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Unieke vogelreis

Vogels van Noordoost-Groenland

Daneborg heeft een station van de Danish

Sirius-patrol en kolonies Eidereenden die broe-

den onder de bescherming van sledehonden.

Myggebugten heeft uitgestrekte toendra’s met

steltlopers zoals Kanoetstrandloper, Paarse

Strandloper, Drieteenstrandloper, Bonte Strand-

loper, Steenloper, Rosse en Grauwe Franjepoot

en Goudplevier. Het is enerverend die soorten in

hun broedgebied te ontmoeten, omdat wij ze al-

leen maar kennen uit de trektijden.
De toendra staat volop in bloei en het is een

prachtig gezicht een Drieteenstrandloper met

kleine kuikens te zien scharrelen tussen de

paarse bloemetjes van de Steenbreek.

De Traill 0 in Kesjer Franz Joseph Fjord wordt

ook door veel steltlopers enKleinste Jagers be-

woond. Met wat geduld en een dosis geluk valt

er wat te zien van de boeiende relatie tussen de

Poolvos en zijn, nu meest broedende, prooidie-
ren. Duidelijk wordt wal de strategieën van bij-

voorbeeld Roodkeelduiker, Kleine Rietgans,

Brandgans en Kleinste Jager zijn tegen het ro-

ven van eieren en jongen.

Mesters Vig is lange tijd het centrum van biolo-

gisch onderzoek geweest in Noordoost-Groen-

land. Het landschap is er onwaarschijnlijk mooi

en ook hier broeden veel steltlopers en jagers.
Van de arctische meeuwesoorten zijn waarne-

mingen mogelijk van Vorkstaartmeeuw, Ross’

Meeuw en Ivoormeeuw, Koningseiders en Ijs-

eenden laten zich fotograferentussen het drijfijs.
Wij trachten naar het noorden te varen door de

Kong Oscar Fjord, waar wij robben, Muskusos-

sen en, als wij geluk hebben, ook Ijsberen kun-

nen zien.

Wij brengen een bezoek aan de Oostgroenland-

se nederzetting van Inuit aan de fjord Scoresby
Sund dat op de grens van de hoge en de lage
arctisch is gelegen. Daar leven enkele honder-

den Groenlanders die nog vooral afhankelijk zijn

van de jacht. De fjord reikt 360 kilometer landin-

waarts en is de grootste ter wereld. Als er geen

ijsgang is, kan men zo’n 200 kilometer de fjord
invaren. Aan de noordzijde van Scoresby Sund

ligt Jameson Land, een vlakke toendra waar wij

ook Regenwulpen en een enkele IJsduiker kun-

nen tegenkomen, terwijl ook hier volop is te ge-

nieten van de vele strandlopersoorten en franje-

poten. De Sydkap in Scoresby Land wordt gedo-

mineerd door grote ijsbergen die van de gletsjers
komen. Behalve Poolvossen en Muskusossen

zijn hier ook Poolhazen en als het een goed jaar
daarvoor is de Halsbandlemming.

In de binnenbaai Danmark 0 vinden wij enkele

meren waar IJsduikers kunnen broeden, De

Brandganzen en de Kleine Rietganzen ruien

hier. Voor de broedkolonies van de zeevogels
zijn de kliffen bij Kaap Brewster een bezoek

waard. Hier broeden Drieteenmeeuwen, Dikbek-

zeekoeten, Noordse Stormvogels, Eidereenden,

Grote Burgemeesters en mogelijk Papegaaidui-

kers. In de buurt bevindt zich een kolonie van

een paar miljoen paren van de Kleine Alk.

Op de terugtocht wordt er weer naar walvissen

gekeken, de meeste kans bestaat er om de

Noordse Vinvis en de Dwergvinvis te zien.

Op de terugweg hebben wij ook nog de gelegen-

heid de noordelijke ingang van de Isfjord op

Spitsbergen aan te doen om op de Alkhornet de

kolonies van Drieteenmeeuwen, Kleine Alken en

Dikbekzeekoeten te bekijken. In Trygghamna
vinden wij nog de restanten van een 17de-eeuws

»Engels walvisvaardersstation.

Deze expeditie-cruise vindt opnieuw plaats tus-

sen 25 juli en 6 augustus 1993, De reissom be-

draagt f 9195,-. De voorbespreking van deze reis

vindt plaats op zaterdag 10 juli. Geïnteresseer-

den kunnen een uitgebreide voorinformatie aan-

vragen bij de redactie, 02154 - 20 303.

Jaap Taapken

Groenland heeft voor vele vogelliefhebberseen magische klank. Voor velen zal het een droom blijven

omdat het land moeilijkbereikbaar is, maar dat niet alleen, het is ook kostbaar. Het meest onbereikba-

re deel van Groenland is Noordoost-Groenland, dat één grootnationaal park is. Het grootstevan de

wereld. De diep ingesneden fjordenkust van Noordoost-Groenland is zo goed als onbewoond en on-

geveer even lang als Zweden. Er verblijven slechts wat Denen die een weerstation bemannen en een

politiepatrouille vormen. Het kustlandschap is grotendeels bergachtig met hier en daar grote zacht

glooiende toendravlakten. Voor de kust bevinden zich in de zomer nog machtige ijsbergen die met

de Oostgroenlandstroom naar het zuiden worden meegevoerd.

Het best bereikbaar is dit noordelijkste deel van

Groenland per schip vanuit Spitsbergen. Wij vol-

gen ongeveer de route langs het Oost-Groen-

land-pakijs.Onderweg maken wij een grotekans

op verschillende grote walvissoorten.

Kleinste Jager aan de fjord Scoresby Sund, Oost-Groenland.
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