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vervolg Grassen:  
   Engels slijkgras  
   Echte witbol 
 
Heidefamilie   
   Dopheide  
   Struikheide 
 
Helmkruidfamilie  
   Koningskaars  
   Rode ogentroost  
   Stijve ogentroost 
 
Kamperfoeliefamilie   
   Kamperfoelie  
   Vlier 
 
Kruisbloemenfamilie   
   Zeeraket 
 
Weegbreefamilie   
   Grote weegbree  
   Smalle weegbree  
   Zeeweegbree 
 
Wilgenfamilie 
   Kruipwilg  
 
Windefamilie  
   Haagwinde  
 
Wintergroenfamilie  
   Rondbladig wintergroen  
 
Zoutgrasfamilie  
   Schorrezoutgras 

 
Spartina anglica  
Holcus lanatus 
 
 
Erica tetralix  
Calluna vulgaris 
 
 
Verbascum thapsus  
Euphrasia verna  
Euphrasia stricta 
 
 
Lonicera periclymenum  
Sambucus nigra 
 
 
Cakile marítima 
 
 
Plantago major  
Plantago lanceolata  
Plantago marítima 
 
 
Salix repens 
 
 
Calystegia sepium 
 
 
Pyrola rotundifolia 
 
 
Triglochin maritima 

 
-------------- 

 
Hieronder volgt een verslagje van ons jeugdlid Arnold Meijer over een ex- 
cursie naar: 
 
CAP GRIZ NEZ (13-16 oktober 1984) 

Op 13 oktober om 7 uur 's ochtends vertrokken Andree v.d.Plas, Arjen Leen- 
dertse, Meneer Leendertse en ik (Arnold Meyer)in een Citroën(van voor de  
oorlog??) uit Katwijk. Onderweg pikten we in Zeeland nog een vogelaar  
op. 
's Middags kwamen we op Cap Griz Nez (gelegen ten noorden van Boulogne)  
aan. We zochten een camping en gingen op verkenning uit. Op de kaap zaten  
heel wat vogelaars, waaronder een stel Nederlanders. Al meteen kwamen er  
veel Zwarte zeeëenden en twee Alken langs. Verder waren er twee Alken ter  
plaatse en veel langstrekkende Drieteenmeeuwen en Dwergmeeuwen. Opmerke- 
lijk was een zeehond ter plaatse. 
 
14 oktober. 's Morgens gingen we weer zeetrek kijken. De Zeehond was er  
nog steeds. We zagen die dag 8 niet te determineren duikers, 1 Parelduiker,  
1 Alk, 3 Kleine jagers, 2 Middelste jagers(lichte fase) waarvan de ver-  
lengde staartveren zeer goed zichtbaar waren. Verder nog 5 Grote Zeeëenden, 

 
 
 
 
 



- 12 – 
 
en 111 Zwarte Zeeëenden, 1 Zeekoet, 1 langstrekkende alkachtige en een Kuif-
aalscholver. Op de camping werd 's avonds nog een Griel gehoord. 
 
15 oktober. Deze dag werden 328 Zwarte Zeeëenden gezien, 3 Noordse Stormvogels, 
alweer een Zeehond, 124 Jan van Genten, 2 Zeekoeten, 12 Kleine Jagers, 1  
Sperwer, 46 Alk/Zeekoeten, 10 Turks Tortels, 7 Aalscholvers, Sijsjes, 8  
Jagers spec., 4 Middelste Jagers, 1 Grote Jager, 9 Alken, 8 Roodkeelduikers,  
5 Parelduikers, 27 duikers spec., 2 Middelste Zaagbekken en 1 mannetje Blauwe 
Kiekendief. 
 
16 Oktober. Zoals gewoonlijk 1 zeehondonkop(de rest zat onder water), 2 Gro- 
te jagers (waarvan 1 ex op 20 m uit de kust achter een Zilvermeeuw aanzat). 
Opmerkelijk waren 2 Zwartkopmeeuwen in een tweede winterkleed ter plaatse.  
Verder zagen we 3 duikers spec., 2 Aalscholvers, 2 Grauwe Ganzen, 39 Jan  
van Genten, 9 Kleine Jagers en 2 Alken ter plaatse. Onderweg naar de cam-  
ping zagen we 1 Bonte Kraai en twee Roeken. 
 
Alle dagen waren er veel Geelgorzen aanwezig. Door andere vogelaars werden  
verder landinwaarts nog gezien Ooievaar, Grauwe Gors, Ortolaan, Klapek- 
ster, IJsvogel en Kleine Vliegenvanger. 

 

 
We danken onze chauffeur en onze kok die ons  
heeft gereden, het eten zo lekker heeft klaar 
gemaakt en die alles zo prima geregeld heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
Arnold Meijer. 

 
-------------- 

 
Waar staat die vogel in mijn Vogelgids? 
 
Het snel kunnen vinden van een afbeelding of een beschrijving in een vogel- 
boek, zonder het register te raadplegen, valt dikwijls niet mee. 
Het overkomt niet alleen mensen die maar sporadisch een vogelboek ter hand  
nemen; ook doorgewinterde vogelaars hebben soms grote moeite om in een  
vogelboek een bepaalde soort snel te vinden. Dat laatste komt niet zozeer  
door de onhandigheid van de gebruiker, maar meer door de veranderingen  
die af en toe in de volgorde van de vogelsoorten wordt aangebracht. 
 
In elk vogelboek zijn we gewend om voorin de futen, de stormvogels en de  
reigers te vinden. Hierna komen meestal de eenden, ganzen en zwanen, gevolgd  
door de roofvogels. Ook verwachten we achterin de vinkachtigen en gorzen aan  
te treffen. Over wat er in het brede midden staat, zijn we minder zeker. 
 
 
 
 




