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DE SCHOTSE AVONTUREN VAN DE STARLING DARLINGS EN DE MERGUS MUTTENS 
de soundtrack met ongecensureerd reisverslag  

SCHOTLAND 16/06/2018 – 23/06/2018 

ONE DAY I’LL FLY AWAY (Cindy Crawford)  
16-06-2018 

“Keep It Smart and Simple” een principe dat zeker van toepassing is op ons, de 12 
Mergussers, die om 8.30 uur stonden te trappelen aan de KISS & RIDE zone van het Brugse 
station, om dan na kussen aan de wederhelften en een vlotte rit naar Schiphol, het luchtruim te 
kiezen voor Inverness, jawel ook het domicilie van Nessie, in het noorden van Schotland. 
Gelukkig werden wij aldaar niet opgewacht door het monster maar door ons vriendinnetje 
Katrien VH, die al een week in de hogere whiskysferen verkeerde. 

Johan VH startte alvast de waarnemingencompetitie met een buizerd op het vliegveld terwijl 
de busjes werden afgehaald. Wat we toen nog niet wisten was dat de letters in de 
nummerplaten “URS” en “ULS” van de busjes een voorteken leken te vormen voor de reis of 
zou het toch meer op de inzittenden slaan? Alvast geen beer in het verkeer was chauffeur 
Johan DB, die quasi onmiddellijk Frank DS en co-chauffeur Paul M van zich af kon 
schudden, de enige hapering in een voor de rest smetteloze superprestatie voor de toch meer 
dan 1500 kilometers die we tijdens de reis aflegden en dan nog aan de “verkeerde” kant van 
de weg… 

In een lichte regenbui, zetten we tussen gaspeldoorn, brem en vlierstruiken koers naar het 
centraal gelegen Invergordon, een perfecte uitvalsbasis om het noorden van Schotland te 
verkennen. Zwarte kraaien, scholeksters, roeken en gierzwaluwen wezen de weg. Aan de 
inham van de Gordonrivier, spiegelden zich grote boortorens in het water waar ook grote 
canadaganzen en een middelste zaagbek te spotten waren. Het charmante hotel-restaurant 
“The Ship In” (theshipinvergordon.co.uk) dat ook de arbeiders die de boortorens herstelden, 
herbergde, zou ons warm nest worden. 

Boortorens in de Gordonrivier (MC) 

http://theshipinvergordon.co.uk


De regen trok weg en in een hemels licht  reden we naar Tarbat Ness, het uiterste punt van 
het Tarbat-schiereiland, tussen typische stenen muurtjes, waar ook een veldleeuwerik met kuif  
(en dus jammer genoeg geen kuifleeuwerik) op zat. Roeken vlogen met ons mee en 
graspiepers en veldleeuweriken mengden zich in de debatten. Tegen de achtergrond van de in 
de avondzon badende vuurtoren staken Jan-van-genten af, noordse stormvogels, 
drieteenmeeuwen, zeekoeten vlogen rond of dobberden op het water, in de buurt dreef een 
grijze zeehond. We hoorden geelgors en er was een claim van kuifaalscholver in de vlucht 
Een grasmus en rouwkwikstaart kwamen een kijkje nemen. Aan onze voeten vonden we 
kraaiheide, rode dopheide, struikheide en tormentil. 

Een idyllisch begin van ons vogelavontuur, waardoor we -na een excellente mosselmaaltijd- 
moeiteloos de slaap konden vatten. 

LOVE IS IN THE AIR (John Paul Young) 
17-06-2018 

Goed uitgerust ging het de volgende morgen richting Brora, waar de graslanden gedomineerd 
worden door het standbeeld van de gehate Duke of Sutherland, de hertog die in de 19de eeuw 
de keuterboertjes verdreef om plaats te maken voor schapen, de zogenaamde “Highland 
Clearances”. Velen van de crofters vluchtten naar de Verenigde Staten.  Na een close 
encounter met een buizerd en een over de weg huppelend wezeltje, sloegen wij in Helmsdale 
af langs de gelijknamige kronkelende rivier. Terwijl in de lieflijke vallei het kabbelende water 
een weg zocht, werden de oeverzwaluwen opgeschrikt door alarmerende kieviten en 
scholeksters, die evenwel twee baltsende watersnippen niet konden verstoren. Een prachtig 
liefdesschouwspel! Ook de alom aanwezige bonte kraai werd gespot, naast een grote lijster, 
een net uitgevlogen pimpelmeesje, koekoek, tapuit en de roodborstversie ervan. De immer 
scherpe oren van Valerie G ontdekten braamsluiper. In de bermen stond heideorchis.  

Verderop in Kinbrace fladderden veel vlinders boven het gras: veenhooibeestje, 
icarusblauwtje, oranjetipje, klein geaderd witje, allemaal overschouwd door een sijsje op een 
elektriciteitsdraad. Nog een stop verder aan het Loch an Ruathair, kwamen in de verte de 
silhouetten van zwarte zee-eend en roodkeelduiker in het vizier.  



Loch an Ruathair (KS) 

Wat later bereikten we ons doel: het natuurreservaat “Forsinard Flows” een veengebied met 
een rijke flora en een educatief vlonderpad dat ons naar een mooi gebouwde kijkhut leidde. 
De kenners onder ons gaven uitleg over ronde en lange zonnedauw, veenpluis en éénarig 
wollegras. Een levendbarende hagedis kruiste ons pad. We roken aan gagel, onder begeleiding 
van veldleeuweriken en graspiepers. De uitkijkpost leverde hindes op met kleintjes en over de 
vennetjes zoefden watersnuffel, vuurjuffer, viervlek. Een bevreemdend, fascinerend, weids 
landschap met de donkere ‘blackpools” (in het gaelic “dubh lochain”), de turf van de 
peatlands en de groene hoogvlaktes op de achtergrond.  

Met zicht op de haven van Portskerra in de diepte, aten we ons rijkelijk lunchpakket en door 
de telescopen konden we al onze eerste papegaaiduikers spotten, zwarte zeekoeten en 
zeekoeten dobberden rond en mengden zich met alken. Hier stonden purperrode orchissen en 
aan de parking een bergnachtorchis, wat ons deed beseffen dat de reisperiode ook voor de 
flora goed was gekozen. 

In Farr Bay werd een raaf gespot en daarnaast ook een kleine barmsijs, putters en een 
rouwkwikstaart. Aan het water trippelde een bontbekplevier, zaten er stormmeeuwen en 
oeverzwaluwen. Coldbachie bracht ons opnieuw kleine barmsijs en bonte kraai, maar ook 3 
rotsduiven, buizerd, graspieper en fitis. We besloten de dag met koekoek, gewone bronlibel, 
rode wouw en torenvalk. 

Trouw deden we voor het eten ons huiswerk en kwamen we op 85 vogelsoorten, 6 
vlindersoorten en 4 libellen en ook “kleine barmeisjes”, al vlug zagen we in dat de 
autocorrectie van de smartphones te ijverig was geweest en dat de barmsijsjes natuurlijk in 
niets te vergelijken waren met de immer sympathieke “babe-darling” barmeisjes.  



BIRDS FLYING HIGH YOU KNOW HOW I FEEL … AND I’M FEELING GOOD (Nina 
Simone)  
18-06-2018 

De morgenstond heeft goud in de mond, zeker met een lange rit naar het uiterst noordelijke 
punt van het Schotse vasteland voor de boeg. In de berenbus werden we wakker gehouden 
door een plotse door merg en been snijdende schreeuw van onze expeditieleidster Karina S: 
een egeltje stak vlak voor de wielen over, Johan DB kon het ternauwernood ontwijken. 
Geflankeerd door rode wouw, visarend, raaf en kleine jager ging het noordelijk naar Dunnet 
Head, waar een vuurtoren van de architect Robert Stevenson stand hield tegen een zeer harde 
wind.  

Gelukkig wist Karina S een schitterend plekje in de luwte. Boven ons cirkelden grote jagers 
en noordse stormvogels, die bijna werden weggeblazen. Zelf zaten we uit de wind in het 
zonnetje, oplettend dat we geen purperrode orchissen vertrappelden, tussen bieslelie en 
tormentil, op een steenworp van de rand van de metershoge kliffen. We zagen alken en 
papegaaiduikers broederlijk naast elkaar op de richels landen. De fotografen hielden hun 
uitrusting in de aanslag en onze voorzitter haalde toeren uit, waarvan we blij zijn dat hij ze 
nog kan navertellen. Het leverde hem wel een prachtfoto op: een schitterende papegaaiduiker 
op de klifrand met de pootjes in het roze van het Engels gras tegen een staalblauwe hemel. De 
foto werd prompt naar het thuisfront en Machteld gestuurd voor op de site. Ook de originele 
openingszin: “Heb je mijn papegaaiduiker al gezien?”, makkelijk vertaalbaar in het Engels en 
ondubbelzinnig in Schotland, was wel dat extra risicootje waard! 

Iedereen doet zijn ding op Dunnet Head (PM)  



Op de terugweg in Saint-John’s Pool werd onze vogellijst flink aangedikt door kokmeeuw, 
kuifeend, meerkoet, noordse stern en grote stern, stormeeuw, kievit, knobbelzwaan, 
brilduiker, bergeend en wintertaling. We passeerden de Camster Cairns, oeroude door de 
mens gebouwde grafmonumenten: in essentie stenen stapels, met een ingang en een lucht- en 
lichtgat, waar Jan S en Paul M zich in waagden voor een bezinningsmomentje. De anderen 
zagen 3 kleine jagers, waarvan één in lichte fase. In het pittoreske haventje van Lybster 
werden we gelokt door een heus vogelfestival van alk, zeekoet met en zonder bril, zwarte 
zeekoet, grote jager en jonge drieteenmeeuw. De potloodsnavel en typische springende duik, 
lieten geen ruimte voor twijfel: kuifaalscholvers. 

Aan de brug van Berriedale speurden we naar een ‘dipper’, maar die gaf forfait, wel zat er 
een oeverloper op een steen die iedereen moeiteloos ontdekte na een lange uitleg over de 
stenen waar die niet zat…, lekker ingewikkeld. Aan het inhammetje zagen we nog grote 
mantelmeeuw en konden de handigen onder ons hun hart ophalen in het atelier van de 
plaatselijke schrijnwerker.   

Bijna terug thuis, zwom nog een koppel eidereend en middelste zaagbek langs een 
boorplatform en waren het niet de goals van Mertens en Lukaku in België-Panama (3-0) maar 
wel een laag over het veld scherend smelleken dat de zenuwen door onze broek liet gieren. 

Onze teller stond na drie dagen op 95 vogelsoorten, waar zou dat eindigen? Goed gewerkt! De  
fish and chips in enorme porties, gerookte zalm (homecured) of een verfijnde haggis, hadden 
we zeker verdiend, didn’t we darling?  

Drieteenmeeuw (KS) 



MOTHER AND CHILD REUNION (Paul Simon) 
19-06-2018 

Na een relaxed ontbijt, konden we onze tocht aanvatten op zoek naar de rode wouw. Alvast 
een blauwe en bruine kiekendief (bijschrijfsoort) deden ons uitgeleide op weg naar het 
natuurreservaat Tollie Red Kites Farm van de RSPB.  De Royal Society for the Protection of 
Birds, werd gesticht in 1889 door Emily Williamson om de handel in pluimen voor 
vrouwenhoeden te counteren. In de Victoriaanse tijd vonden immers duizenden futen, reigers, 
paradijsvogels en andere vogels van modebewust pluimage zo de dood. Inmiddels is de RSPB 
uitgegroeid tot een NGO met  meer dan één miljoen (!) leden en ambitieuze, nationale en 
internationale vogelbeschermingsprogramma’s, ook in Schotland. Vrijwilligers van de Tollie 
Red Kites Farm voederen de rode wouwen dagelijks, het zoveelste voorbeeld van de 
succesvolle herintroductie van deze schitterende roofvogel. 

Het duurde niet lang of er verscheen een rode wouw, achternagezeten door een zwarte kraai, 
cirkelend boven het bospad. Ook vink, fitis en tjiftjaf lieten zich horen en onze verrekijkers 
vingen een schitterende geelgors en boompieper in één beeld. Rietgors, staartmees en 
goudvink (= soort nummer 100!) lieten zich opmerken. We ontdekten gevlekte orchis in het 
gras en ook tormentil, ogentroost en mannetjes ereprijs. Vuurjuffers en watersnuffels 
zweefden in het groen. Terug aan de farm fladderden Icarusblauwtje en een koevinkje rond en 
zoefde een gewone bronlibel voorbij.  

Rode wouw (MDC) 



Na de dagelijkse drizzle noteerden we 17° C in de zon op weg naar de brug over de 
Cromarty Firth (firth is de Schotse variant van de Noordse fjord). Een dodaarsje plopte naar 
het wateroppervlak, scholeksters en eidereenden met jongen foerageerden. Al vlug 
bespeurden we met de telescopen maar liefst 13 vrouwtjes grote zaagbekken en 4 mannetjes, 
naast met hun staart wiebelende zeehonden, die aan het uitrusten waren op een zandbankje. 
Een visarend vloog nog voorbij. 

Over de Black Isle reden we naar Udale Bay. In de kijkhut konden we enkele Nederlandse 
vogelliefhebbers laten meegenieten van een regenwulp, bontbekplevier, bonte strandloper, 
kleine mantelmeeuwen. Wat verderop in Cromarty Bay, zag Arendsoog Johan DB 2 
mannetjes topper dobberen. Een familie eidereend had zwemles en een zwartkop floot. Op de 
sprookjesachtige boswandeling aan de 'fairy glen’ van Fortrose, liet een prachtige 
waterspreeuw zich bewonderen door een line-up van mergussers vanaf een brugje over het 
riviertje dat ons tot een watervalletje bracht. Ook goudhaantjes dreunden hun liedje op. 

Mannetje Topper (MDC) 

Dan op naar Chanonry Point aan Rosemarkie Bay, voor het hoogtepunt van de dag. Met 
hooggespannen verwachtingen speurden we het zeegat af: grijze en gewone zeehond (check), 
6 bontbekplevieren (yep), 2 zeekoeten (gezien), kuifaalscholvers op de boei (OK) en daar 
waren ze dan: tuimelaars deden hun naam alle eer aan en sprongen sierlijk in de golven. 
Moeder en kind-dolfijn tuimelden voor de boeg van schepen die in en uit de haven vaarden, 
een schouwspel dat vele oh’s en ah’s opleverde en een waardig einde van de dag, dat ons zo in 
dromenland zou brengen. 



DREAM DREAM DREAM… (The Everly Brothers)  
20-06-2018 

Een droom als ontbijt en dan nog die van de voorzitter met als ingrediënten een Jan-van-gent 
en een uit het water opstijgende Venus, daar word je op je nuchtere maag wel sprakeloos van. 
Niemand  waagde zich aan een droomanalyse, want het was vroeg  (7.30 h sharp) vertrekken, 
zuidelijk dit keer, naar het nationaal park  van de Cairngorms ofte “blauwe rotsen”. Na enig 
oponthoud op de weg door een Churchill lookalike, haalden we net de afspraak met onze gids 
Jef Leestmans aan de parking van Rothiemurchus Estate rond Aviemore.  

Met muts, sjaal en alle laagjes aan, trokken we bergopwaarts richting hoenders. De nu eens 
optrekkende en dan weer neervallende mist leek een extra personage in het oerlandschap en 
dwong ons naar beneden te kijken. Jef bleek een uitstekende plantenexpert en Yvan L was net 
zoals wij allen in de wolken om naast de purperrode orchis meerdere soorten wolfsklauw, 
kruipbraam, vetblad, kraaiheide, vrouwenmantel, Zweedse kornoelje, pilzegge, hengel en 
kleine keverorchis in levende lijve te zien. Vogels waren zeldzaam, afgezien van tapuit, fitis, 
graspieper en huiszwaluw. Tussen de stenen in het groen herkenden we - van op de bekende 
Red Grouse whiskyflessen - het kopje van een Schots sneeuwhoen dat naar boven kwam 
piepen en ook een sneeuwhaas zigzagde tussen de rotsformaties. Nog hoger moesten we, tot 
we bijna ter hoogte van de arctisch-alpiene vegetatie kwamen. Door de mist rukten we in 
gespreide slagorde op en dan toch, een kreet van Paul M: niet minder dan 7 
alpensneeuwhoenen landden vlak achter ons. 

Alpensneeuwhoen (MDC) 



We kregen ze perfect in het vizier, zowel de mannetjes (met grijzige, witgevlekte hals, wit 
verenkleed met zwarte vlekken, zwartgerande staart, witte bevederde poten en gezwollen rode 
huid boven het oog) als vrouwtjesexemplaren (met grover gebandeerd verenkleed, iets beiger 
in de hals, wit en vele tinten grijs). Fotografen Marc DC en Martine C speelden één, twee drie 
piano met de alpensneevwhoenen voor de perfecte foto. We liepen niet enkel op de toppen 
van onze tenen, maar ook op de toppen van de dwergwilgen, die zo hoog (op 1245 meter) in 
miniformaat voorkwamen. Een rode eekhoorn vonden we dartelend op onze weg. Maar de 
morinelplevier gaf niet thuis, wat ons een extra reden gaf om nog eens terug te komen naar dit 
wonderbaarlijk natuurgebied met adembenemende vergezichten. 

 

Dwergwilg (KVH) 

Een tip van lokale birdwatchers leidde ons op de terugweg naar het meer Lochindorb, 
uitgestrekt tussen de in het water gespiegelde bergen, met in het midden een fort. De busjes 
stelden zich strategisch op en daar zwom hij dan: een  pracht van een parelduiker in 
zomerkleed, nu en dan opduikend voor de stenen versterking. Een grote lijster keek ons nog 
recht in de ogen en in de uilenbus werd nog een Schots sneeuwhoen gezien, maar voor de rest 
sssssssssst want Johan VH en Martine C  hadden het zandmannetje gespot… En werkelijk 
niemand zag een velduil.  



NET ALS IN DE FILM IK WIL HET (Toontje Lager)  
21-06-2018 

Een stralende morgen wekte ons om Brora en omgeving te verkennen. Aan de parking van 
Loch Fleet bij Skelbo, bood het zicht op het meer ons nog maar eens nieuwe soorten: 
groenpootruiter, smient, pijlstaart en zowaar een kleine rietgans (bijschrijfsoort). Verderop 
nog steeds aan Loch Fleet National Nature Reserve maar dan bij de parking aan de rand van 
het Balblair Wood-bos, zat een rode dennenspanner op een boom. Weinigen die het 
stressmomentje van Karina S opmerkten, oef, daar stonden ze te blinken naast het bospad: 
meerdere exemplaren van het uiterst zeldzame Linnaeusklokje. 

Linnaeusklokje (VG) 



Na een grauwe vliegenvanger en kruisbek, trok een familie grote bonte specht onze aandacht, 
maar de hoofdrol in de facebookdebuutfilm van Paul M werd weggekaapt door een vrouwtje 
visarend: hoog op het nest, haar houding op scherp, roepend, als een diva met haar nekveren 
in de wind. Het mannetje kwam met een vis in de klauwen aangevlogen en zij verdeelde de 
prooi aan de jongen, net als in de film. Vanuit de kijkhut aan het meer, dat verbonden is met 
de zee en dus getijdenwerking kent, zagen we deze jagende “osprey” in actie, met de klauwen 
vooruit duikend in het water om dan weer met prooi op te stijgen. 

 

Visarenden op nest (MDC) 



Tijd om even te bekomen van al dat moois hadden we aan de rivier Brora, waar 
oeverzwaluwen nestelden en aan Loch Brora waar moedige graspiepers en tapuiten, vochten 
tegen de wind. We konden wel een “stiffener” gebruiken en maakten een tussenstop voor een 
proeverij aan de Clynelish distillery. De hertog van Sutherland stichtte de stokerij met een 
wilde kat in het logo in 1819 om smokkel en illegale whiskystokerijen verborgen in de 
heuvels uit te roeien. Gesterkt door een slokje whisky van de distillery’s edition, konden we 
opnieuw het hoofd bieden aan de wind aan Brora Sea Side Point. De zeevogels waren terug 
van de partij: eidereend, grote mantelmeeuw, kuifaalscholver, zeekoet, Jan-van-gent, grote 
sternen. Karina S, immer paraat, signaleerde de aanwezigheid van noordse pijlstormvogels. 
Deze luchtacrobaten zijn perfect herkenbaar - ook van ver - met hun typische vlucht: een 
reeks ondiepe snelle slagen gevolgd door een glijvlucht, laag over het water scherend en 
keilend boven de golven, laverend door de lucht waardoor het wit (van de buikzijde) zich 
afwisselt met de zwarte bovenkant. 

Eidereend (MC) 



Dan terug naar Loch Fleet waar het eb was: zeehonden met kleintjes hielden siësta op de 
zandbanken, samen met grote sternen, scholeksters, twee rosse grutto en middelste 
zaagbekken en wel 5 visarenden die zich te goed deden aan de zalm. 

Ten slotte gingen we ons geluk nog beproeven in de duinen van Embo, in de hoop om tussen 
de gele zonneroosjes en duinroosjes een vals bruin blauwtje te ontdekken. De wind waaide 
echter een grote parelmoervlinder in onze richting, met dank aan maatje Johan DB. 

Voor nog een toemaatje zorgde Jan S aan de eettafel, toen hij zich ging moeien in de keuken 
en terugkwam met een naaktkalender met birds die helemaal niets aan de verbeelding 
overlieten. Gelukkig raakte niemand oververhit, want er volgde nog afkoeling met een 
“fraise” (opgelet:	enkel	uit	te	spreken	met	een	Engelse	r) icecream, very nice babe! 

CALENDAR GIRL (Neil Sedaka)  
22-06-2018 

Terug vroeg vertrekken geblazen voor een verre rit naar Tarbet van waaruit we zouden 
afvaren naar Handa Island. We doorkliefden het overweldigend landschap van bergen en 
meren, op de voor doorgaand en terugkerend verkeer net te smalle wegen. De reputatie van de 
beren- en uilenbus ging ons echter ver vooruit, zodat in 99,9 % van de gevallen de 
tegenliggers wijselijk hun toevlucht zochten tot de uitwijkstroken. Ja, de vuile tackles, 
Neymar-schwalbes en retorische bezweringen als “gaan we ‘t azo spelen, mutten?”, werden 
niet geschuwd. Autorijden is, net als voetbal, oorlog in Schotland!   

Aan Loch Shin zorgde de welriekende nachtorchis voor een afleidingsmanoeuvre. We vonden 
de plant net naast de weg samen met brunel, mannetjesereprijs en beenbreek, tot we als uit het 
niets omsingeld werden door midgets, die zich wel lieten verdrijven door onze chemische 
wapens. Vlug door naar Loch Stack, voor een uitzonderlijk spektakel: 5 parelduikers in 
prachtkleed waren voer voor de fotografen. 

Aangekomen in Tarbet splitsten we ons strategisch op en zo kon de achterhoede niet enkel de 
grote jagers, raven, zeekoeten, alken en kuifaalscholvers in de gaten houden maar ook de 
telescopische blikken richten op de gezichtsteint van de deelnemers, maar die verbleekte niet 
en in een welkom zonnetje - zonder één zure oprisping - werden ze afgezet op het strand van  
Handa Island, een nestplaats voor 200.000 zeevogels waaronder meer dan 250 koppel 
papegaaiduikers. Het eiland is wereldwijd één van de belangrijkste kolonies voor duizenden 
zeekoeten, noordse stormvogels, alken en drieteenmeeuwen die met hun geluid hun Engelse 
naam “kittiwake” verraden. 



Kleine jager (PM) 

De wandeling liep helemaal naar het noorden van het eiland, langs een watersnip onderweg 
met 2 pulli en nesten van grote jagers. We namen de picknick aan een vennetje met 
roodkeelduiker om dan de kustlijn met de enorme kliffen te volgen, die wel 100 meter boven 
het zeeoppervlak oprijzen. Ontelbare aantallen zeekoeten, drieteenmeeuwen broedden op de 
richels, de papegaaiduikers bezetten de penthouse. De duizenden zeekoeten werden beloerd 
door zilvermeeuwen, die af en toe hun kans schoon zagen om een ei te roven. Katrien VH 
vond zo’n onfortuinlijk, gespikkeld blauw exemplaar gebroken naast het pad. Zeeotters en 
fraters hadden zich onbespeurbaar goed verstopt, maar een grijze zeehond stal nog de show 
voordat we onze reddingvesten terug vastknoopten. 

Meer dan voldaan, ging het gezwind huiswaarts, terug langs de enorme waterpartijen die het 
licht weerkaatsten, in dialoog met de bergen, het bleef even indrukwekkend. Aangekomen in 
“The Ship Inn” werd een avondwandeling opgeluisterd door een fanfare van doedelzakspelers 
in klederdracht die het inschepen van de cruisetoeristen voorbereidden. 

 



Grote jager met oranje pootring ‘J1’ (VG)  



YOU CAN CHECK OUT ANY TIME YOU LIKE BUT YOU CAN NEVER LEAVE (Hotel 
California the Eagles)  
23-06-2018 

Met weemoed namen we afscheid van Invergordon, een topper en 2 vrouwtjes eidereend 
uitwuivend. Onze voorzitter telde niet minder dan 185 middelste zaagbekken, het konden er 
ook 186 geweest zijn. De vogelsoortenteller bleef steken op een ongelooflijke 120, met als 
laatste species een sperwer die laag over het veld verdween. Aan de kust van Embo, bracht 
Stefaan A ons nog op het spoor van 3 roodkeelduikers in één beeld. Zanglijsters in actie met 
slakken op hun smidse, maakten ons nostalgisch. Een geurend Jan-van-gent-skelet als 
souvenir voegde zich bij de talloze ontastbare herinneringen aan een fantastische reis. 

Beste lezer, hiermee nam u akte van een waarheidsgetrouw en ongecensureerd relaas van de 
Schotlandreis 2018 die, dankzij de organisatoren Karina S. Johan VH en Frank DS in de top 
van de Mergus en Starling-annalen mag geboekstaafd. Men zegge het socialmedia-gewijs 
voort! 

Uw verslaggeefster 

Kathleen C 

Foto’s: Frank DS, Karina S, Katrien VH, Marc DC, Martine C, Paul M, Valérie G 

Soortenlijsten: Valérie G  

Met dank aan STARLING voor de organisatie van de vluchten,  de huurauto en het verblijf 
voor deze trip. Voor meer informatie omtrent deze organisatie, zie www.starlingreizen.be . 

Mossen (KVH) 

http://www.starlingreizen.be


Groepsfoto (FDS) 



SOORTENLIJSTEN Schotland 

Vogels 

1. Knobbelzwaan (Cygnus olor) Mute Swan 

2. Grote Canadese gans (Branta canadensis) Canada Goose 

3. Grauwe gans (Anser anser) Greylag Goose 

4. Kleine rietgans (Anser brachyrhynchus) Pink-footed Goose 

5. Bergeend (Tadorna tadorna) Shelduck 

6. Wilde eend (Anas platyrhynchos) Mallard 

7. Pijlstaart (Anas acuta) Pintail 

8. Smient (Anas penelope) Eurasian Wigeon 

9. Wintertaling (Anser crecca) Common Teal 

10.Topper (Aythya marila) Scaup 

11.Kuifeend (Aythya fuligula) Tufted Duck 

12. Eider (Somateria mollissima) Common Eider 

13. Zwarte zee-eend (Melanitta nigra) Common Scoter 

14. Brilduiker (Bucephala clangula) Common Goldeneye 

15. Grote zaagbek (Mergus merganser) Goosander 

16. Middelste zaagbek (Mergus serrator) Red-breasted Merganser 

17. Schots sneeuwhoen (Lagopus lagopus scotica) Red Grouse 

18. Alpensneeuwhoen (Lagopus muta) Rock Ptarmigan 

19. Patrijs (Perdix perdix) Common Partridge 

20. Fazant (Phasianus colchicus) Common Pheasant 

21. Roodkeelduiker (Gavia stellata) Red-throated Diver 

22. Parelduiker (Gavia arctica) Black-throated Diver 

23. Dodaars (Tachybaptus ruficollis) Little Grebe 

24. Noordse stormvogel (Fulmarus glacialis) Northern Fulmar 

25. Noordse pijlstormvogel (Puffinus puffinus) Manx Shearwater 

26. Jan-van-gent (Morus bassanus) Northern Gannet 

27. Aalscholver (Phalacrocorax carbo) Cormorant 



28. Kuifaalscholver (Stictocarbo aristotelis) Shag 

29. Blauwe reiger (Ardea cinerea) Grey Heron 

30. Visarend (Pandion habitus) Osprey 

31. Rode wouw (Milvus milvus) Red Kite 

32. Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) Marsh Harrier 

33. Blauwe kiekendief (Circus) Northern Harrier 

34. Buizerd (Buteo buteo) Eurasian Buzzard 

35. Torenvalk (Falco tinnunculus) Common Kestrel 

36. Smelleken (Falco columbarius) Merlin 

37. Waterhoen (Gallinula chloropus) Common Moorhen 

38. Meerkoet (Fulica atra) Common Coot 

39. Scholekster (Haematopus ostralegus) Eurasian Oystercatcher 

40. Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) Common Ringed Plover 

41. Kievit (Vanellus vanellus) Northern Lapwing 

42. Bonte strandloper (Calidris alpina) Dunlin 

43. Oeverloper (Actitis hypleucos) Common Sandpiper 

44. Tureluur (Tringa totanus) Common Redshank 

45. Groenpootruiter (Tringa nebularia) Greenshank 

46. Rosse grutto (Limosa lapponica) Bar-tailed Godwit 

47. Wulp (Numenius arquata) Curlew 

48. Regenwulp (Numenius phaeopus) Eurasian Whimbrel 

49. Watersnip (Gallinago gallinago) Common Snipe 

50. Grote jager (Stercorarius skua) Great Skua 

51. Kleine jager (Stercorarius parasiticus) Arctic Skua 

52. Kokmeeuw (Larus ridibundus) Black-headed Gull 

53. Stormmeeuw (Larus canus) Mew Gull 

54. Zilvermeeuw (Larus argentatus) Herring Gull 

55. Grote mantelmeeuw (Larus marinus) Greay Black-backed Gull 

56. Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) Lesser Black-backed Gull 



57. Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla) Black-legged Kittiwake 

58. Grote stern (Sterna sandvicensis) Sandwich Tern 

59. Visdief (Sterna hirundo) Common tern 

60. Noordse stern (Sterna paradisaea) Artic Tern 

61. Papegaaiduiker (Fratercula arctica) Atlantic Puffin 

62. Zwarte zeekoet (Cepphus grylle) Black Guillemot 

63. Zeekoet (Uria aalge) Guillemot 

64. Alk (Alca torda) Razorbill 

65. Rotsduif (Columba livia) Rock Dove 

66. Holenduif (Columba oenas) Stock Dove 

67. Houtduif (Columba palumbus) Woodpigeon 

68. Turkse tortel (Streptopelia decaocto) Collared Dove 

69. Koekoek (Cuculus canorus) Common Cuckoo 

70. Gierzwaluw (Apus apus) Common Swift 

71. Grote bonte specht (Dendrocopos major) Great Spotted Woodpecker 

72. Veldleeuwerik (Alauda arvensis) Eurasian Skylark 

73. Oeverzwaluw (Riparia riparia) Sand Martin 

74. Boerenzwaluw (Hirundo rustica) Barn Swallow 

75. Huiszwaluw (Delichon urbica) House Martin 

76. Oeverpieper (Anthus petrosus) Rock Pipit 

77. Graspieper (Anthus pratensis) Meadow Pipit 

78. Boompieper (Anthus trivialis) Tree Pipit 

79. Rouwkwikstaart (Motacilla alba) Pied Wagtail 

80. Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) Grey Wagtail 

81. Waterspreeuw (Cinclus cinclus) White-throated Dipper 

82. Heggenmus (Prunella modularis) Dunnock 

83. Roodborst (Erithacus rubecula) European Robin 

84. Tapuit (Oenanthe oenanthe) Northern Wheatear 

85. Roodborsttapuit (Saxicola torquata) Common Stonechat 



86. Zanglijster (Turdus philomelos) Song Thrush 

87. Grote lijster (Turdus viscivorus) Mistle Thrush 

88. Merel (Turdus merula) Blackbird 

89. Zwartkop (Sylvia atricapilla) Blackcap 

90. Grasmus (Sylvia communis) Whitethroat 

91. Braamsluiper (Sylvia curruca) Lesser Whitethroat 

92. Fitis (Phylloscopus trochilus) Willow Warbler 

93. Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) Common Chiffchaff 

94. Goudhaan (Regulus regulus) Goldcrest 

95. Winterkoning (Troglodytes troglodytes) Wren 

96. Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) Spotted Flycatcher 

97. Koolmees (Parus major) Great Tit 

98. Zwarte mees (Periparus ater) Coal Tit 

99. Pimpelmees (Cyanistes caeruleus) Blue Tit 

100. Staartmees (Aegithalos caudatus) Long-tailed Tit 

101. Taigaboomkruiper (Certhia familiaris) Treecreeper 

102. Gaai (Garrulus glandarius) Jay 

103. Kauw (Corvus monedula) Eurasian Jackdaw 

104. Roek (Corvus frugilegus) Rook 

105. Bonte kraai (Corvus cornix) Hooded Crow 

106. Zwarte kraai (Corvus corone) Carrion Crow 

107. Raaf (Corvus corax) Northern Raven 

108. Spreeuw (Sturnus vulgaris) European Starling 

109. Huismus (Passer domesticus) House Sparrow 

110. Vink (Fringilla coelebs) Chaffinch 

111. Kneu (Carduelis cannabina) Common Linnet 

112. Kleine barmsijs (Carduelis flammea) Common Redpoll 

113. Putter (Carduelis carduelis) Goldfinch 

114. Groenling (Carduelis chloris) Greenfinch 



115. Sijs (Carduelis spinus) Eurasian Siskin 

116. Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) Bullfinch 

117. Kruisbek (Loxia curvirostra) Red Crossbill 

118. Rietgors (Emberiza schoeniclus) Reed Bunting 

119. Geelgors (Emberiza citrinella) Yellowhammer 

 

Alk en Papegaaiduiker (MC)  



Zoogdieren 

1.Egel (Erinaceus europaeus) Western Hedgehog 

2.Sneeuwhaas (Lepus timidus) Mountain Hare 

3.Konijn (Oryctolagus cuniculus) Rabbit 

4.Eekhoorn (Sciurus vulgaris) Red Squirrel 

5.Bruine rat (Rattus norvegicus) Brown Rat 

6.Wezel (Mustela nivalis) Weasel 

7.Boommarter (Mustela martes) Pine Marten 

8.Das (Meles meles) Badger 

9.Vos (Vulpes vulpes) Red Fox 

10. Edelhert (Cervus elaphus) Red Deer 

11. Ree (Capreolus capreolus) Roe Deer 

12. Gewone zeehond (Phoca vitulina) Harbour Seal 

13. Grijze zeehond (Halichoerus grypus) Grey Seal 

14. Bruinvis (Phocoena phocoena) Harbour Porpoise 

15. Tuimelaar (Tursiops truncatus) Bottle-nosed Dolphin 



Amfibieën en reptielen 

1.Vinpootsalamander (Triturus helveticus) Palmate Newt 

2.Bruine kikker (Rana temporaria) Common Frog 

3.Levendbarende hagedis (Zootoca vivpara) Viviparous Lizard 

 

Levendbarende hagedis (VG)  



Dagvlinders 

1.Groot koolwitje (Pieris brassicae) Large White 

2.Klein koolwitje (Pieris rapae) Small White 

3.Klein geaderd witje (Pieris napi) Green-veined White 

4.Oranjetip (Antocharis cardamines) Orange-tip 

5. Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) Common Blue 

6.Grote parelmoervlinder (Argynnis aglaja) Dark Green Fritillary 

7.Veenhooibeestje (Coenonympha tullia) Large Heath 

8.Hooibeestje (Coenonympha pamphilus) Small Heath 

9.Koevinkje (Aphantopus hyperantus) Ringlet 

Veenhooibeestje (VG) 



Libellen 

1. Lantaarntje (Ischnura elegans) Blue-tailed Damselfly 

2. Watersnuffel (Enallagma cyathigerum) Common Blue Damselfly 

3. Vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula) Large Red Damselfly 

4. Gewone bronlibel (Cordulegaster bolton) Golden-ringed Dragonfly 

5. Viervlek (Libellula quadrimaculata) Four-spotted Chaser 

 

Vuurjuffer (PM)


