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Onder de titel "oud nieuws" zijn in de afgelopen ja ren 
enkele artikelen verschenen, d ie betrekking hadden op 
oude waarnemingen i n  Noord wijk en omgeving of op 
beschrijv ingen van vogels kenmerkend voor de perio
de, waarin ze zijn geschreven. 
Ditmaal is de keuze gevallen op een tweeta l typische 
zeevogels, n.l. de  Papegaa id uiker en de  Zeekoet. Vooral 
de Papegaaiduiker sprak sterk tot de  verbeeld ing van
wege zijn bijrondere snavelvorm. 

Beide soorten broeden op hoge kli ffen langs de kust, zo
a ls bijvoorbeeld in Engeland, Noorwegen en IJsland. In 
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Pappegaay-Dttiktr met den Rek Jamenge
drukt tweefnydig, met vier groe'VCJL, de Oog� 
kringen en W'angtn 'T..Vit. 

Deezc wordt de Noordje/Je Eend van CLusms 
of ook de Zee-Aakfier en GrocnlancHèhc Pap
pegaay geheten : anderen nocmen hem de Noord. · 

Jcbt Pappcgaay. In Engeland \vordt hy ge. 
mcenlyk Pujjin of ook Pope, dat is Paus ,  ge. 
tytcld , en in het Noordelykfl:e Coultemeb of 
Counterneb; by .. Sc:trbourgb Mullet en in de Zui

delykfl:e deel en van 'iN ales Guldenbead, Eottle
nofe en Helegug. BrussoN noemt hem J1laca
reux, in 't Latyn Fratercula, en· de algcmccnç 
na:tm, in 't Noorden, is Lurzd. 

Zeer gcmeen is deeze Vogel in Noorwegen , 
alwaar 

,
hY bet voorna:tmc Onderwerp van den 

gemelden Vogclvangfl: der Bocren uitmaakt ; 
. dewyl zyne Veeren, in fyn- en zél gthcid , mafl: ' 

komen :tan hc.t Eider-Dons. Men vangt hem 

de winterperiod e verblijven zij op zee. Normaal krijgen 
wij deze vogels nauwelijks te zien, maar bij olierampen 
spoelt vooral de Zeekoet in grote aantallen aan .  De Pa
pegaa iduiker is in  ons Noordzeegebied veel zeldzamer 
en spoelt daarom zeer weinig a an. In het a fgelopen jaar 
kwamen slechts enkele exemplaren in  het Noordwijkse 
Vogelasiel terecht tegenover ettelijke honderden Zee
koeten. 

De beschrijving van deze beide soorten is afkomstig u i t  
de "Natuurlyke Historie of  Uitvoerige beschrijving der 
Dieren, Planten en Mineraalen, volgens het Samenstel 
van den Heer Linnaeus", Amsterda m  1 763. 

egter meefl: door middel van zekere I-londen, 
d(!ar op afgerigt: want hy maakt zyn Nefl: op 
zulke onrocganglyke plaacfeq niet a!Iecn, maar 
�n zo diepe gaten en naauwe fplecten van Klip� 
pen en Roden, dat men 'er naauwlyks by kaq 
komen. De Holen , die hy daar coe in de 
A:trde graaft,- zyn iàmtyds wél drie Ellen diep. 
Men ·gebruike, derhal ven, oqk wel een Stok� 
aan ·� end met een fcberpe haak, omdeeze Vo

·gelen dnar uit te haaien, en, dewyl zy niet 
fl.lleen met hun twintigen maar wel by honder
den re fiunen in een Hol of Gat n efl:elen , zo 
lnaakt de don1me eigcnièhap die zy hebben , van 
ip elkander vafl: te bye en , dat 3 �van neer 'er 
een, 'c zy door eeb Hond of met een Haak 
wordt uitgetrokken, alle de anderen volgen, en 
cüt gcefc een rykelyken Vangfl:. Op de Faro: 
Eilanden is men gewoon, tegen den tyd dat zy 
uit Zee aankomen, Netccri- te zet ten voor hun: 
ne Holen, daar zy onverhoeds in locpen , en 
clus worden 'er, fomwylcn, wel tweeh?ndcrd 
's daags gevangen en gedood. 

· Deczc Vogelen, zege men, leggen ook 
maar één Ey te gelyk, en , wanneer huo di� 
ootnomen �vordc, kunnen Z'f 'er nog een leg
gen; doch dan ontbreekt hun èe tyd tot op. 
voed ing van het Jong . Immers , als de tyd 
van hun V ererek aankomt, gaan zy ahemaa.� 
van· de Noorweegfche Kul1 af, en· begceven 
zig , zo 't fcbync, naar de Eilanden, of elders , 
daar zy overwinteren. Van · het duiken naar

' 

Vifcb hebben zy ook hunnen Lceftogt ; en 
hunne Snavel is zo fcherp , dat zy daar mede 



· een Menfch een geheel fiuk Vlcefch van de 

Hand l.:unnen byten. Met deczen en met de 

Kla:lUwen ,
'
d ie niet minder lèhcrp zyn ,  weeren z y  

;z.ig wonderlyk t e  verweeren tegen hunne Vy:m. 

den , Oe epen de ceó Raavc , ::�Is zy dien by de K ed 

beet kunnen krygc� , met zig in Zee , d:!'Jr  lly 

dan verdrenken mocc. In hu u .t\'�,·•L legG<.:O zy , 

.altoos , op de Rug, 

· De Lund of Zec-Pappcgaay is grootcr �:10 

e�n Duif en kleiner dan een Eend. Zyn kleur 

is van boven zwart , van onderen wit ; die van 

den Kop , aan de zy,dcn , en v<Jn de Keel vuil  

w it-graauw ; !�Ct een zwarte Halskraag ; de 

Staartpennen 2warcagrig. De Bek , wiens kle u r  

naby den Kop bl aauwagtig co naar 't end roe 

'rood is , heeft eene zonder l inge ged:�:�n te  door 

Hne i ngroev ingen , welker getal Jrie is wcJcr· 

zyds , één in het blaauwc , één in het rooJc 

gedeelte van de Bovenkaak. . LINNA::us zc"t . b J 
dat deze! ve n iet haakig is , l3R J  ss oN , dat hy een 

wei n ig krom i� aan 't end ; gclyk onze Afbeel. 

d ing toon t , d ie van hem on t leend is : doch in de 
Beièhryving van Noorwegen , d oo r  den I-Jeer 

PoNTOPPID ANS , vind ik aangemerkt , dat de 
Bek van den Lund geheel kro r-n geboogen zy , 
als een Pappegaay's Bek ; hocwel wat dur.ner en 

aan de zyden breeder , mee aard ige geele , roode 
en zwarte !lreepen veriierd , en de AfbeeL 
ding , welke hy van den Lund gcefc , wytt zee�:� 

duidelyk die krorpce aan (*)� Zyuc Vleugelen 
zyn , gc/yk d ie der overige Pappegaay- Duike. 
ren of Penguyns , ook zeer kle i n en naauwlyks 
cot vliegen bek waam : de Paoeen rood. - _ 

Pappegaay - Duiker met cm 011gegroejdm 
lang·we1pige�z Bek ; de Bovwk.aak geelagtig 
van rand. 

De Griekrche naam van dcczen Vogel is 
Ouria ; d e . Fran fchcn en Engei fchen noemen 
hem Guiîlemot , en die· van York Scout , di<:; 
�an Corn\vàl Kiddaw. Ook \.vordc hy in · Enge� 
land wel Sea · Hen ,· dat lis Z�c-Hén gel;cte

·
n� 

In Noorwegen k hy onder den naam van Larz. 
gh·ie of Lomgh:ie en op Faro by

.
dien van Lom. 

via of L'lliLVicr bekend : d o c h  de L o m  me fchynt 

my toe een veel groocer Zee. Vogel cc zyn.  

Men vindt  ze menigvuldig aan de K u rt  van 

:Noorwegen , onder de Alken en Zce-Pappe. 
gaai j en . · Zy zyn tot vl iege� b�kwaamer d;m 

· de andere Pappcgaay. Duïkcrs , en nertelcn ook 
j.n de Roe fen , l eggen de maar één E y ,  cl:lc groen; 
agcig is met zwarte Vlakken en zeer groot. De 
gcrtaltc is a ls  die van een Eend ; de kleur zwart-· 

agtig bruin van boven en w i t  van onderen , be. 
lJalve aan den Keel en Hals ; de ;kl�in rtc Slag. 

pennen wit getipt , de S taartpennen bruinagtig. 
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