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EEN GLIMP VAN DE NIEUWE WERELD 
 
Gedachtig aan de oproep van onze redactie om reisverslagen te willen insturen, 
hierbij wat indrukken van een tocht die wij in Ontario, Canada maakten.  
Deze vakantietocht viel vrij vroeg in het jaar, n.l. eind mei begin juni. 
 
De tocht startte in Zuid-Ontario, een goede 150 km ten westen van Toronto en  
werd gemaakt met een camper. Ons eerste doel was het Algonquin Park (zie ook het 
bijbehorende schetsje van de route), een provinciaal natuurreservaat. 
De eerste dagen stelt het vogelleven in zo'n geheel ander continent je wel voor  
wat problemen. Je maakt kennis met tal van soorten, die in Europa onbekend zijn.  
Dank zij een goede veldgids, die Johan Moerkerk ons te leen gaf, en dank zij de  
hulp van een parkwachter die we één van de eerste dagen ontmoetten, lukte het toch 
wel veel soorten op naam te brengen. 
Met één van de vogels die veel indruk op ons maakte, hadden wij wat dat betreft  
niet zoveel moeite, n.1. de IJsduiker, waarvan elk meertje daar zijn eigen paar 
heeft. Hoewel, de eerste maal dat we de baltsroep over het water hoorden schallen, 
dachten we met een wolf te maken te hebben. 
Van de Reigers zagen we de Grote Blauwe Reiger veel en de Groene Reiger (een klei- 
ne soort) zo nu en dan. 
De Canadesche Gans werd door ons zo nu en dan gezien, hoewel zijn broedgebied 
noordelijker ligt. 
Het aantal eendensoorten dat we zagen, was niet zo groot, wel aardig wat talingen. 
Vooral de Blauwvleugeltaling en de Groenvleugeltaling zwommen er vaak rond. De  
Grote en Middelste Zaagbek zagen we vooral bij de grote meren. 
Een hoofdstuk apart waren de roofvogels. Ik schrijf expres geen stootvogels, om  
me niet de gram van Moerkerk op de hals te halen (stootvogels? een snertnaam !!) 
Naast verschillende Buizerdachtigen, zoals de Roodstaarthavik en de Breedvleugel- 
havik (in Amerika is een hawk-havik gewoon een grote roofvogel en heeft niets te 
maken met onze havik), zagen we regelmatig de Amerikaanse varianten van de  
Torenvalk (met een rood petje) en de Boomvalk. We zagen een enkele maal een Blau- 
we Kiekendief en twee maal 2 visarenden. 
Op weg naar het park reden we net een camping op toen er een arend over het meer 
wegvloog. Het was een Bald Eagle, een zeearend met een witte kop en staart. Al weer 
op de terugreis hadden we een fraaie ontmoeting met gieren. We stonden bij een 
haventje op de punt van een schiereiland en zagen eerst één, later 2 en tenslotte  
5 grote roofvogels zweven. We dachten aan gieren, zonder er zeker van te zijn. Op  
de terugweg naar de camping kwamen we de vogels weer tegen, nu vlak boven ons  
hoofd. Het bleken Turkey Vultures te zijn, op trek, of zomaar wat zwevend. In elk 
geval zagen we de vogels de volgende dagen steeds weer, eenmaal 8 exx tegelijk.  
Zweedse toestanden !! 
Opvallend is het vrijwel ontbreken van steltlopers in de door ons bezochte streek.  
De Killdeerplevier is er heel algemeen, ook op bouwland, terwijl langs de meertjes  
de Spotted Sandpiper (oeverloper met een gespikkelde borst) vaak werd gezien. Maar 
daar bleef het dan wel bij. 
Van de meeuwen viel vooral de Ringsnavelmeeuw op; dit is een kleine uitgave van de 
Zilvermeeuw (die er trouwens ook voorkwam). In zijn gedrag leek hij op een Kok- 
meeuw, beiden aten op de veerboot het brood uit je hand. 
Zeer fraai waren de Reuzensterns, vooral langs het Eriemeer waar zij de vloedlijn 
afvisten. De nachtzwaluw zijn wij hier kwijtgeraakt, zijn Amerikaanse familielid  
was vooral 's avonds aktief op zoek naar insecten. Een eigenaardige vogel is de  
Whip-poor will die 's nachts eindeloos zijn naam roept. 
Een opvallende verschijning is de Bandijsvogel. Deze vogel, die ooit eens een keer  
in Nederland is gevonden, schuimt al "ratelend" de smalle riviertjes af op zoek  
naar vis. 
De spechten vormen in Canada een uitgebreide familie. Eén van de meest voorkomende  
is de Flicker, die veel op de grond te zien was, tot op de camping. Nu we het toch 
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Schetskaartje van de gevolgde route 

 
over campings hebben, we hoorden daar steeds een metaalachtig geroffel, wat 
we maar niet thuis konden brengen. Na enig zoeken bleek dit afkomstig te zijn 
van een Sapsucker specht, roffelend op een stalen schoorsteenpijp. Deze specht 
dankt zijn naam aan zijn gewoonte gaten te hakken in de stam van de Sugar 
Maple Leafboom. Uit deze gaten loopt wat sap, dat door de vogel op geregelde 
tijden wordt geoogst, samen met de erop afgekomen insecten. 
Een Hollandse emigrant vertelde ons dat hij een bos van deze bomen bezat en 
in het voorjaar het voorbeeld van de spechten volgde. Het ingedikte sap (zonder 
insekten uiteraard) werd als stroop verkocht. 
Er komen in Canada veel soorten vliegenvanger voor. Een mooi voorbeeld hier-  
van is de Kingbird, veelvuldig op draadafzettingen te zien. Van de zwaluwen 
vallen vooral de Purple swallows op. Veel Canadezen maken achter in de tuin 
een klein soort duiventil met een tiental openingen en daarin broeden deze 
vogels graag. (zie hieronder) Deze zwaluwen wijken in geluid en gedragingen 

 

nogal af van de zwaluwen die wij kennen. 
Geluiden van vogels in een vreemde omgeving zijn niet 
zo gemakkelijk thuis te brengen. Een uitzondering hierop 
vormt de Catbird, miauwend als een kat. 
Enkele aardige ontmoetingen hadden wij met pestvogels. 
Het betrof de Amerikaanse ondersoort, niet erg schuw en dus 
goed te benaderen. 
Van de zangers zijn er veel goed te horen maar moeilijk 
te zien in de dichtbebladerde bomen. Een enkele pik je 
er wel uit, zoals de Veery (een lijster) met een merkwaar-  
dige zang. 
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Langs een meertje hoorden we een zangertje waarvan we zeiden: hé dat lijkt wel een 
roodstaartje, wat ook het geval bleek te zijn, de Amerikaanse roodstaart. Ook de 
Oriole (een wielewaal) met een fraaie zang leerde je wel kennen. 
Om nog even op de lijsters terug te komen, wat bij ons de merel is, is daar de 
Robin. Met zijn rode borst (maar geen roodborstje) is hij rondom de huizen op het 
grasveld te vinden. 
Een wonderlijke familie vormen de Blackbirds. Zeer opvallend en zeer algemeen is de 
Redwinged Blackbird. Veel voorkomend is ook de Bobolink, wit van boven, donker van 
onder. Een brutale rakker is de Cowbird, overal langs de weg te vinden. Deze vogel 
legt, net als bij ons de Koekoek, zijn eieren in het nest van andere vogels. Opmer-
kelijk is dat de twee aldaar voorkomende koekoeken (niet door ons gezien) deze 
gewoonte niet hebben. 
Een moeilijke familie vormen de vinken en gorzen. Er zijn veel soorten, vaak sterk  
op elkaar gelijkend. Eén ervan, de Amerikaanse Goudvink, geeft in dat opzicht geen 
problemen. Het is de putter van Amerika, steeds op distels en dergelijke te vinden. 
Je zou zo nog wel even door kunnen gaan nog niets is er gezegd van de plantengroei, 
die, vooral in de bossen, vaak indrukwekkend was. Hier en daar herinnerend aan 
Scandinavië met Zweedse Kornoelje en Zevenster. Maar ook met echt Canadese  
planten, zoals de Trilliums. Op het schiereiland (van de gieren) vonden we veel 
orchideeën, vooral het Gele Vrouwenschoentje. 
Hier lag het ook werkelijk bezaaid met fossielen. Als je dan bedenkt dat je met  
het vliegtuig praktisch niets kan meenemen en de fraaiste exemplaren ook nog 
uitgerekend in de grootste brokken steen lagen opgesloten, dan zit je daar wel  
even mee. Gelukkig herinnerden we ons toen vriend Passchier die in Frankrijk een 
soortgelijk probleem te verwerken had gehad. Zijn fossielen hadden uitgerekend in 
andermans tuinmuurtje gezeten. Dus zette hij (anders zou hij Passchier ook niet 
wezen) alles op de dia's. Wel, wij hadden ook een fototoestel, en dus werd alles op 
de gevoelige plaat vastgelegd. 
Jammer, dat we thuisgekomen, moesten constateren dat het toestel niet getrans-
porteerd had, waardoor alle opnamen door elkaar op zo'n 3 a 4 dia's te zien zijn.  
Met projecteren zijn we dus vlug klaar en ook het sorteren van de dia's kostte  
ons weinig moeite! 
Niet al te veel dia's dus, maar wel een schat van herinneringen aan de Nieuwe  
Wereld !! 
 

Ger en Willem Baalbergen 
 
 
                       -------------- 
 
 
Ach, naar Canada gaan is een geweldige ervaring, maar dichtbij is het ook leuk. 
Daarom nog een romantische beschrijving van zomaar een ochtend op Nieuw-Leeuwen- 
horst van Joanne van Sambeek..... 
 
INDRUKKEN NIEUW LEEUWENHORST 
 
Het is 26 mei, 7 uur in de morgen. Ongeveer 20 mensen verzamelen zich voor een IVN-
natuurwandeling. Er zijn volop gidsen voor iedere groep, dus kan ieder zijn eigen 
route volgen met een groep. 
 
Wij werden begroet door een Spotvogel met zijn heldere zang; dan meldt een Zwart- 
kopje zich aan, gevolgd door een Tuinfluiter en een Fitis. De pimpelmees "trilt", 
de blije Winterkoning is ook aanwezig (wat een krachtige zang van zo'n kleine vo- 
gel!). 
 
Wij praten over allerlei. Tot voor enige jaren was het onbekend dat de Engelse Gele 
Kwikstaart hier in de bollenstreek zo'n "gewone broedvogel is. Heeft één van ons 
 
 
 




