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Vogelreis naar Scandinavië

Voor de reis werden 5 weken uitgetrokken. Vooral, de "nieuwe" , vogelsoorten had-

den onze speciale belangstelling. •
'

'

-
-

...

DG te volgen route in kort bestek: Via Denemarken naar Zuid-Zweden, .Vervolgens

naar het eiland 'Öland en via ds Zweedse kust naar het noorden. Doorsteken naar

Varsnger Fjorden in arctisch hoorwegen en daarna weer terug in zuidelijke rich

ting door Finland.

Zoals hiervoor reeds vermeld 23, vertrokken we op de derde juni. Via Noord-

Duits] and en Denemarken bereikten ro het zuiden van Zweden. Ons eerste reisdoel

was "0'land. öland is een 130 km lang eiland aan de "zuidoostkust van Zweden.

Landschappelijk vertoont het totaal gesn gelijkenis met het vaste land van Zwe-

den, waar het met een zeven kilometer lange brug is verbonden. Het eiland doet

steppeachtig aan, vooral het zuidelijke gedeelte; vlak en kaal met hier en daar

rotsblokken en verspreid staande jeneverbesstruikjes. De kalkachtige bodem

schijnt hiet debet aan tq zijn.

'Öland is befaamd om zijn zeldzaamheden, iéen vindt er dan ook overal vogelaars,

met name aan de zuidpunt, ongetwijfeld het meest' interessante gedeelte van het

eiland. Op deze plaats is ook hét vogelringstation gevestigd..

Do eerste interessante vogel waar we naar zochten was de Sperwer grasmus. We

vonden er een aantal in een dichte jeneverbesvegetatie* De vogels waren veel

minder sterk geboudeerd dan do vogels die ik eerder in Oostenrijk had gezien.

Ook Noordse nachtegalen varen hier aanwezig (gewone Nachtegalen komen in het

noorden niet voor). Men had ons verteld dat er cp enkele plaatsen op het ei-

land Kleine vliegenvangers te vinden waren. Wij venden een eks. in oen mooi

loofbos dicht bij dc zuidpunt v'-in het eiland* Ook hadden wij het geluk om op

Na enige jaren het zuiden en zuidoosten van Europa bezocht te hebben, was het

niet moeilijk om in 1978 tot de keuze te komen Scandinavië te verkennen.

Zoals bij iedere reis het geval is, gingen ook ditmaal de voorbereidingen aan

de reis vooraf. Reeds begin 1978 werd er een begin gemaakt met het achterhalen

van adressen van vogelaars in het noorden en met het ondervragen van Nederlan-

ders die in Scandinavië geweest zijn, teneinde zo goed mogelijk geinformeerd

aan de reis te beginnen.

Zaterdag 3 juni werd als vertrek datum gesteld enerzijds omdat juni ons een ge-

schikte tijd leek voor de vogels in het noorden, anderzijds omdat de kans om

half juni in de sneeuw te blijven steken erg gering is. Gaat menvroeger dan is

die kans wel degelijk aanwezig.
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twee verschillende plaatsen een Grauwe fitis te ontdekken. De zang had wat weg

van de zang van het' Winterkoninkje. Deze vogels trekken hier vrij regelmatig

door, maar broeden verder niet in Zweden. 's-Avonds hoorden we vanuit een koren-

veld de merkwaardige roep van minstens 4 Kwartelkoningen. De volgende morgen

stootten we op een jong mannetje Roodpootvalk (een zeldzaamheid in Zweden) die

zich rustig zat te poetsen op een telegraafdraad. De rotsige kust leverde ons

enkele luid schreeuwende Reuzensterns op. Ook Dwergsterns waren aanwezig. Het

was ons bekend dat er aan de noordzijde van het eiland enige parxtjes Withals-

vliegenvangers nestelden. Voor zover bij mij bekend de enige broedplaats in

Scandinavië van deze soort. We ontdekten ten minste 4 paartjes in nestkastjes

in een weelderig begroeide tuin, dicht bij elkaar.

Andere interessante waarnemingen op 'Öland s enkele Taiga boomkruipers, verschei-

dene Roodmussen, Draaihalzen, vrij veel Grauwe klauwieren, 1 doortrekkende

Wespendief en 15 overvliegende Kraanvogels.

In het najaar schijnt 'Öland een goed punt te zijn om trekkende stootvogels waar

te nemen, al zijn de aantallen hier niet zo groot als op Falsterbo,

Het volgende doel werd gevormd door de Dalalven, iets boven Stockholm, een paar

honderd km noordelijker. In dit gebied dat bedekt is met uitgestrekte sparren-

bossen en hier en daar met oude berkenbossen worden regelmatig Witrugspechten

waargenomen. Deze spechten die gebonden zijn aan oude rotte loofbossen worden

steeds zeldzamer in Zweden, hetgeen ohder meer wordt veroorzaakt door de mo-

derne bosbouw die overal in Zweden wórdt toegepast, Hierbij moeten speciaal

de oude, verrotte bomen het ontgelden.

Onze eerste speurtocht in dit gebied leverde ons niets op. Daarom besloten we

om het in de nacht en vroege ochtend opnieuw te proberen. Om 1 uur stonden we

op, het begon juist licht te worden. Vanuit de tent hadden we reeds een aantal

Korhoenders horen bolderen. Met de bandrecorder konden we 2 Dwerguilen lokali-

seren. Na een aantal uren te hebben rondgezworven stootten we een mannetje

Auerhoen op. De vogel vloog Op van een kaalslag en was een bijzonder imposante

verschijning.

Via de E4 ging het verder noordwaarts. Voortdurend reden we door een sterk

bebost landschap. In Botsmark, iets ten noorden van de stad Umea aan de Bot-

nische golf bezochten we een Zweedse vogelaar. Deze toonde ons de Bevers die

op verschillende plaatsen rond zijn woning hun takkennesten hadden gebouwd.

Niet in het water zoals wij verwacht hadden, maar gewoon op het land. Af en toe

werden we opgeschrikt door bevers die alvorens onder te duiken een harde klap

met de staart op het water gaven. Andere zoogdieren die we zagen ( ik dacht

dat de meeste vogelaars zich ook wel voor zoogdieren interesseerden) : Elanden,
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Sneeuwhazen en een erg mooie jagende Vos, een rekel. Vogels zagen we hier niet

zoveel.Vermeldenswaard is een mannetje Bosgors.

Het volgende doel was Lulea, een stad "boven aan de Botnische Golf. Hier bezoch-

ten we weer een Zweedse vogelaar die ons de plaatsen uitlegde waar we de nesten

konden vinden van Lapland-en Oeraluil. De streek tussen Lulea en Boden (30 km

noordwestelijk van Lulea) staat bekend om het vrij grote aantal Lapland- en Oer-

aluilen, die er ieder jaar broeden. Na enig zoeken vonden we het nest van de

zeer grote Laplanduil. Het nest bevond zich boven op een vergroeiing in een spar.

De jongen verraaden hun aanwezigheid door luid snavelgeklap. Een jong zat in een

den ongeveer 4 meter boven ons. Er bevonden zich nog 3 jongen in het nest. Ook

de oude vogel ontdekten we. De vogel staarde ons aan met z'n grote gele ogen.

Duidelijk waren de concentrische ringen om de ogen te zien. Voortdurend waren

we op onze hoede voor de oude vogel, omdat bekend is dat ze indringers te lijf

gaan mot hun scherpe klauwen. Na enige tijd van dit schouwspel genoten te hebben

richtten we onze aandacht op de Oeraluil. Deze vogels broeden vaak in speciale

nestkasten met open bovenzijde. De nestkast waar de uil in broedde vonden we wel,

maar helaas waren de jongen al uitgevlogen en het bos ingetrokken.

Na dit uilenavontuur staken we noordwaarts Lapland in. Hier bezochten we het

Muddus National Park. Men moet zich zo'n park niet voorstellen als een soort

Hoge Veluwe. Het is veel uitgestrekter, niet omheind en vaak loopt er niet meer

dan een voetpad doorheen. De naaldbomen in de taiga stonden hier al meer verspreid

dan in het zuiden het geval was. In het gebied bevonden zich enkele prachtige

meren. We hoorden de klagende roep van 2 Parelduikers. De roep die soms het ge-

luid van het hoge noorden wordt genoemd, was zeer hard en werd nog versterkt door

do bergen. Plotseling hoorden we een ander geluid. Direct hierop kwam een Sper-

weruil" omgevlogen. Luid alarmerend bleef de vogel in een boomtop zitten. Even

later voegde zich een tweede eks. erbij. Het was duidelijk dat ze jongen hadden

en na enig zoeken vonden we dan ook een vliegvlug jong. De jonge vogel reageerde

met luid gesis op de verontruste ouders. Op dezelfde plaats ontdekten we 2 <?<?

Hoerassneeuwhoen. Met uitzondering van de bruine kop waren ze nog helemaal in

winterkleed. Tijdens een tocht door de bossen stootten we een Auerhen van een

nest met 8 eieren op. Ook Taigagaaien vertoonden zich. Ze beschikten over een

scala van geluiden en zoals zoveel hoognoordelijke vogels waren ze totaal niet

schuw.

Vanaf het Muidus National Park koersten we naar het noordoosten. We overschreden

de Zweeds-Finse grens en belanden bij de Pallas-tunturi (tunturi = berg). De

bergen in Lapland worden beschouwd als de oudste van de wereld. Ze zijn niet

hoog en hebben over het algemeen kale ronde toppen. Ook hier liepen Moeras-
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sneeuwhoenders rond. Tevens lieten ze hier hun vreemde roep horen. Aan de voet

van de Pallas tunturi vonden we een Bruinkopmees in wat kale berkjes. Het geluid

leek bijzonder veel op het geluid van de Matkop. Opvallend was vooral de grote

kop. Boven op de berg ontdekten we een paartje Alpensneeuwhoenders. De vogels

violen totaal niet op tussen de, met felgekleurde korstmossen begroeide, keien.

De zwarte vlek tussen snavel en oog was goed te zien, daar de .vogels zich op

minder dan 5 meter van ons bevonden. Onder aan de voet van de berg lag een groot

moeras net in het midden een plas. Een Wilde zwaan roeide hier statig op rond.

Een ander eks. zat op een groot nest van plantenresten. Overal vonden we de nes-

ten van Noordse sterns, die luid alarmeerden en hoorden we de roep van Groen-

poot-, Bos- en Zwarte Ruiters.

Even ten noorden van de Pallas tunturi ter hoogte van Enontekiö, mankte de tai-

ga toch nog vrij plotseling plaats voor de toendra. De enige begroeiing bestond

hier uit wat Dwergberken. Onvergetelijk was deze eerste kennismaking met de toen-

dra. Al snel passeerden we nu de Fins-Noorse grens. In Kautokeino, vlak bij de

grens troffen we veel Lappen aan. Dit verguisde volk probeert hier zijn eigen

identiteit te behouden. Velen leven nog in de authentieke plaggenhutten of in

hutten van rendierhuid. De slee in de winter heeft echter wel plaats gemaakt

voor de moderne sneeuwscooter. Met toeristen willen ze niets te maken hebben

(uitgezonderd dan de eigenaars van de vele kiosken met rendierhuiden en geweien

langs de doorgaande routes in Lapland). Veel Lappen hebben nare ervaringen opge-

daan met vakantiegangers. De toeristen verstoren de rust van de rendierkuddes

en sommigen, veelal Duitsers, gaan zelfs zover, dat ze jachtpartijen organiseren

en de rendieren van de vlaktes schieten.

Iets ten noorden van Kautokeino vlogen een aantal Kleinste jagers boven de fjells

rond. Deze langstaartige vogels vonden hun tafeltje goed gedekt, want er was

ons verteld dat 1978 een goed Lemmingjaar was. Een Grauwe franjepoot draaide op

een meertje zijn rondjes en werd vergezeld door een aantal IJseenden. Goudple-

vieren en IJsgorzen zagen we overal. In dir gebied verraadde een veer de aan-

wezigheid van de Sneeuwuil. De eigenaar van de veer hebben we helaas niet gezien.

Door een woest gebied koersten we vervolgens via de noordelijke kustweg verder

naar het noordoosten richting Varanger Fjorden aan de .Russische grens. Het ge-

bied waar we doorheen reden was erg ruig en regelmatig konden we een blik wer-

pen o mooie fjorden. Het sneeuwde af en toe hevig en de temperatuur kwam zeker

niet boven de 4 graden Celsius uit. Op sommige plaatsen lag nog minstens 2 meter

sneeuw, hoewel we ons niet meer dan 200 meter boven zeeniveau bevonden. Vanaf

begin mei tot half mei vroor het hier nog ruim 20 gradenJ Regelmatig ontdek-

ten we Raven en Ruigpootbuizerden.
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Aan de Varanger Fjorden werden de tenten tijdens hevige sneeuwval opgezet. We

hadden de slaapzakken dus toch niet voor niets raeegenoneni De Varanger Fjorden

verschilt nogal van de fjorden aan de Noorse westkust. Hier geen steile klif-

fen, naar glooiende kiezelstranden» Vooral de noordzijde van het fjord is voor

vogelaars interessant en dam net name de kuststrook vanaf Vads/S tot aan Ham-

ningherg waar de weg doodloopt in het zicht van de Barentsz Zee» De gehele

noordkust van de Varanger is ongeveer 150 km lang.
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De eerste vogelwaarnemingen werden gedaan bij het stadje Vads/5. Noordse storm-
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vogels en Ileme jagers, zowel de lichte als de donkere fase vloden af en aan
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langs dè kust. Op een klem zoetwaterplasje fourageerden zeker 90 Grauwe fran-
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jepoten. Een Kleinste jager maakte op z'n gemak toilet. Roodkeelpiepers met

duidelijke rode kelen wanen hier niet zeldzaam. Tevens waren op verschillende

plaatsen Teminck's strandlopers aanwezig. Kleine strandlopers zagen we er ook.

Dit is de enige plaats in Europa (huiten Rusland) waar men deze soort broedend

aan kan treffen.

Iets ten noorden van ligt het schiereiland Ekkerjóy. Hier vindt men een

van de weinige plaatsen langs de Varanger Fjorden waar wel een steile rotswand

uit zee opreist. Op deze kliffen nestelen grote aantallen Drieteenmeeuwen

(zo'n 2000 paar). Tevens ontdekten we grote aantallen Zwarte zeekoeten. Tus-

sen de gewone Zeekoeten zagen we ook 2 Dikbekzeekoeten die beneden ons op het

water zwommen. Op het land achter de rotswand nestelden enkele Kleine jagers,

die ons hevig attaqueerden, toen we te dicht bij de nesten kwamen. Op het

strand bevond zich een groep van ongeveer 50 Steller's Eiders, allemaal mooi

uitgekleurde mannetjes.

Noordwaarts rijdend door het kale landschap ontdekten we vrij veel Grote bur-
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geneesters, die hier overwinteren. Verder nog: Sneeuw- en IJsgorzen, Strand-
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een adulte vogel met een zeer lichte kop en witte staart. Steeds in noordoos-
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telijke richting rijdend zochten we stukken zee af met de kijker en de teles-

coop. Regelmatig staken Grijze zeehonden hun koppen nieuwsgierig boven het wa-

teroppervlak uit. Deze robben werpen hun jongen op Spitsbergen. Eenmaal von-

den we een dode Zadelrob op het strand. Volgens een Door, die we ontmoet had-

den, is deze soort afkomstig uit de kustwateren van Siberië. Hij vertelde ons

ook dat het nog niet zo lang geleden is, dat er regelmatig IJsberen met het

drijfij3 uit Noord Rusland mee kwaneni

Tussen de vele Eidereenden die we zagen zaten af en toe groepjes Steller's

eiders en Konings eiders (in totaal 2 uitgekleurde mannetjes, een paan jonge

mannetjes en 5 vrouwtjes). Naar vis duikende Jan van genten waren ook present.
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Parel- en Roodkeelduikers zochten in het visrijke water van de Varanger Fjor-

den naar voedsel. In de Persfjorden, een baai in het noordelijke gedeelte van

de Varanger, ontdekten we plotseling twee grote duikers. Het bleken een juv.

IJsduiker en een Geelsnavelduiker te zijn. Groot was het enthousiasme bij deze

ontdekking. Van pure vreugde slaakte een van ons een luide kreet. Het gekke was,

dat de vogels, die Liet de kop in de veren ronddobberden, hier onmiddelijk op

reageerden. Direct herhaalden we de kreet en tot onze verbazing kwamen de beide

duikers snel naderbij gezwommen, tot op minder dan 100 meter. Toen kregen ze

het trucje door en verwijderden ze zich weer.

Op het noordelijkste puntje bij het vervallen vissersdorp Hamningberg was een

aanvliegroute van alkachtigen naar de grootste rots van Noorwegen. Soorten die

hier vermeld kunnen worden zijn : Alken, Zeekoeten (ook de gebrilde vorm),

Zwarte zeekoeten en Papegaaiduikers. Ook hier zwommen drie grote duikers rond.

Het bleken Geelsnavelduikers te zijn. Eén vogel was helemaal in zomerkleed.

Het is waarschijnlijk dat deze vogels die broeden in de verlatenheid van Noord-

Rusland nog nooit eerder mensen hadden gezien. Tussen een aantal Grote Zeeëen-

den ontdekten we een volslagen onverwachte knaller uit Noord-Amerika s een

mannetje BrilzeeëendJ Duidelijk was het wit op de kop waarneembaar en in vlucht

waren de vleugels volkomen zwart. Het bezoek aan de Varanger Fjorden was een

groot succes geworden. Voldaan konden we zuidwaarts gaan. Spoedig overschreden

we de Noors-Finse grens. Èen Fin die we ontmoet hadden aan de Varanger Fjorden,

had ons een moeras aangewezen waar we een goede kans hadden om Breedbekstrand-

lopers te vinden. Vrijwel direct na aankomst hoorden we al een baltsende Breed-

bek. Na enig speurwerk konden we 3 baltsende mannetjes en 1 vrouwtje noteren.

De vogels maakten een zeer donkere indruk en zodra, ze na de baltsvlucht invie-

len vertoonden ze een zeer stiekum gedrag. Het biotoop dat deze strandlopers

prefereren bestaat uit zeer nat en moeilijk begaanbaar moeras, liefst met open

stuitjes water en slikrandjes. Boven dit gebied vloog nog een c? Snelleken met

prooi. Langs Inarijarvi (jarvi = meer), het grootste meer van Finland, ging het

nu snel zuidwaarts. Bij Joutsijarvi aan de zuidgrens van Lapland stopten we

bij een fraaie beek. De oevers waren begroeid met tal van grassen en bloenen

en tevens waren er dichte Berken- en Elzenbosjes. Hier hadden we een ontmoeting

met een vogel die we in dit biotoop nauwelijks verwachten? een Drieteenspecht.

Het was een mannelijk eks. met een gele bovenkop. Bosgorzen waren ook present.

Leuk was de waarneming van een Noordse boszanger, groter dan de Fitis en met

een triller als zang. Deze vogel die oostwaarts trekt, schijnt bijzonder gebon-

den te zijn aan dit soort vochtige Berkenbosjes.

Het volgende doel werd gevormd door het stadje Xuusamo dicht bij de Russische



94

grens. Twee nachten besteedden we aan de beklimming van de Ruka tunturi. De

sparrenbossen op de Ruka tunturi vormen een van de weinige plaatsen waar men

de zeer zeldzame Blauwstaant kan aantreffen. Helaas is dat ons niet gelukt.

Op vogelgebied viel de Ruka tunturi ons erg tegen. Vanaf de top konden we ge-

nieten van grandioze vergezichten. Op deze plaats net onder de poolcirkel, kon-

den we nog juist de middernachtzon waarnemen. Dit is een zeer aparte gewaarwor-

ding, vooral in nog noordelijker streken, waar de zon om 12 uur 's-nachts nog

hoog aan de hemel staat. Omdat het niet donker werd kregen we ook nauwelijks

slaap, zodat we regelmatig nachten oversloegen of overdag in de slaapzak kro-

pen. Even ten noorden van Kuusamo ligt het Oulanka National Park. Ook dit re-

servaat is zeer uitgestrekt en moeilijk toegankelijk. Vermeldenswaard zijn ;

1 Drieteenspecht en een paartje Klapeksters net juist uitgevlogen jongen. Tij-

dens een tocht door de bossen van Oulanka vonden we nog wel de uitwerpselen

van een Bruine beer. Alleen al rond Kuusamo wordt het aantal Bruine beren ge-

schat op ruim 40.

Vanaf Kuusamo was het ongeveer 200 kn rijden naar het zuidwestèn naar de uni-

veriteitstad Oulu in het noorden van de Botnische Golf. Ten zuiden van de stad

strekt zich een smalle strook land uit, begroeid net een rijke kruidenlaag en

verspreid staande ïïilgenbosjes. Op verschillende plaatsen hoorden we vanuit de

Vilgen de melodieuze zang van de mooie, Wilgengors, een zeldzame broedvogel in

'inland (elders in Europa kont deze soort niet voor).

Vervolgens vertrokken we weer naar het zuidoosten, naar de Russische grens.

In het gebied dat we doorkruisten liggen duizenden neren, hoewel we daar nau-

welijks wat van merkten. Het landschap zag er parkachtig uit. Glooiend, neer

loofbos dan dennenbos en een zee van bloemen op de v'eilanden. Aanvankelijk had-

den we in het zuiden van Finland weinig succes. Wel zagen en hoorden we veel

Roodnussen, die hier algemeen zijn. Roodhalsfuten zwommen in de net riet om-

zoomde meren. Puur toevallig ontmoetten we in een afgelegen streek een Finse

vogelaar. Ondanks het taalprobleem (hij sprak alleen Fins) kon hij ons veel

vertellen over de vogels die we wilden zien. Zo bleek dat op nog geen 500 meter

van de plaats waar we de nacht hadden doorgebracht 2 Blyth rietzangers hun ter-

ritorium hadden. De vogels bezetten een Elzebosje midden in een open akker-

landschap. Water was in geen velden of wegen te bekennen. Wij hadden naar deze

zeldzame soort gezocht in
1

ilgenbosjes aan de oevers van meren, maar steeds

tevergeefs. Ook door de hulp van deze Fin zagen we een aantal Grote kruisbek-

ken. Deze soort met zijn zeer dikke snavel is meer dan de gewone Kruisbek ge-

bonden aan dennen. In andere jaren zijn er grote aantallen Kruisbekken en Grote

kruisbekken in de Scandinavische sparren- en dennenbossen. De aantallen schijnen
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echter nogal te fluctueren. 1978 bleek een uitzonderlijk slecht Kruisbekken-

jaar te zijn. 's-Avonds toen we net de auto wat rondreden hoorden we in de ver-

te gekrijs van jonge uilen. Dichterbij gekonen ontdekten we in een bosrand een

jonge uil op een tak van een den. Het was onmiskenbaar een grote uil. Het ble-

ken jonge Oeraluilen te zijn.' Zeker 3 vogels schreeuwden luidkeels om voedsel.

Plotseling werd een van de uilskuikens onrustig en even later kwam de oude vo-

gel aangevlogen. Snel werd er een muis of rat afgegeven. Vervolgens kwam de

Oeraluil de bosrand uit, vloog over ons heen en streek neer in een den, mooi

in het zicht van ons. Af en toe liet de vogel een diep blaffend geluid horen.

We "/aren bijzonder content net deze ontmoeting omdat we deze soort eigenlijk

al hadden opgegeven.

Na deze belevenis zetten we koers naar het westen, richting Helsinki. Af en toe

probeerden we ons geluk in de sparrenbossen, die hier een mooie ondergroei van

varens hadden. Tijd.ens zo'n prikaktie stooten we een Hazelhoen op. Duidelijk

was de lichtgrijze kleur te zien op rug en staart, die eigen, is aan de noorde-

lijke vorm van deze soort.

Even ten westen van Helsinki ontmoetten we een "in, die al 20 jaar de Oehoes

in de omgeving van Helsinki ringt. De man vergezelde ons naar het nest van een

Oehoe, hoewel het de naam nest eigehlijk niet kan dragen. F.en hoeveelheid uit-

werpselen, braakballen en prooiresten (o.a. Wilde eend, Kokmeeuw en Houtduif)

gaven de plaats aan waar de jongen uit het ei waren gekropen. De jongen waren

niet meer te vinden. Ze waren al enige weken oud. Oehoes broeden op rotsen en

de jonge Oehoes gaan al snel aan de wandel (vliegen kunnen ze dan nog niet).

Niet ver van deze plaa,ts bevond zich een ander nest, waarvan de jongen onge-

veer 2 weken jonger waren dan die van het eerste nest. Hier hadden we meer

succes. Eerst'ontdekten we een adulte Oehoe, die zich even liet bewonderen al-

vorens in het dichte bos te verdwijnen. Het nest was ook leeg, maar de jongen,

2 in getal, hadden zich nog niet ver van het nest verwijderd. Bij het nest

vonden we de resten van een lansuil. De Pin vertelde ons dat zelfs Visarenden

en Buizerden tot de prooien van de Oehoe, die in Zuid-Pinland in .mtul toe-

nemen, behoren. 's-Fachts gingen we alleen op onderzoek uit. Een Das stak plot-

seling de weg over. We hoorden de in Finland zeer zeldzame Krekelzanger. Op

hetzelfde moment dat we naar deze vogel luisterden, weerklonk vanuit een spar-

renbos de doordringende roep van een Oehoe. Tevens pesten we op 2 verschillen-

de plaatsen families Hazelhoenders op. De jongen vlogen alle kanten op. Het

was een vreemd gezicht om de vrouwtjes hoog in de bomen over de takken van de

sparren te zien rennen.

Dij Kaantali w .-.gelen we de 9 uur durende tocht over de Botnische Golf naar Zweden.
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De tocht door Zuid-Zweden leverde ons nog ongeveer 40 Canadese ganzen, een

soort die in Zweden is ingevoerd, en 2 Reuzensterns op.

Op zaterdag 8 juli kwamen we weer in het volle Nederland aan.

Gedurende de vijf weken die we in Scandinavië doorbrachten, waaide er een over-

wegend oostelijke wind. Het weer was goed met veel zon en slechts af en toe een

regenbuitje. Vooral op de heenreis in Zuid-Zweden konden de temperaturen be-

hoorlijk oplopen. Zoals gezegd was het koud aan de Varanger Fjorden, dit schijnt

echter een noroaal verschijnsel te zijn in de betreffende tijd van het jaar.

In Lapland en Zuid-Finland was het weer wederom ideaal, veel zon en temperatu-

ren b.ven de 25 graden, hoewel het in Lapland af en toe vrij hard waaide. Enige

regen van betekenis (totaal 1 1/2 dag regen) viel er op de terugreis in Zweden

en op de laatste dag in Zuid-Finland.

Voor de muggen waar we de meest wilde verhalen over gehoord hadden, waren we

nog te vroeg in het jaar. Ook het feit dat 1978 een slecht nuggenjaar was zal

van invloed geweest zijn op het feit dat we van deze insecten nauwelijks hin-

der ondervonden hebben. Op de toendra waren totaal geen muggen, in de taiga

waren er wat meer.

Tevens wil ik nog zeggen, dat vogelen in het noorden een inspannende aangelegen-

heid is. De bossen zijn moeilijk begaanbaar en arm aan vogels. Het geeft echter

wel neer bevrediging wanneer men de verlangde soorten daadwerkelijk vindt. De

af te leggen afstanden moeten ook niet onderschat worden. In totaal hebben wij

11.000 km gereden.

Ik wil besluiten net het advies, dat een ieder die met hetzelfde doel als wij

naar Scandinavië vertrekt, zich vooraf grondig over de vogels laat informeren.

Het is ons duidelijk geworden dat recente informatie, lieft van vogelaars ter

plaatse onontbeerlijk is geweest voor het doen slagen van deze vogelvakantie

in het mooie Scandinavië.

Eef Kieft

Mr.JoHeenskerkstrrat 3,

2104 XE HEEMSTEDE.


