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I I I . 

EVENALS Scandinavië wordt Spitsbergen ook nu nog langzaam omhoog 
geheven. Men kan hiervoor overal aanwijzingen vinden. Een van de be
kendste verschijnselen, die met deze rijzing in.verband staan zijn de strand-

lijnen en de strandterrassen, die overal aan de kusten van den Ysfjord voorkomen. 
De mooiste strandlijnen vindt men zeker wel op Kaap Bjona, aan den voet van 

den grooten Tempelberg, waar niet minder dan 25 oude stranden op gelijke afstanden 
boven elkaar liggen. Het is echter een zeldzaamheid, dat déze zoo mooi bewaard 
gebleven zijn: meestal zijn er slechts enkele terrassen duidelijk zichtbaar. Men kan 
deze ook goed waarnemen, vooral van uit den Fjord, aan de kust ten N. en ten Z. 
van den ingang van Advent Baai. De hoogste strandlijnen worden aan den Ysfjord 
o p 130 M. boven de zee gevonden. 
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290 D E LEVENDE NATUUR. 

In de Toendra Boheman wijzen ook verschillende feiten er op, dat deze 
eens door de zee overdekt was. Het Z.W. deel van de toendra, aan de Toendra Baai 
gelegen, is het laagste en dus ook het moerassigste; meer naar het Oosten toe wordt 
het land hooger en hier komen op verschillende plaatsen de zandsteenrotsen, die 
vroeger, in den Ijstijd, door de gletschers zeer sterk afgeslepen (geërodeerd) zijn, 
aan de oppervlakte (fig. 12). Aan de Oostzijde van de toendra en ook op enkele 
plaatsen van de Zuidzijde komt hier en daar een steile kust van 8 a 10 M. hoogte 
voor. In de toendra kan men zeer duidelijk drie verschillende terrassen onderscheiden, 
die vooral aan de Oostzijde steile kanten bezitten. Deze laatsten zijn geheel op de
zelfde wijze gevormd als de hedendaagsche steile kust en daarom zijn deze steile 
wanden dan ook zonder twijfel vroeger, toen het land nog niet zoo sterk gerezen 
was, en de voet van deze terrassen nog door de zee omspoeld werd, door de branding 
gevormd. 

In de Alpen kan men op vele plaatsen zien, hoe de reusachtige gletschers van 
den Ijstijd de rotsen, waar zij overheen schoven, gepolijst en bekrast hebben. Derge
lijke rotsen nu vinden wij in de Toendra Boheman ook, met dit verschil echter, 
dat er zeer weinig gletscherkrassen voorkomen. 

Volgens de geologische kaart van DE GEER (1910) moeten zij op de eigenlijke 
Kaap Boheman ook voorkomen, doch het is mij niet mogen gelukken ze hier te vin
den. De verweering is in deze noordelijke streken zeer groot en voornamelijk een 
gevolg van de harde vorst in den winter, waardoor alle gesteenten zeer sterk aan 
stuk-vriezen onderhevig zijn. 

De oppervlakte van de zachte zandsteenrotsen heeft natuurlijk ook zeer veel van 
de verweering te verduren en het spreekt van zelf, dat de gletscherkrassen in dit 
zachte materiaal gemakkelijk verdwijnen. Op het hoogste punt van onze toendra 
heb ik de gletscherkrassen echter wel gevonden, doch alleen daar, waar de rotsen 
nog zeer kort geleden door aarde overdekt geweest waren en waar dus de verweering 
nog niet heel sterk had plaats kunnen vinden. 

Niet alleen de kustterrassen van de Toendra Boheman zijn een bewijs voor de 
opheffing van dit gebied, ook de mooie, vlakke, geërodeerde rotsen zijn dit, want 
men moet toch als zeker aannemen, dat de basis van den grooten gletscher, die vroeger 
den geheelen Ysfjord vulde, lager lag dan de basis van de hedendaagsche gletschers. 

Wie wel eens in Luzern geweest is, heeft daar ook zeker wel een bezoek gebracht 
aan den „ G l e t s c h e r g a r t e n " met zijn groote „R i e s e n t ö p f e". Deze 
laatste zijn ontstaan, doordat een harde steen, gedurende langen tijd door de groote 
kracht van het smeltwater, dat van de oppervlakte van den gletscher door een 
spleet naar beneden stortte op de zelfde plaats rond gewenteld werd, en waardoor 
in den rotsbodem een groot diep gat uitgeslepen werd. In vele gevallen ligt de steen 
zelf nog in deze kom. Op een van de zooeven genoemde zandsteenhcllingen van de 
Toendra Boheman nu (fig. 12), vond ik een groot aantal van deze „Riesentöpfe", 
waarvan sommige zeer mooi en gelijkmatig van vorm waren (fig. 13). Deze zijn 
echter niet zoo diep als die uit de Alpen of uit Scandinavië en ook ligt de steen, 
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Fig. 11. Kaar t van den IJsfjord, naar ISACHSEN' {1914). 



292 DE LEVENDE NATUUR. 

waardoor zij gevormd zijn, er niet meer in, ten minste niet in die „Riesentöpfe", 
waaruit de aarde enz. verwijderd werd. 

Behalve de kustterassen en de door de gletschers geërodeerde hellingen is er 
nog iets in de toendra, dat er op wijst, dat deze omhoog geheven is en vroeger 
zeebodem geweest is. Op vele plaatsen in de toendra toch vond ik groote hoeveel
heden mariene Mollusken. Dat deze schelpen er niet door vogels gebracht waren, 
bleek vooral hieruit, dat zij er ook in den bodem voorkwamen en dat er soorten 
bij waren, die nu niet meer levend in den fjord gevonden worden. 

Ik heb in mijn vorige artikel reeds vermeld, dat vooral de N.W. zijde van den 
Ysfjord rijk is aan groote, in zee eindigende gletschers. D e B o r e e n d e N a n s e n 

G l e t s c h e r , die W. 
van onze nederzetting 
gelegen waren, heb ik 
verschillende malen 
kunnen bezoeken, om
dat zij in i 1 / 2 a 2 uur 
per roeiboot gemakke
lijk bereikbaar waren. 
Na eerst den zuidelij
ken oever van de Toen
dra gevolgd te hebben, 
moesten wij het ooste
lijke ondiepe deel van 
de Toendra Baai over
steken en vervolgens 
de oostelijke moraine 
van den Bore Gletscher 
om varen. Een aardige 
tocht, omdat er altijd 
talrijke eenden (Ko-
nings- en gewone Ei

ders) en andere watervogels in den Fjord waren, en de jacht hierop een welkome 
afwisseling was op de toch altijd eenigszins langdurige vaart. 

Evenals vele andere gletschers zijn ook de Bore en de Nansen Gletscher den 
laatsten tijd sterk achteruit gegaan. Hoe groot hun maximale vooruitgang geweest 
is, kan men nu nog zien aan de zijmoraines. Wanneer toch de gletscher 
in den Fjord vooruitschuift, wordt de zeebodem hier door de geweldige 
kracht van deze ijsmassa naar beide zijden als het ware omhoog geploegd en zoo 
ontstaat een breede, geheel uit modder, steenen enz. samengestelde zijmoraine. 
Dat deze eens fjordbodem was, blijkt nu nog uit de mariene schelpen, die er overal 
in aangetroffen worden. De hoogte van deze moraines (fig. 14) is vrij aanzienlijk; 
ze zijn bijna geheel zonder plantengroei; slechts enkele grassen vond ik er later 

Fig. Door gletschers geërodeerde rotshclliiig in de Toendra Boheman. 
Op den achtergrond de Syltop (674 M.). 

Van Gordt phot. 
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in het seizoen op. In het voorjaar vormt de smeltende sneeuw er overal kleine 
plassen en dan zijn ze door de weekheid van den bodem zeer moeilijk begaanbaar; 
op vele plaatsen stroomt de modder vanaf de moraine naar zee. Later echter droogt 
de bovenste laag uit; doch het betreden is ook dan niet zonder gevaar, omdat men 
kans heeft door de bovenste harde laag diep in de weeke modder er onder weg te 
zakken. Daar het materiaal, waaruit de zijmoraines zijn samengesteld, van zeer 
verschillenden aard is, ontstaan er, doordat de verweering en het smeltwater van 
de sneeuw hier meer, daar minder hun invloed kunnen doen gelden, vele hooge, 
puntige, grillig gevormde toppen (fig. 15). 

De Bore Gletscher, die meer dan 2 K.M. terug gegaan is, eindigde met een mooie, 
gelijkmatige vertikale 
wand van ongeveer 20 
a 30 M. hoogte in zee. 
De bovenzijde van den 
gletscher was in het 
geheel niet gespleten 
en zeer gemakkelijk 
begaanbaar. Door al
lerlei kleine geuit j es 
liep het smeltwater 
naar den zijkant van 
den gletscher af, om 
zich hier te vereenigen 
tot een breede rivier, 
die met een groote 
delta eindigde in het 
oostelijke gedeelte van 
de Toendra Baai. Ook 
aan de onderzijde van 
sommige gletschers 
vloeit het smeltwater af: in enkele gevallen is de hoeveelheid zoo groot, dat ook 
hier een beek gevormd wordt, die dan door een groote poort in den gletscher 
naar zee loopt. De Bore Gletscher had er geen, doch in het midden van den Nansen 
Gletscher was den geheelen zomer een zeer groote gletscherpoort zichtbaar. Op de 
photo van den Wahlenberg Gletscher is een kleine zichtbaar (fig. 3, pag. 244). 

Het was in het begin van den zomer niet gevaarlijk om aan den rand van den glet
scher te staan, doch later, toen het zeewater warmer geworden was, was dat wel 
het geval, want toen begonnen de ijsbergen van den gletscherwand af te kalven. 

Door dit zeewater smelt de voet van den gletscherwand sterk af; er ontstaan 
hier spleten in de geweldige ijsmassa, en op een gegeven oogenblik stort, onder 
donderend geraas, een groot ijsblok naar beneden. In onze nederzetting 
maakte dit altijd geheel den indruk van een verwijderd onweder. In zee 

MLHiSJWJrlEi 

Fig. 13- „Riesentopf" op dezelfde helling als die van fig. 12. 

Van Oordt phöt . 



294 DE LEVENDE NATUUR. 

gevallen smelten de ijsbergen langzamerhand af en worden dan spoedig 
groote ijsschollen. Deze laatste nu zijn de geliefkoosde rustplaatsen van de 
Zeehonden.. In den IJsfjord komen twee soorten van Zeehonden voor. De grootste, 
„S t o r k o b b e" door de Noren genoemd (Phoca barbata Fabr.), bereikt de aan
zienlijke lengte van ongeveer 3 M. Ze hebben een betrekkelijk kleinen kop, welke 
zeer groote en dikke snorharen bezit. De tanden van deze soort zijn zeer stomp: 
ze voeden zich in hoofdzaak met Crustacea, voornamelijk met de krabben, die 
in groote hoeveelheid aan den voet van de gletschers gevonden worden. Met deze 
stompe tanden en kiezen kunnen zij het harde huidpantser van hun voedsel ge
makkelijk vermorzelen. 

De jacht op de „Storkobbe" is niet eenvoudig. Wanneer men uit de verte zulk 
een Zeehond op het ijs 
ziet liggen, wordt er 
zoo voorzichtig moge
lijk, zonder lawaai te 
maken, heen geroeid 
en het dier genaderd, 
totdat het onder schot 
gekomen is. In de 
meeste gevallen gelukt 
dit, voordat de half 
slapende rob zij n vij an-
den in de gaten krijgt. 
Men moet zich hierbij 
zoo veel mogelijk in de 
van buiten wit geschil
derde roeiboot trach
ten te verschuilen. Het 

Fig. 14. De oostelijke zijmoraiin' van den Bore Gletscher. Op den k o m t e r UU VOOr d e n 
achtergrond de IJsfjord. • h e t d i e r 

Van Oordt phot. J ^ .. , 

op de ijsschots met een 
schot te dooden. Is de Zeehond niet direct op de plaats dood, dan duikt hij van 
de schots in zee onder en is in negen van de tien gevallen verloren. Want gedoode 
„Storkobbsn" drijven niet, doch zinken dadelijk naar de diepte. Daarom worden deze-
robben met dum-dum kogels in de hersenen geschoten. Daar alleen zijn zij 
doodelijk kwetsbaar: komt de kogel in de dikke speklaag terecht, dan veroorzaakt 
hier de ontploffing van den kogel wel een groote, doch geen gevaarlijke wond en 
de rob duikt in zee. Komt hij nu weer boven en gelukt het dan hem in de hersenen 
te treffen en dus te dooden, dan is de Storkobbe toch meestal nog verloren, omdat 
hij direct wegzinkt. 

De jacht op de kleinere Phoca annellata Nils, is gemakkelijker, omdat gedoode 
exemplaren van deze soort altijd eenigen tijd blijven drijven, alvorens te zinken. 
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Evenals de groote' Zeehond zijn zij zeer nieuwsgierig: door fluiten en roepen kan 
men hen in de nabijheid lokken en dan kunnen zij, terwijl zij den kop ver uit het 
water omhoogsteken om den hun vreemden indringer beter te kunnen zien, ge
schoten worden. Deze soort gelijkt veel op onze gewone Zeehond {Phoca vitulina 
L.), die tot aan de Noordkust van Scandinavië voorkomt, doch aan de kusten van 
Spitsbergen slechts zeer zelden verschijnt. Phoca annellata is in den regel iets kleiner, 
terwijl de huid met donkere ringen (vandaar de naam) en niet met vlekken getee-
kend is. . 

Noch de groote, noch de geringde Zeehond komen in groote troepen voor. De 
paren of de afzonderlijke exemplaren liggen meestal op enkele, honderden meters 

Fiii. 15. Op de oostelijke moraine van den Bore Gletscher. 
Van Gordt phot. 

van elkaar verwijderd op het ijs. De „Storkobbe" komt niet alleen in de fjorden, 
doch ook in de zeeën rondom Spitsbergen talrijk voor, de kleine soort schijnt alleen 
algemeen te zijn in de fjorden. 

De W a h l e n b e r g G l e t s c h e r ligt ten N. van de Toendra Boheman en 
was vanuit onze nederzetting vrij gemakkelijk te voet te bereiken. Het was een 
prachtige dag, toen ik er heen ging. Gedurende enkele dagen had het bijna niet 
gewaaid — een zeldzaam verschijnsel in Spitsbergen — de lucht was niet bewolkt 
geweest en de zon had enkele dagen en nachten achter elkaar de toendra sterk ver
warmd. De lucht trilde er evenals in den zomer bij ons op de heide. Het was dan 
ook dien eersten Augustus buitengewoon warm: ik hoorde later, dat dienzelfden 
dag de temperatuur te Green Harbour tot 180 C. in de schaduw opgeloopen was. 
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Wel een record, daar de hoogste daarvoor in Spitsbergen waargenomen temperatuur 
slechts 15 a 160 C. bedroeg. 

Naar het Westen had ik een prachtig gezicht op den spitsen „Syltop" (674 M., 
fig. 16); in het Oosten en Noorden verhieven zich, achter den met veel drijfijs be
dekten noordelijken tak van den Ysfjord, de hooge bergen van Ekman- en Dickson 
Baai. Om dicht bij den gletscher te kunnen komen, moest ik eerst de ondiepe rivier, 
welke het smeltwater van den gletscher naar de zee voert, doorwaden en ver
volgens de zuidelijke moraine beklimmen, die nog modderiger en onregelmatiger 
van vorm was, dan die van den Bore Gletscher. Ook op deze moraine was bijna geen 
vegetatie te vinden. Van de moraine had ik een prachtig gezicht op den stellen 

Fig. 16. IV Syltop ;674 M.) van uit het Oosten gezien. 
Van Gordt phot. 

gletscherwand (fig. 3, blz. 244; op den voorgrond van deze photo ziet men een deel 
van de modderige moraine). Van dezen gletscher had ik een kaartje, door DE G E E R 

vervaardigd en uitgegeven ter gelegenheid van de excursie van het 10de Int. Geol. 
Congres naar Spitsbergen (1910), en zoo was ik in staat te constateeren, dat de 
gletscher sinds 1908 belangrijk (meer dan 1 K.M.) naar voren gegaan was. 

Van den Wahlenberg en den Svea tdetscher kalfden vele ijsbergen af, zoodat de 
zee er voor over een groote oppervlakte met kleinere en grootere schotsen bedekt was. 

In het midden van Juli was ik gedurende een week de gast van de O x f o r d 
U n i v e r s i t y E x p e d i t i o n t o S p i t s b e r g e n , waarvan ik reeds en
kele leden in Tromsö had leeren kennen. Op 12 Juli kregen wij, als gevolg van een 
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telegram, waarin ik gemeld had, dat de Koningseider en de Rosse Franjepoot talrijk 
in de Toendra Boheman voorkwamen, een bezoek van de Expeditie, dat voor
namelijk ten doel had eenige legsels van den Koningseider te verzamelen, welke 
eend, zooals ik reeds verteld heb, alleen in de Toendra Boheman in grooten getale 
gevonden is. Behalve een legsel, dat ik zelf gevonden had, verzamelden de expe
ditieleden nog een ander en schoten zij nog enkele vrouwelijke exemplaren van deze 
zoo zeldzame eendsoort. 

Tot mijn groot genoegen werd ik door den leider der expeditie. Rev. JGURDAIN, 

de bekende Engelsche oöloog, uitgenoodigd om met het expeditieschip een der 
noordelijke baaien van den IJsfjord te bezoeken, alwaar getracht zou worden het 
S p i t s b e r g e n s c h e S n e e u w h o e n [Lagofiis mutus hyperboreus Sund.) te 
verzamelen, dat door de expeditie nog niet in Spitsbergen gevonden was. Eerst 
brachten wij nog een bezoek aan de Westzijde van Dicksonland, aan den Congres 
Berg, waar een groote broedkolonie van Zeekoeten en Drieteenmeeuwen gevestigd 
was. Doch niet alleen voor de vogels ging ik gaarne naar de overzijde van den IJs
fjord: het was mij bekend, dat in deze bergen, die tot den Trias behooren, veel 
fossielen voorkomen, waarvan de Sauriers, de groote hagedischachtige Reptilen 
uit het secundaire tijdperk, wel de belangrijkste zijn. 

De Triasbergen, die uit een zacht gesteente zijn opgebouwd, zijn dientengevolge 
aan groote verweering onderhevig. Zij hebben sterk afgeronde ruggen, die aan de 
oppervlakte bijna geheel uit stuk gevroren materiaal bestaan en bezitten zelden 
scherpe kammen. De Trias-fossielen zelf, die bijna altijd uit harder gesteente be
staan, dan de lagen, waarin zij voorkomen, liggen altijd aan de oppervlakte. Ze zijn, 
zooals men het noemt, „uitgevroren". De Trias-gebergten, zoowel hier als op andere 
plaatsen van den IJsfjord (aan de Westzijde van Ekman Baai en ten Z. O. van 
Sassen Baai) zijn bijna geheel horizontaal gelaagd en daardoor is het zeer gemak
kelijk een laag, waarin een bepaald fossiel gevonden wordt, langs de helling van het 
gebergte te volgen. 

Men kan dan ook in den Trias van den IJsfjord een Visch-, een bovenste en een 
onderste Saurier-niveau enz. onderscheiden. De mooie voorwerpen zijn, aan de 
IJsfjordkusten althans, reeds in vroegere jaren (in 1908 door Prof. WlMAN uit Upsala 
en door de latere expedities van B. HÖGBGM en anderen) verzameld. Behalve vele 
schelpen en Ammonieten vond ik er, op ongeveer 350 M. boven de zee, slechts een 
aantal ondetermineerbare beenstukken en verschillende mooie Saurierwervels, 
waarvan de grootste een doorsnede van ongeveer 10 c.M. hadden. 

Hoog over het gebergte gingen wij vervolgens naar een plaats, gelegen boven 
de Z e e k o e t e n - en Dr ie t eenmeeuwen-ko lon ie . Het was er een lawaai van belang. 
De steile rotsen waren alle dicht bezet met honderden groote Zeekoeten {Uria 
lomvia L.) en Drieteenmeeuwen {Rissa tridactyla L.), die ook in grooten getale af 
en aan vlogen. De groote Zeekoet onderscheidt zich van de gewone soort, die nog 
op het Beereneiland talrijk broedt, doch noordelijker niet voorkomt, voornamelijk 
door zijn snavel, die hoewel korter, toch veel zwaarder van bouw is. In den IJsfjord, 

1 1 * 
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vooral in dieper water is het een van de algemeenste vogels; het zijn natuurlijk 
uitstekende zwemmers en duikers, doch ook kunnen zij zeer goed vliegen. Wel 
schijnen ze zich moeilijk uit het water in de lucht te verheffen, doch eenmaal op 
gang vliegen ze zeer snel en het valt dan niet mede hen te schieten. Even algemeen 
als de groote Zeekoet is in Spitsbergen de Drieteenmeeuw. Beide soorten broeden 
gaarne te samen in dezelfde kolonies. In den IJsfjord zijn niet zoo heel veel Zee
koeten- en Drieteenmeeuwen-kolonies, doch aan de Westkust, vooral ten N. van 
den IJsfjord vindt men zeer dicht bevolkte vogelbergen. De Noordpunt van Prins 
Karel Voorland ontleent er den naam Vogelhoek aan. 

In de nabijheid van geen enkele broedkolonie ontbreken de mooie Burgemeesters 

Fig. 17. Mt. Hult uit het Z. Op den achtergrond Mt. Sphinx (Klaas Billen Baai). 
Van Oordt phot. 

{Larus hyperboreus Gunn.), de grootste roovers van eieren en jongen van allerlei 
vogels. Doch niet alleen levende dieren, ook cadavers zijn van hun gading. Deze meeu
wen broeden niet in eigenlijke kolonies, doch meestal verspreid in de nabijheid van de 
vogelbergen. Verschillende van hunne groote nesten zag ik op vooruitstekende 
rotsen boven de vogelkolonie van den Congresberg. Behalve deze drie broedden 
hier ook nog eenige andere zeevogels in kleinen getale n.1. Zwarte Zeekoeten {Uria 
grylle Mandti Mandt), kleine Alkjes {Plotits alle L.) en waarschijnlijk ook enkele 
Noordsche Stormvogels {Fulmarus glacialis L.). 

Dien zelfden nacht bracht het expeditieschip, de in Tromsö gecharterde, zeer 
sterke, houten motorkotter „Terningen", ons naar het noordelijke gedeelte van 
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Klaas Billen Baai, waar wij in het Ebba Dal speciaal naar de Sneeuwhoenders zouden 
gaan zoeken. 

Klaas Billen Baai wordt aan beide zijden omsloten door hooge tafelbergen, die 
allen tot het Carboon behooren. De voet van deze bergen bestaat meestal uit Onder 
Carboon, de z.g. K u 1 m, waarin op enkele plaatsen steenkolen gevonden worden. 
De top . bestaat altijd uit harde kalkbanden, waarin tal van fossielen en 
verschillende gipslagen voorkomen. In dit harde materiaal zijn door de ver
weering talrijke horizontale richels ontstaan en deze zijn de geliefkoosde broed
plaatsen van de Noordsche stormvogels {Fulmarus g/aaa/zs L.), zeker welde alge
meenste vogelsoort van Spitsbergen. In de vlucht gelijken ze wel wat op meeuwen, 

Fig. 18. De Ebba Gletscher. Op den achtergrond een Xunatak. 
Van Gordt phot. 

doch door den dikken kop en vooral door den eigenaardigen snavel met de buisvormige 
neusgaten kunnen ze ook dan gemakkelijk onderscheiden worden. Met goed weder 
zoeken de meeste Stormvogels hun voedsel ver weg in de Noordelijke Ijszee, 
doch met stormweder blijven er vele in den Fjord. Dan vooral trokken zij in grooten 
getale vlak langs de kronkelende kust van de Toendra Boheman, alle baaien en 
inhammen volgend en vermijdend om ook maar een klein stukje land over te vliegen, 
naar hun broedplaatsen, die overal in het noordelijk deel van den IJsfjord, hoog 
op de bergen bij Ekman, Dickson en Klaas Billen Baai, doch ook wel ver in het 
binnenland1) gelegen waren. Dan, met stormweder, ziet men pas, welk een buiten-

1) Zoo schreef Rev. JOURDAIN mij, dat de geographische afdeeling van de OxfordExpe-
ditie, die het land ten N.O. van Billen Baai exploreerde, dezen zeevogel broedende had 
aangetroffen op 30 k 40 K.M. van de kust verwijderd. 
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gewoon goede vliegers het zijn. Geluid laten zij weinig hooren; alleen op de broed
plaatsen en bij vechtpartijen onderling hoort men hun leelijk geschreeuw. De 
Noordsche Stormvogel leeft voornamelijk van doode dieren, doch visch en andere 
zeedieren worden door hem geenszins versmaad. Zoo vond ik in de magen van ver
schillende exemplaren, die ik geopend had om de darmparasieten (waarmede zij 
vol zitten!) te verzamelen, dikwijls een witte brij, waarin vele zwarte bolletjes. 
Eerst wist ik niet recht wat dat waren, doch spoedig bleek mij, dat dit de nog niet 
verteerde oogen waren van een Mysis-soort {Crustacea), die in grooten getale in 
den fjord voorkwam. 

De Stormvogels zijn uitstekende vliegers, goede zwemmers, doch hulpeloos, 
wanneer zij op het land komen, want hiervan opvliegen kunnen zij niet. Slechts 
wanneer zij dan in de lucht geworpen worden, kunnen zij hun lange vleugels uit
slaan. 

Het Ebba Dal gold als een plaats, waar de Sneeuwhoenders talrijk moesten 
voorkomen; tenminste zoo hadden de Schotten verteld, die hier in 1920 geweest 
waren, om de mogelijkheid van kolenexploitatie na te gaan. Of zij er toen alle Sneeuw
hoenders grondig opgeruimd hebben, is ons niet bekend geworden, maar een feit 
is, dat wij geen enkele levende vogel gezien of gehoord hebben. Nu wil dat nog niet 
zeggen, clat alle Sneeuwhoenders er uitgeroeid zouden zijn, want het is bekend, 
dat zij hoog in het gebergte broeden, zeer vast op hun nest zitten en bovendien zeer 
moeilijk van de omgeving te onderscheiden zijn. Dat wij in een streek waren, waar 
zij nog kort te voren geweest waren, bleek uit de talrijke uitwerpselen, veeren, uit 
een verlaten nest met gebroken eischalen, en uit de holten in den grond, waarin 
zij zandbaden genomen hadden. Trouwens, vele Spitsbergen-reizigers hebben het
zelfde onÖervonden als wij en zeer weinig van deze interessante vogels kunnen waar
nemen, tei wijl anderen zeer gelukkig geweest zijn. Het Sneeuwhoen van Spitsbergen, 
dat in verschillende opzichten van het Noord-Europeesche Sneeuwhoen verschilt 
(het is grooter en de staartpennen vertoonen meer wit) komt ook in Frans Joseph 
Land voor. Het is een zeer makke vogel, zoo mak, dat zij met steenen gemakkelijk 
dood gegooid kunnen worden. Het is dan ook niet te verwonderen dat, nu Spits
bergen meer en meer, ook in den winter, bevolkt wordt, het aantal Sneeuwhoenders 
er sterk afneemt. Het Sneeuwhoen is de eenigste standvogel op Spitsbergen. In den 
winter is het geheel wit. Om dan aan den kost te komen, graaft het gangen in de 
Sneeuw om zoo de planten te kunnen bereiken. 

Op andere plaatsen bij Klaas Billen Baai (bij den Nordenskiöld Gletscher en in 
het Mimer dal) waren wij niet gelukkiger. En ook later in het einde van Augustus, 
toen ik ten tweeden male het Ebba Dal bezocht, heb ik er geen Sneeuwhoenders 
aangetroffen. 

Met dat al waren deze merkwaardige vogels toch de oorzaak, dat ik een van de 
mooiste baaien van den IJsfjord leerde kennen. Van de talrijke gletschers, die van 
uit het binnenland naar de Billen Baai afdalen, reikt alleen de groote N o r d e n 
s k i ö l d G l e t s c h e r tot in de zee. Deze reusachtige gletscher is daarom vooral 
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belangrijk, omdat hij, in tegenstelling met de andere gletschers uit den IJsfjord, 
in een zee eindigt, die daar ter plaatse meer dan 150 M. diep is. Het einde van den 
gletscher wordt dan ook duidelijk door het water omhoog getild, en de ijsbergen, 
die van den Nordenskiöld Gletscher afkomstig zijn, zijn veel grooter dan die van de 
andere gletschers. 

De E b b a G l e t s c h e r (fig. 18) bereikt de zee niet meer, doch eindigt op ongeveer 
5 K.M. van de kust in het dal. De voet van dezen gletscher heeft een mooien pad
denstoel-vorm. Aan de zijkanten van den gletscher was het ijs zeer vuil en in sterke 
mate verontreinigd met modder, steenen enz., die er van de bergen hoogerop op
gevallen waren. Bij de voortbeweging van den gletscher werd dit moraine-materiaal 

Fig. 19. Zijkant van den Ebba Gletscher. 
Van Gordt phot. 

mede getransporteerd. Aan den voet van den gletscher nu, waar het ijs sterk afsmolt, 
vielen deze steenen alle naar beneden, (fig. 19). 

Op sommige plaatsen steken de bergen uit de ijsmassa, die het binnenland bedekt, 
omhoog. Aan de zeer sterk afgeronde kanten van deze bergen (fig. 18), kan men dui
delijk zien, dat zij in den Ijstijd door het ijs geheel bedekt moeten geweest zijn en door 
de voortschuivende ijsmassa's geërodeerd werden. Dergelijke door het ijs geheel 
omgeven bergen noemt men in de geomorphologie „N u n a t a k s", een benaming, 
die ontleend is aan den taal der Groenlandsche Eskimo's. Dit begrip is ook uitge
breid tot bergen, die in den Ijstijd uit het ijs omhoog gestoken moeten hebben en 
nu geheel vrij zijn. 

Wij hebben nu de gletschers, die in zee eindigen evenals die, waarbij dit niet 
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meer het geval is, leeren kennen. Het spreekt van zelf, dat in Spitsbergen, waar in 
den winter zulke lage temperaturen als — 500 C. en meer voorkomen, overal 
waar zulks mogelijk is, nog gletschers gevonden worden. Veelvuldig liggen er 
groote ijsmassa's tegen de berghellingen aan, waarvan ik als voorbeeld slechts wil 
noemen de oostelijke helling van den Syltop (fig. 16). 

Op verschillende plaatsen heb ik al opgemerkt, dat de vergletschering van Spits
bergen in den Ijstijd natuurlijk veel uitgebreider moet geweest zijn. Niet alleen 
moeten we aannemen, dat toen alle fjorden met reusachtige gletschers, doch ook 
alle dalen met een ijsmassa gevuld waren. Trouwens het hedendaagsche uiterlijk 
van Spitsbergen moet hoofdzakelijk toen ter tijde ontstaan zijn. 

{Wordt vervolgd). 

DE WESPEN-ENQUÊTE 1921. 

TOEN ik, een paar maanden geleden, mijn verzoek tot het ontvangen van 
mededeelingen omtrent het veelvuldig voorkomen van wespen in ons land 
in 1921 in „de Levende Natuur" plaatste, verwachtte ik wel, verscheidene 

antwoorden te zullen ontvangen, doch niet den hoogen stapel brieven en brief
kaarten, die thans voor mij ligt. De ondervonden medewerking heeft mijne ver
wachting verre overtroffen en dank ik hierbij allen, die deze verleenden. 

1. P l a a t s e n i n N e d e r l a n d , waar in 1921 bijzonder veel wespen werden 
waargenomen. 

In den beginne heb ik eene lijst aangelegd van de mij gemelde plaatsen, gerang
schikt naar de provincies. Daar echter ten slotte uit a l l e provincies t a l van 
plaatsen genoemd werden, het veelvuldig voorkomen van wespen dus a l g e 
m e e n was, heeft het geen zin, hier eenige honderden plaatsnamen af te drukken, 
die eenvoudig zouden getuigen: in 1921 zijn over g e h e e l Nederland de wespen 
buitengewoon talrijk geweest. 

Daar wespen nagenoeg overal in ons land voorkomen, moet het wel eene alge-
meene oorzaak geweest zijn, welke hare vermeerdering in 1921 o v e r a l zoo uiter
mate bevorderd heeft, en die oorzaak is zonder twijfel de aanhoudende droogte ge
weest, dikwijls met zonneschijn en warmte gepaard, waardoor allereerst de aanleg 
en later de groei der nesten ten zeerste werd begunstigd. Elk nest toch wordt in 
het voorjaar door ééne enkele overwinterde moederwesp, veelal koningin genoemd, 
aangelegd, die een tijd lang alles alleen moet verrichten. Zij bouwt het begin van 
het nest, maakt daarin eenige cellen, legt daarin eieren, verzorgt, nadat zij zijn 
uitgekomen, de larven, en heeft geen rust, voordat deze laatste verpopt en ver
volgens uitgekomen zijn. Dat zijn dan de eerste werkwe§pen of werksters, welke 
weldra uitvliegen en dan de verzorging van nest en bewoners op zich nemen. Weldra 
vliegt de koningin niet meer uit; de werksters voeden haar in het nest en zij kan zich 


