden bieden soms een woestijnachtige aanblik, vergelijk- 
baar met een soort maanlandschap. Temidden van deze lavavelden ver- 
heffen zich overal steile hoogopgaande vulkanen, soms bijna 2000  
meter hoog. Pioniers in dit landschap zijn een ondersoort van de  
blaassilene, die brede kussens op de zwarte lava vormt en het engels  
gras. De lava en zeker het lavagruis zijn zeer poreus en laten het  
water snel door. Daarom ziet het landschap er soms erg droog uit,  
hoewel de regenval ruimschoots voldoende is voor een behoorlijke  
plantengroei. De omgeving van de beken geven echter een geheel an-  
dere aanblik. Dikke kussens van verschillende soorten mos in aller-  
lei tinten omzomen het water. Hiertussen zijn regelmatig polletjes  
parnassia te vinden met de mooie geaderde witte bloemen. In voch- 
tige duinvalleien is deze plant bij ons  
ook nog wel te vinden, maar het blijft  
hier een zeldzame verschijning. Verder  
zagen we een lager blijvende vorm van  
het ons bekende wilgeroosje aan. De  
bloemen van deze plant zijn daarentegen  
veel groter, zoals op de hiernaast aan- 
gebrachte afbeelding te zien is. Soms  
groeit het zo overvloedig, dat de oevers  
roze getint zijn door zijn heldere roze 
bloemen. Een reus in de IJslandse plan- 
tenwereld is de grote engelwortel, een 
rijzige plant met groenkleurige bloem-
schermen, familie van het ons bekende 
fluitekruid. Meer tegen de hellingen  
groeit een nauwe verwant van onze rate-  
laar, maar dan met purper-paarse bloemen, 
de zg. Bartsia Alpina. Een Nederlandse  
naam heeft dit plantje niet, maar de IJs-
landers noemen dit plant je Lokasjoôsbroôir. 
Wanneer men goed tussen het opgaand gesteen- 
te kijkt, ziet men al dadelijk verschillende 
soorten steenbreken. De naam van deze fami- 
lie verraadt al iets van de functie van  
deze planten. Vaak staan ze eenzaam temid- 
den van de kale rots en puin, maar toch we-
ten ze door hun sterk wortelgestel het no-  
dige voedsel tussen en uit de stenen van-  
daan te halen. De kleur van de bloemen is 

 
 

 
Chamerion Latifolium 

meestal wit en de grootte van deze groep planten loopt nogal uit- 
een. Er zijn hele nietige plantjes bij, maar ook hele grote, zoals  
de Saxifraga Cotyledon (zie eerste afbeelding in dit artikel). Er  
groeien twee mooie gele steenbreken, die tot hele kussens kunnen  
uitgroeien. Het gaat hier om de soorten Saxifraga Aizoides en Saxi- 
fraga Hirculus. 

Denkt men aan bergland dan verwacht je ook gentianen aan te treffen.  
Ook op IJsland ontbreken zij niet, al zijn ze wel wat kleiner dan we  
bijvoorbeeld in de Alpen gewend zijn. De volgende soorten, gekenmerkt  
door diep-blauwe bloemen, hebben wij gevonden: Calathiana Nivales,  
Centianella Campestris en Lomatogonium Rotatum. 
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Erigeron Borealis 

Op wat meer vochtige plekken wisten we zelfs  
een tweetal orchideeënsoorten te ontdekken n.l.  
de Limnorchis Hyperborea (Groenlandse nachtor- 
chis) en de Coeloglossum Viride (Groen nacht-  
orchis). Het formaat van deze orchideeënsoor- 
ten valt niet te vergelijken met zijn tropische 
soortgenoten, maar de bloemen zijn qua vorm en  
kleur minstens zo fraai. 

Tamelijk algemeen is ook een soort fijnstraal,  
die nog het meeste lijkt op de alpenfijnstraal. 
Oppervlakkig gezien doet dit plantje iets den- 
ken aan een madeliefje; het behoort overigens  
tot dezelfde familie. De bloem is licht-roze  
van kleur. Een afbeelding van dit plantje ziet u 
hiernaast. Het echt walstro, zo bekend uit on- 
ze duinen, bedekt grote delen van de steenachti- 
ge grond met zijn helder-gele bloemtrosjes.  
Vaak wordt deze plant vergezeld van zijn direk- 
te familielid, het noords walstro, dat witte  
bloemtrosjes heeft. Qua aanzien is het wat los- 
ser en grover dan het echt walstro. Een bijzon- 
der fraai plantje is het vetblad, een vleesetend  
plantje, dat mugjes, vliegjes e.d. op zijn kleve-  
rige bladeren vangt. Het doet enigszins denken  
aan een viooltje, dat op een steeltje uit het  
bladrozet naar boven komt. In Nederland is dit 
mooie plantje met z'n donkerblauwe bloemen he-  
laas bijna uitgestorven, maar hier komt het ge-  
lukkig nog vrij veelvuldig voor. Er groeit ook  
nog een witte variëteit in IJsland, maar deze  
hebben we niet gezien. 

In de kleine plasjes temidden van het bergland groeit veelvuldig  
het waterdrieblad, in Nederland slechts zeer weinig te zien, omdat  
deze plant op schoon water gesteld is. Deze zelfde plasjes geven  
vaak nog een bijzonder bont beeld te zien vanwege het talrijke  
voorkomen van de arctische vorm van het wollegras. 
Ook in Nederland komen familieleden van 
deze plant voor, maar toch niet zo over- 
vloedig en dicht opeenstaand als hier. In 
dezelfde omgeving troffen we ook de wa- 
teraardbei aan met zijn mooie donkerrode 
bloemen. Wie wel eens in de omgeving van 
de Nieuwkoopse Plassen is geweest kan de- 
ze plant beslist voor zich halen. Vaak 
staat deze wateraardbei naast een bijzon- 
dere variëteit van de vrouwenmantel met 
diep ingesneden bladeren. Op de wat dro- 
gere oevers van deze plasjes is het knik- 
kend nagelkruid een vertrouwde verschij- 
ning. Tussen al het water in staat op 
verschillende plaatsen de zg. Dryas Octo- 
petala met zijn grote witte bloemen. Hij 
lijkt een beetje op ons duinroosje en is 
daar ook familie van. 
 

 

 
      
      Dryas Octopetala 
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Naast het grote hoofdeiland van IJsland bezochten we ook nog de  
westmanseilanden, een Kleine archipel ten Zuiden van IJsland. Deze  
eilandengroep herbergt weer een aantal aparte soorten vanwege de  
ligging temidden van de Atlantische Oceaan. Het zou te ver voeren  
al de soorten te vermelden, die wij daar weer tegen kwamen, maar  
twee er van zijn o.i. zeker het vermelden waard. Vlakbij de kust  
groeit in behoorlijk aantal een laagblijvende kruipende lathyrus  
met hele mooie roze bloemen (Lathyrus Maritimus). Op het strand  
zelf troffen we grote toeven van de Mertensia Maritima aan. De  
blaadjes van deze plant zijn zeegroen, terwij1 de talrijke bloemen  
blauwachtig-purper zijn. De bloemen lijken een beetje op de bloemen  
van de smeerwortel, tot wiens familie deze plant ook behoort. 

U zult begrijpen, dat in een kort artikel als dit nauwelijks een  
volledig beeld gegeven kan worden van de omvangrijke flora van  
IJsland, zeker wanneer men bedenkt, dat ook de paddestoelen, mossen,  
korstmossen en varens een wereld op zich vormen. Met wat hier is  
weergegeven hoop ik toch een klein beetje belangstelling te heb- 
ben opgewekt voor deze misschien wat vergeten uithoek van onze  
aarde. Ik zelf ben van mening, dat een bezoek aan IJsland beslist  
de moeite waard is en dat u daar veel van uw gading zult vinden. 
 

C.M.J. Verweij. 
 
 
 

Steenbreken 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
                       -------------- 
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de puzzelpagina DE PUZZELPAGINA de puzzelpagina DE PUZZELPAGINA  
 
 
We vermoeden dat de puzzel van de vorige keer u erg veel moeite zal hebben  
gekost. Daarom geven we aan de onderzijde van deze bladzijde de volledige  
oplossing, zodat u de opengebleven vakjes alsnog in kunt vullen. 
 
 
Onze puzzelmedewerkster Joanne van Sambeek heeft het u deze keer niet al  
te moeilijk gemaakt. Zelfs de kinderen komen er wel uit denken wij. 
 
 
SCHARREL PUZZEL 
 

1. Verander de volgende beesten in bekende vogels.  
 
WEERUPS 

 
  
 

REMEL 
  
 
 

WARELRAT 
  
 
 

SPAPERGIER 
 
 
 
 

2. Combineer de omcirkelde letters tot nóg een vogelnaam. 
  
Het antwoord is:  
 
 
 
 
 
Oplossing van de puzzel wouw, STRANDLOPER nr. 2 mei 1980 
 
horizontaal    vertikaal 
  
3.roding    1.torenvalk 
5.lijster    2.leeuwerik 
6.eend    4.gans 
7.rouw    5.lark 
8.aalscholver   9.houtsnippen 
10.koekoek    11.ooievaar 
12.kievits    13.tureluur 
14.fitis    16.zang 
15.vink    18.zeil 
17.uil    20.rui 
19.bril    21.hop 
22.groenling   25.oehoe 
23.lepelaars   26.texel 
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Verzameld door: 
J.Glasbergen 
 
Maart, April, 
Mei en Juni 

 
 
soort aantal datum plaats waarnemer 
     
Jan van Gent   27 ex   3-4-80 in één uur over zee,noordwaarts J.v.Dijk 
    1 ex  11-5-80 hoog over Noordwijk-binnen A.Cramer 
Aalscholver    1 ex   9-4-80 overvliegend,Rijnsburg K.de Mooy 
   23 ex  11-5-80 in één groep over 

zee,noordwaarts 
J.v.Dijk 

Ooievaar    2 ex  13-3-80 Warmond                          Annelies Molenaar 
    6 ex  12-5-80 zuidduinen Katwijk,één groepje K.de Mooy 
    1 ex   6-5-80 Noordwijk binnen,overvliegend Dhr.v.Houten 
Noordse Stormvogel    1 ex  op 30-3; 22-4; 27-4; 2 ex op 22-5 

         alles noordwaarts over zee 
 
J.v.Dijk 

Zomertaling    2 ex  13-4-80 Katwijk,zuidduinen F.v.Duivenvoorde 
    3 ex   3-5-80 over zee,noordwaarts J.v.Dijk 
Slobeend  110 ex  23-3-80 in 1 uur over zee,noordwaarts J.v.Dijk 
Pijlstaart  222 ex  23-3-80 idem,idem J.v.Dijk 
Zwarte Zeeëend 4500 ex  10-4-80 in 4 uur over zee            J.v.Dijk,R.de Mooy 
Middelste Zaagbek    2 ex   6-5-80 Katwijk,tussen de sluizen K.de Mooy 
Grauwe Gans   85 ex  11-4-80 Duinpark,overvliegend 

noordwaarts 
J.v.Dijk 

Kolgans    2 ex  15-5-80 over zee,noordwaarts J.v.Dijk e.a. 
Rotgans  182 ex  29-3-80 in 1 uur over zee,noordwaarts J.v.Dijk e.a. 
Brandgans   23 ex  22-3-80 over zee,noordwaarts J.v.Dijk 
    2 ex   9-5-90 idem,idem R.de Mooy 
Nijlgans    6 ex  18-6-80 Katwijk,zuidduinen 1 ad.met 5 

pulli 
 
K.de Mooy 

Buizerd    1 ex  19-4-80 Noordwijk,noordduinen,overvl. A.Cramer 
    1 ex   3-5-80 Noordwijk,overvliegend A.Cramer 
Sperwer    1 ex  13-4-80 Vliegveld-Valkenburg K.de Mooy 
Rode Wouw    1 ex   9-3-80 over Duinpark C. en J.van Dijk 
Zwarte Wouw    1 ex  13-5-80 laag over de duinen,Katwijk K.de Mooy 
Wespendief    1 ex  12-4-80 over Duinpark C. en J.van Dijk 
    2 ex   3-5-80 Noordduinen,overvliegend A. En W. Cramer 
Bruine Kiekendief    5 ex  13/14-5-80 Katwijk over zuidduinen K.de Mooy 
   10 ex  10/11-5-80 boven Duinpark J.v.Dijk e.a. 
Blauwe Kiekendief    1 ex   3-5-80 over Noordduinen, NW A. En W. Cramer 
Grauwe Kiekendief    1 ex   3-5-80 over zee, Noordwaarts J.v.Dijk 
    1 ex 13-5-80 idem,idem R.de Mooy 
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soort aantal datum plaats waarnemer 
     
Boomvalk                1 ex 26-4-80 Offem W.v.d.Niet e.a. 
    1 ex 19-6-80 Rijnsburg J.Glasbergen 
Slechtvalk    1 ex  2-5-80 Boven zee,noordwaarts R.de Mooy 
Smelleken    1 ex  5-4-80 Boven Duinpark J.v.Dijk 
Torenvalk    1 ex 13-4-80 Leidse Vaart J.v.Sambeek 
Waterral    1 ex 11-4-80 Katwijk,zuidduinen K.de Mooy 
Scholekster   70 ex   2-4-80 Estec-terrein J.v.Sambeek 
    1 pr   9-5-80 broedend in het grint naast het 

hoofdgebouw v.d.Estec 
 
J.v.Sambeek 

Bontbekplevier   90 ex  3-5-80 over zee,Noordwaarts            R.de Mooy,J.v.Dijk 
Zilverplevier 4431 ex  3-5-80 over zee,Noordwaarts            J.v.Dijk,R.de Mooy 
Steenloper  890 ex  3-5-80 over zee,Noordwaarts           R.de Mooy,J.v.Dijk 
Wulp   43 ex  3-5-80 over zee,Noordwaarts            J.v.Dijk,R.de Mooy 
Regenwulp  100 ex  3-5-80 over zee,Noordwaarts idem,idem 
Grutto  250 ex 18-3-80 over zee,Noordwaarts v.Dijk 
Rosse Grutto 4021 ex  3-5-80 over zee,Noordwaarts v.Dijk/de Mooy 
Oeverloper    6 ex  6-5-80 over zee,Noordwaarts K.de Mooy 
    1 ex 26-5-80 Excursie Leeuwenhorst      med. J.v.Sambeek 
Watersnip    2 ex 12-5-80 Voorhout in baltsvlucht J.v.Sambeek 
Tureluur 2310 ex  3-5-80 over zee,Noordwaarts            R.de Mooy,J.v.Dijk 
Zwarte Ruiter   87 ex  3-5-80 over zee,Noordwaarts idem,idem 
Groenpootruiter  510 ex  3-5-80 over zee,Noordwaarts idem,idem 
Kanoetstrandloper 1608 ex  3-5-80 over zee,Noordwaarts            R.de Mooy,J.v.Dijk 
Paarse Strandloper    1 ex 18-3-80 over zee,Noordwaarts               idem,idem 
Bonte Strandloper 1350 ex 23-3-80 over zee,Noordwaarts J.v.Dijk 
  372 ex  3-5-80 over zee,Noordwaarts            J.v.Dijk,R.de Mooy 
Drieteenstrandloper  220 ex  3-5-80 over zee,Noordwaarts idem,idem 
Kemphaan   26 ex 18-3-80 over zee,in 2 uur J.v.Dijk 
   33 ex 10-5-80 over zee,in 2 uur J.v.Dijk e.a. 
Kluut   36 ex  3-5-80 over zee,Noordwijk J.v.Dijk 
Dwergmeeuw   68 ex  3-5-80 over zee,Noordwaarts idem 
Zwarte stern    1 ex  5-5-80 Oosterduinmeer Annelies Moolenaar 
    1 ex 14-5-80 Kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 
Lachstern    1 ex 14-6-80 Noordduinen,overvliegend J.Glasbergen e.a. 
Dwergstern   75 ex  3-5-80 in 10 uur over zee,Zuidwaarts J.v.Dijk 
Koekoek    1 ex 28-6-80 jong,gevoerd door Graspiepers  
   nabij Duindamse slag K.de Mooy 
Holenduif    2 ex 27-4-80 Nieuw Leeuwenhorst A.Ruigrok 
    4 ex 31-5-80 overvliegend Noordduinen J.Glasbergen 
    2 ex 26-6-80 bij Duindamse Slag idem 
Wielewaal    1 ex  9-5-80 over Zuidduinen,Katwijk K.de Mooy 
    1 ex 15-5-80 Keukenhof A.Ruigrok 
    1 ex 26-5-80 Leeuwenhorst-excursie    med. J.van Sambeek 
Raaf    1 ex 16-6-80 Op hek bij de Beeklaan J.van Sambeek 
Bonte kraai    1 ex op 31/5 en 7/6 in zeereep Noordduinen J.Glasbergen 
Boomklever    1 ex 12-4-80 Nieuw Leeuwenhorst A.Ruigrok 
Beflijster    1 ex 12-4-80 Noordduinen,Noordwijk J.v.Dijk 
    1 ex 27-4-80 idem,idem J.Glasbergen 
    1 ex  4-5-80 Duinpark Noordwijk J.v.Dijk 
Paapje    1 ex 25-5-80 achter camping Koningshof R'burg K.de Mooy 
Zwarte Roodstaart    1 ex 12-4-80 Katwijk,'t Heen A.Cramer 
Blauwborst    1 ex 12-4-80 Noordduinen                    A.Ruigrok,K.de Mooy 
Rouwkwikstaart    1 ex 7/11-4-80 Duinpark C. en J.van Dijk 
Putter    2 ex 17-4-80 Noordwijk,Sluispad A.Cramer 
Klapekster    1 ex 30-4-80 Noordduinen A.v.d.Oever 
Geelgors    1 ex 25-5-80 achter Camping,Rijnsburg K.de Mooy 
 
 
 
 
 
 




