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.- .. . 1·. De Falkland Eilande,n. 

Van half februari tot half febri,iari 1978 hebben Yolàrida en ik ·rondge
reisd op de Falkland Eilanden. Behalve de omgeving van Port ·stanley, 
een J(la.ats _yan 1000 inwoners, de helft van de totale bevolking, heb
ben we- nog -drie andere plekken bezocht: Kidney Island, Nè'w '. Island en 
Volunteer Lagoon. 

Tegen de avond werden i.vij me t .een vissersboot je n aar Kidney Is land ge - _ 
b~acht._ Op zee verzamelden zich duizenden grauwe pijlstormvogels _ om naaF 
hun holen te gaan onde r het tussock gras dat het gehele eiland bedekt. 
In de schemering begoJJ:nen ze rond te vlie gen en toen he t donker werd 
hoorde je ze overal in de tussock ploffen. Ze waren in dit meer ctii ·· ,, .. 
mapshoge gras ni et meer te. vinden, _Af en toe vloog er ook een wi tkeel
stormvogel die een heel ander geluid liet horen. 

Het eiland is niet meer dan anderhalve kilometer lang eni slechts enkele 
honderden me t ers breed . Toch kostte het ons een h~le dag het rond te 
lopen. Kon je ' s nachts a l niet vee l in de tussock zien, overdag was 
het niet veel beter. De Magelhaen pinguins voor je voeten merkte je pas 
op door hun ge luid, omdat het gras om j e midde l het uitzicht belemmerde. , 
Deze pinguins broeden in holen onde r de tussockpollen nog beneden dfé -vitn -· -· 
de pijlstormvoge ls~ Bij de andere kant van het eiland hoorden we van· verre 
reeds snerpende en piepende ge luiden en .nu en dan hopte e r ie.ts voor onze 
voeten weg. Soms als j e niet ~er de r kon moest je je op een pol ~erken en 
dan pas zag je de ka lko engieren boven het gr as zweven. Maar het geluid 
kwam vanaf de grond. Tenslotte bij de kust zagen we hoe t a lloze rotshop
pers van de rotsen in de tuss ock verdwenen . Deze kleine pinguin met gele · 
oorpluimpjes broe dt op de be gane grond. Soms stond e r één vlak voor je 
met zijn rug n aar je toe · en kon je hem stiekem aaien . Dan keek hij heel 
streng om en a ls je zag-met wat voor felheid ze e lkaa r te lijf konden gaan, 
schrok je toch wel even . Als je stil zat kwamen ze vlak bij je, de natte 
uit zee, de vieze op we g na0 r het water, waa r ze met de poten n_aár voren 
inspringen. Er vie l er jên van de klif 1 die ei gen lijk te steil was om te
gen op te huppen en die ande r e voetje voor voetj e beklommen of afdaalden , 
me t hun flippers in evenwicht blijvend. Hij' kletterd,e beneden op de, rots, 
stond weer op , schudde zich uit en vervolgde zijn dagelijkse tocht~ . 
:Pe zee leeuwen in het ,water vormden een gro.t e r gevaar. Koningsaalscholvers 
hadden het ve e l gemakkelijker: di e vloge n van en nac1 r hun nesten op een 
vlak stuk boven aan de rotsen. Voor hen , of li ever voor hun jongen, wa
ren de grote jagers het gevaarlijkst. Dolfijnmee uwen en zuidpoolkippen 
p~kten van he t gemorste vo e.ds e l en ertussen stond heel sullig een macaroni
pinguin t e kijken. Beneden - tussen de overhangende klif hadden rotsaalschol
vers hun jongen en za ten kwakken te _ slapen . 

We hadden drie dagen de tijd om alles t e bekij ken . Dan zou het bootje ons 
van dit onbewoon de eil a ndje ophalen, mits het weer niet te ruw was . Eén dag 
hebben we t evergee f s op het strand gewacht. Aan deze kant van het eiland 
kwamen de Magelhaen pinguins aan l and, gewoon lopend en rennend al.s ze plot
seling voor ons uit zee opdoken , zo snel dat ze vie len en zonder ops taan op 
poten en fli ppers ve r der gingen . Tussen het k elpwier zwommen Falkland ~ 
l and niet-vli egende stoomboot eenden en kelpganzen. Van de laatste was he t 

·mannet je he lemaal wit, maar hot vrouwtj e vi e l na uewe lijks op tussen d'e rot
sen . Er zaten ook scholeksters, één soort met een ge l e oogring , één met 
een rode oo gring . Behalve de Mage lhaen pinguins war en a lle vo gels zo t am , 
dat een foto graaf niet zou we t en wat hij met zijn telelens moes t doen . 
H~:t tussockvoge l t.;e kwam bijna op onze schoot zitten, toen we de volgende 
dag bij r ustig weer het bootj e aan de horizon zagen verschijnen. 

We ver.trokken uit Johnston' s Ha rbour in~ t e t en voor een wëek~ ; Wê ' :gingen l and
inwaarts langs lage heuvels en kleine 'meertj es . Op drassige plekken zaten 
watersnippen en. piepers; op de drögerè --tle.len roodborstplevieren, maar verder 
geen vogels. De l aa tste bomen hadden we bij de nederzetting van Johnstori's 
Harbour gezi en : van na ture groeien e r e;een bomen op de F'a lkland Ei.landen. 
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De ee r ste nacht zouden we in een verla ten hut slapen en dat was maar 
goed ook. Want we moes ten de DutchBan's Broek nog over, we lks diepte 
zich al liet r ade n toen we op het strand van Dutchman 's Pond zeeolifan
ten .zag~n, · die de rivier doorgezwommen moesten zijn. De oversteek ging 
goed, maar het over gooien de r schoenen .kostte ~~n van ons een nat pak. 
In hèt hutje was geno eg t urf om de kieren te dro gen . De volgende dag 
liepen we zonder verdere t ei:;enslagen door tot Mac :Bride Head aan de 
Noordkust, waar we onze tent midden op de kaap zetten . Aa n de kust wa
ren meteen meer vo gels: ho ogl a ndganzen, ca r a car a 's, mee uwen en sterns. 
Even naa r het Wes t en was een grote kolonie koningsaalscholvers en rots
hoppers, waarvan de lucht en de ge luiden met de windvla gen tot onze 
tent doordron gen . Olil de tent lage n prooirest en wan slechtvalken, voor
nameligk prions (wa lvisvoge ls). We moesten aan de dunsnavelprions den
ken, die op New Island 's na chts bij duizenden om je oren vlogen op weg 
n aar hun jongen in de grond. We hadden er enkele gevangen me t Jan Strange, 

' die een studi e van prions maakt. De resten. om Ma c Bride He ad waren oud 
en na eni g zoeken von den wij een volledi ge bovensnavel . Tot onze verba
zing was deze ve e l breder dan die van de voge ls wan New Island. Dit moest 
een ander soort zijn! Van holen was niets . te vinden en ook 's nachts was 
geen enkele prion te zien. La ter vonden we -no i enkele bovensnavels, maar 
deze -waren minder gaaf en zouden wel van dunsn ave lprions kunnen zijn. 
Het geheel le ek op een koloni e van verleden jaa r en misschien was er 
toch iets waa r van het gerucht da t er op Mac Bride Head prions zouden 
broeden. Maar de vraa g was nu welke soort . 

We trokken verder oostwaarts lan gs de kust. Beha lve een kolonie zeeleeuwen 
zagen we aan de stranden overwinterende Bonap~_rte' s strandlopers en enke -
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le dri e te enstrandlopers en bij de rotsen roo drugbuizerden en kalkoengieren. -
De wind was toegenom en, zodat reuzenstormvo gel s en zwartbrauwalba trossen 
dicht bij de kust vlogen. Vlie gend zijn alba trossen vee l wendbaarder dan 
op de broedplaa ts. Op New Island zagen we hoo ze fl adderend en kruipend 
belaagd · door rotshoppers hun n esten bereikt en . Deze zijn gemaakt van mod-
der en worden i eder jaar verhoogd . Het grijze jong hee ft dezelfde kleur, 
zodat ze slechts opvielen door het klapperen wan de snave l. 

·• · 1 B Avonds kwamen we bij Dutchman' s Island . Dit ·: oor tussock owerwoekerde 
eiland is a lleen bij laag wat er te bereiken. Te gen de schemering konden 
we ook daar de gr auwe pijlstormvogels zie n vlie gen. We kampeerden op een 
weide midden tussen de ganzen. 's Nachts was het windstil en overal klonk 
het g~ balk van de Magelhaenpinguins aan de monding van de Dutchman's Broek. 
Het overtrekken kostte hier geen moeite; we konden zelfs de l aarsen aan
houden. De zeeolifanten hebben hi er over het stre nd moet en "lopen", d. w.z . 
alleen met hun voorpoten, het zware lijf meeslepend. Oorrobben, zoals ze e 
l e~uwen en zeeberen, kunnen wel hun a chterpoten onder het lichaam krijgen . 
Zeeolifaïïten moeten . dan ook om de twinti g ne ter rus t en . 

Al die ·dagen ha dden we steeds schapen gezien, maa r nu zagen we ook enkele 
koeien en woeste ve cht ende stieren . Tussen Cow Bai Be a ch en Rock Head Pond 
lagen meertjes me t veel ganzen , nu ook roodkop r-:;anzen,en vijf soorten een
den. Bij Volunteer Lagoon stond weer een ver l a t en huis voor oni:, _kl.i;ia r met 
zwartkeelvinken in de ;r tuin 1•• Hot weer was be ha lve de eerst e dag r ede lijk 
geweest, slecht s weinie; r egen, veel zon en wind , maa r nu wakkerde de wind 
tot storm aan .• fü,t weer op de Fa lkland Eilanden is erg wisselvallig en ., . 
de bewoners ze e ge n da t j e :vier; seizoeil;en op één da g kan hebben. 

We bleven drie dagen in het huis, li epen na2r de ze èberen op Volunteer · 
Point .en zwi erven in de omgeving op zoek na r.~r koni ngspinguins. We vonden 
·een kl'eine kolonie tussen gento o pinguins. De ze l ;::a tste hadden a l lang 
grote jongen , di e ni euws gi erig op j e a f kwamen orn voor je voeten een 
inktvis j e uit te kotsen . Op New Island namen we dit nog we l e~ns r1~e V?Or 
J an Strange , maar nu vonden we de prionsnavels voldoende . Kon1ngsp1ngu1ns 
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dragen hun ei op hun voeten en plooien hun bui k e r over heen. Sle chts 
enkel e hadden a l kl eine jongen . De ouders li eten ee n trompettend ge 
luid horen, de jongen een c epi ep . ·z o kunnen ze e l kaar l eren herkennen , 
want de ouders voer en alleen hun ei e,e n jonG• De h el e cyclus duurt 
e i genlij k t e lérng , zoda t i eder paar in dri e j aar maa r twee keer kan 
broe de n. De j ongen van vori g j aar war en nu , aan het eind van de zome r, 
a l naar ze e v ertrokken . Ook de jonge zeeoli f an t en waron a l weg ; a lleen 
enkele volwassen di er en l agen t e ruien aan de oe vers van he t Lagoon, 
waar een vli egende s toomboote en d we gvl oog voor he t wa t ervliegtuig dat 
ons t ens l otte kwam hal en . 

Terug i n Port Stanley zocht en we me t e en J a n StrangG op, di e inmi diels 
van New I slan d was teruecekee r d . Hij he,cl a l eens een ni euwe prion broe
dend op Beauch~n e I sland gevonden . Maar de snave l was van ee n de r de 
soort : de ant arctische prion . Levend hadc:en we ze vee l ge zien bij de 
dichtstbij zijnde bekende br oec:p l a:--_ ts op Olifantseiland , duizen d kilo
meter zui delij ker. Mi ss chi e n i s ook deze prion een ni euwe Falklan dse 
broed.vo u;e l. Er is n og ni et a ll es bekend over de woge l s van de Fa lkla nd 
eilanden. 
~(. . ) Fa ~ry Prion, Pnchypti l a t ur t ur. J owi de Roe ve r 

Een goe de gi ds voor de voce l s wan de Fa lklan deila ri clen is he t boek 
11The Birds o f the Fa l k l an <l I s l ands 11 , geschreven door Robin W. Vfoods , 
ui t g<)geven door Anthony Ne l son ? Oswestry, Shr o.pshire , 1975 (Enge land). 
De volgen de lij s t i~ ge basee r d op dit bock: ·de enge l se en we t ens chappe
lij ke namen van de vo ge ls en de zoo gdi e r en uit bovens t aand ve rhaal 
worden volGens de cébruike l i jke sys t ematische volgor~e vei rae l d . 

Konin gs pinguin, King Phnguin , Aptenodyt e s patac onicus 
Gentoo pi n gui~ Gontoo Pencui n , Pygosc e lis pap\rn 
Ro t shopper, Rockhopper Pensuin, Eudypt es cr cs t a tus 
Ma ca ronipinguin, Macaroni Pongui n, Eudyp t es chrysolöp~ûs 
Mae;e l haen pinf,uin, t-18.gc llani c P8nguiu , Spheniscus mage llo.nicus 
Zwartbrauwal batros , Bl a ck- br owe d Albatross , Diomedea me l a nophris 
Reuzenstor~voc el, Gi ant Pet r el, Macr onoc t es ei Gant ous 
An t art i sche ) :~ion, Dove Prion, Pa •., hyptila des ol a t a 
Dunsnavc l wa l visvoge l, SlenGer - bill ed Prion , Pa chyptila be lcheri 

, Fa i ry Prion, P2 chypti l a t~rtur 
Wi t kee l ston1voe:e l . Sho emnke1/ 1i.'hj_ t e - chinned Pet r e l, Pro cellaria aequinoc
ti a lis 
Gr a uwe pijls tormvocel, Soo ty Shoarwate r , Puffinus griseus 
Rots ae, l s cho l ver, Rock Cormor e,nt, Phal a crocorax mase llanicus 
Koninr:; s aa l s cho l ver, King Cormoï.~ant , Pha l acrocorax a l bi V(rnt e r 
Kwak , Bl a ck-crovme d Ni e,ht He r on, Nycticor ax n. cy ~nocephal us 
Roodkopgans, Ruddy- hoado d Goos e , Chlo~phaga rubidiceps 
Hoogl anclGans , Upl ancl Goose , Chloëphaf>ct pi cta l e uc opt er a 
Ke l pGnns , Kel p Go ose , Chlo~phaca hybri da malvinarum 
Fa lkl2.nd Eil C'.nd ni c t-vli ee;enC.o s t oomboot oend , Fa l kl an cl FliGhtless 

St camer Duck, Ta chyeres br a chyptorus 
Vl~egende s toombo oteen d , Fly~ns Steaner Duck , Ta chye r es pat a chonicus 
Ka l koengi er, Turkey Vulture 9 Ca t ha r t es a ura f a lklandicR 
Ro odrugbuizer d , Red- ba cked Hawk , But e o po lyosomn 
Ca r a cara , Cre s t ed Ca r a cara , Polybor us pl ancus 
Sle chtva l k , Per egrino Fa lcon , Fa lc o pere0rinus ca ssini 
Schol ekster ( ge l e oocrin~) , Magellanic Oyst er catcher, Haematopus l e u
copodus 
Scholekst or (rode oogring ), Black Oy s t erc atcher, Haemntopus a t e r 
Roo dborstpl evi er, Rufous-ches t ed Dottere l, Zonibyx modes tus 
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Bonaparte ' s stra ndloper , White-rumpe d Sandpipe r, Calidris fuscicollis 
Drie t een s trandloper, Sanderling , Ca lidris a l ba 
Wa t e rsnip, Comm on Snipe, Ga llina GO gallinago 
Zui dpoolkip , Snowy Sheathbill, Chioni s a l ba 
Grote j a ger, Great Sk ua , Ca t har a ct a skua antarc:tica 
Dolfijnmeeuw , Dolphin Gull, Leucophae us scoresbii 
Ste rn, South .American Torn, St erna hirundina cea 
Tussockvogeltj e , Tussock-bird , Cinclodes a . ant a rcticus 
Pieper, Fa l kl a nd Pipit, Anthus corrender a gr ayi 
Zwartkee lvink, Bla ck-throat e d F1nck, Me l ano cle r a m. me l a nodéra 

Pa t a gonische zee l ee uw = Manenrob , Southern Se a Li on, Ot aria byronia 
Fa l kl a nd zeebeer, Fa lkland Fur Seal, Arctoc epha lus a . a us tralis 
Zui de lij ke zeeolifant, Southern Elephant Se al, Mirounga l e onina 

Sche ts Fa l kl and Eilanden 

1. Port Stanley 
2. Ki dne y Island 
3. New I s l a nd 
4. Volun t eor Point 
5. Johns ton's Har bou~ 
6. Ma cBride Head 
7. Bea.uc.hêne Island 
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