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Donderdag 10 juni 2010

Vrijdag 11 juni 2010

De IJslandreis, als groep, begint om ca 12 uur
op Schiphol, waar het voor velen een weerzien
is en voor enkelen een duik in het onbekende.
De vlucht verloopt rustig. IJsland ligt onder een
dik wolkendek, zelfs geen vulkaan te zien.
Bussen staan klaar voor de twee groepen die
hier gesplitst worden.

Na een heerlijk ontbijt stappen we om 9 uur in
de nieuwe bus.
We hebben ook een nieuwe chauffeur;
Gunnar, die ons tijdens de reis wat IJslands
probeert bij te brengen (met weinig succes
overigens). Vandaag gaan we het schiereiland
Snæfellsnes bezoeken.
Na een uurtje stoppen we bij een inham waar
de telescopen worden opgezet. We kunnen
heel mooi een zeearend zien en later nog een
e
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Ook zien we hier de eerste roodkeelduikers.
Prachtig begin van deze dag.
Onderweg komen we langs een waterval en
daar zien we een groepje harlekijneenden
prachtig in de zon op een rots.

De groep B met Betty krijgt een combinatie bus
- chauffeur die niet solide genoeg lijken ons
door het ruige land te rijden. De eerste
vogelstekken zijn al direct op het schiereiland
waar (vliegveld) Keflavik op ligt. Al snel is er
veel moois te zien o.a.: Jan van Genten,
noordse sterns, alken, zeekoeten,
papegaaiduikers, noordse stormvogels,
pijlstormvogels, ja, te veel om op te noemen.,
We zien niet allen vogels maar ook een
bultrug, ver weg, die sprongen uit het water
maakt. Jongentjes vissen de ene haring na de
andere uit de oceaan. Onderweg tijdens een
gezamenlijke avondmaaltijd stellen de gidsen
zich en IJsland voor met een “diapresentatie”
met ook plaatjes van de Eyjafjallajökull uitbarsting. In Hotel Baron in Reykjavík eindigt
een dag vol indrukken.
Anneke Stemerding
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Voordat we onze lunchplek bereiken worden er
in een meertje ijsduikers en een kuifduiker
gezien.
Onze lunchplek, waar een perfecte vissoep
wordt geserveerd, blijkt naast een golfterrein te
liggen met veel paartjes broedende Noordse
sterns en een grasland vol IJslandse grutto’s.
We vervolgen onze reis met steeds de
Snæfellsjökull glacier op de achtergrond.
De westkust van Snæfellsnes is bedekt met
oude kraters en lavavelden, waarin de zee in
de loop der jaren prachtige rotsformaties heeft
gevormd. Op de steile rotsen zien we
broedende drieteenmeeuwen, Noordse
stormvogels, zeekoeten en alken.
In het water beneden ons een zwarte zeekoet
en op een grasveldje de regenwulp.
Tijdens een rondwandelingetje rond een plasje
worden de eerste grauwe franjepoten van heel
dichtbij gezien. Wat een prachtige vogeltjes en
helemaal niet schuw, voor mij een hoogtepunt
van deze dag.

Voldaan komen we eind van de middag aan bij
ons hotel in Grundarfjör!ur.
Tineke Ammerlaan

Zaterdag 12 juni 2010
Flatey

Deze dag een vroeg vertrek: 7.45 uur rijden we
weg. Het regent en het waait flink, maar het is
o
met 18 C, niet koud. Onderweg naar
Stykkishólmur, waar we de boot zullen nemen,
zien we o.a. de kleine burgemeester. Bij de
boot aangekomen is het gelukkig alweer
droog. We zijn ruim op tijd en vertrekken om
9.00 uur naar Flatey, waar we, inmiddels weer
met een zonnetje, ongeveer 11.00 uur
aankomen en luid worden “verwelkomd” door
vele tureluurs.

Ingvar zet er direct flink de pas in en gaat op
weg naar de oostpunt van het eiland, waar hij
bij de protected areas, de rosse franjepoot
hoopt te vinden!
Voor ons is de wandeling een vogeleldorado:
overal fladderen boven ons de watersnippen in
de lucht en vlak voor je voeten scharrelen de
grappige grauwe franjepoten rond (elk huis lijkt
zijn eigen franjepoot te hebben!). We zien en
horen prachtig zingende sneeuwgorzen. Ook
koperwieken laten van zich horen, terwijl
sommigen met voer in de bek rondvliegen.
Vele graspiepers doorkruisen de lucht, soms in
baltsvlucht. Scholeksters scharrelen rond met
hun jongen. Tot een paar meter afstand laten
de zwarte zeekoeten zich benaderen, terwijl
we voor de papegaaiduikers toch vaker de
verrekijker nodig hebben (wat wil je met jacht
erop vanaf Flatey!).
Helaas krijgen we ’s middags weer regen,
maar dat is dan ook een goed excuus om in
het plaatselijke hotelletje, waar een bruiloft
gaande is, in de kelderbar lekkere koffie met
worteltjestaart te nuttigen!
Ondanks flink gespeur en het overleven van
talloze duikvluchten van noordse sterns is de
rosse franjepoot uiteindelijk niet gevonden,
maar we vertrekken, toch zeer voldaan van
alle prachtige ervaringen, om 17.30 met de
boot richting vasteland. Het is daarna nog 80
km rijden met de bus over kale rotsen en deels
onverharde wegen naar Brei!avík, waar we
rond 20.00 uur in ons, prachtig aan een baai
gelegen Guesthouse aankomen.
Anke Burgers
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Zondag 13 juni 2010
Rond 9.00 uur vertrokken we voor een vrij
korte rit naar het eind van de weg; van
Brei!avík naar de vuurtoren bij de Látrabjarg.
Tussen de laaghangende wolken, die vooral
om de hoge kliffen hingen vertoonde zich een
steeds breder wordende blauwe streep.
Onderweg werd gestopt en begon een
uitgebreide zoektocht met de kijker toen
Anneke een poolvos ontdekte. “Links van die
paal, boven die donkere driehoek, links van
een soort paadje, tussen die steen en “de
paal”etc.”. Het duurde een poos, maar
uiteindelijk kon iedereen zich gelukkig prijzen
de poolvos gezien te hebben.
Pal bij de parkeerplaats liet een
papegaaiduiker zich bewonderen en
fotograferen alsof hij vrijwilliger van de
plaatselijke VVV was.

Om de bewoners van de kliffen te zien hoefde
niet de hele 14 km lengte van het klif op en
neer gelopen te worden. Op veel plaatsen
konden alken, noordse stormvogels,
papegaaiduikers en andere soorten van
dichtbij tot zeer dichtbij bekeken worden. Op
zee dobberden duizenden dieren, waarbij het
een schitterend gezicht was hoe bijvoorbeeld
alken langzaam wiekend vanaf de rotsen
zeilend zich daarbij voegden. Het was ook heel
vermakelijk om zeekoeten vanaf zee aan te
zien komen om als een soort vliegende non op
een piepklein richeltje te zien landen. Het was
verbazingwekkend om de noordse stormvogels
met hun”stijve”vleugels langs te zien scheren,
rondjes draaien en vlak langs de rotswand met
trillende vleugels in de lucht zien blijven
hangen. Regelmatig vlogen raven over,
waarvan we de aanwezigheid ook op de grond
konden zien in de vorm van leeggegeten
eieren gekaapt van (dikbek)zeekoeten, en
koppen van drieteenmeeuwen en alken.

Rond lunchtijd leek iedereen verzadigd van
alle indrukken(en later het eten) en daalde er
een echte zondagsstemming over een groot
deel van het op één plek verzamelde
reisgezelschap. Later daalden veel mensen af
en verzamelden zich rond één van de plasjes,
na genoten te hebben van de flora en de
aanwezige vogels (tapuiten, sneeuwgorzen,
regenwulpen en goudplevieren). Zeven
deelnemers kregen- al dan niet vrijwillig- te
maken met aanvallen van kleine jagers die
langs een schapenpaadje hun nest hadden.
Om half vijf keerde een tevreden gezelschap
terug bij het geweldige onderkomen in
Brei!avík.
Paul van der Poel.

Maandag 14 juni 2010
De dag begon met het mooie uitzicht op twee
roodkeelduikers die in de binnenmeertjes
rondzwommen. Om 9.00 vertrokken wij voor
de rondrit. Onze eerste stop was bij de oudste
stalen stoomboot van IJsland, waar we een
uiteenzetting kregen van de geologie van deze
streek door onze gids Ingvar van Gavia-Travel.
Hij wees ondermeer op de smalle donkerrode
aardlaag die op veel plaatsen kon worden
gezien. Dit was een oude, geoxideerde laag
van tienduizenden jaren terug, uit de tijd dat er
tropische bossen waren met o.a. metasequoia.
Door lavastromen zijn deze bossen later
overdekt.
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Vervolgens naar Patreksfjör!ur voor een
bezoek aan het postkantoor, de bank en koffie.
Verder een lelijk stadje. De tocht voortgezet
door het mooie afwisselende landschap,
menigmaal hoorde je: Oh, Ah,en schitterend
etc.”.
Er werd bij een waterval gestopt voor de
harlekijneenden die er zaten: 10 mannen en 3
vrouwen, een fantastisch gezicht. De lunch
was in Flókalundur. De chauffeur, Gunnar,
vertelde een leuke sage over de Viking Rafna
Floki. Deze Viking bezat 2 raven die gebruikt
werden om hem de weg te wijzen. Zo kwam
Floki op het eiland terecht, maar hij kwam in de
zomer toen alles bloeide. Floki vond het een
mooie plek om een huis te bouwen. Hij
installeerde zich met zijn schapen en koeien,
maar hij vergat dat er na een zomer een lange
winter komt. Hij had geen hooi voor zijn dieren
en verloor alles. Floki keek in de lange winter
vanaf de hoogste berg om zich heen en zag
alleen maar ijs om zich heen en noemde het
ontdekte eiland IJsland.
Gunnar kon ons steeds over de WK-voetbal
inlichten, zelfs op deze afgelegen plek had
Gunnar internetverbinding op zijn mobiel:
Nederland – Denemarken: 2 - 0. Dank Gunnar.
Bij de struikjes van Flókalundur werden er 3
Barmsijsjes en één sijsje gespot. Ingvar kreeg
ons met moeite de bus in. Vervolgens naar
Dynjandi, een mooie, hoge waterval, maar de
zeearend had meer onze belangstelling
Daarna weer naar ons onderkomen in
Brei!avík, waarbij de weg vlak langs
broedende sterns en eiders liep. Vanuit de bus
zag je de pullen zitten, wat leidde tot uitroepen
als: “och wat lief” en “wat schattig”. Ook zagen
we vanuit de bus een jagende giervalk, een
paartje ijseenden en het Alpensneeuwhoen.
Helaas verslechterde het weer en met regen
en wind eindigde we deze mooie dag.
Loes van der Poel.

Dinsdag 15 juni 2010
Brei!avík – M"vatn
Vandaag hebben we een lange reis voor de
boeg. Vanaf Brei!avík aan de uiterste
westpunt van IJsland, de zogenaamde
Noordwestelijke fjorden (Vestfir!ir) reizen we
via de noordelijke rondweg naar het meer
M"vatn, een trip van ca 700 kilometer die naar
verwachting in acht uren zal worden afgelegd.
Na een regenachtige avond is het weer
helemaal opgeknapt. ’s-morgens kunnen we
de kliffen weer zien vanuit ons hotelraam.
Tijdens de rit langs de zuidkant van de
noordwestelijke fjorden, zijn de uitzichten

geweldig. Vanaf de hoge kliffen, waar de weg
halfhoog langs loopt, hebben we uitzicht op
diepe dalen, waar soms een paar huizen
staan. De dalen zijn soms helemaal ongerept.
Een groot deel van de reis tot aan Búr!ardalur
hebben we aan de rechterkant zeezicht.
Helaas is bij Reydskord de basaltgang, een
door erosie in blokken geschuurde lavastroom,
die de zee in loopt, niet zichtbaar door het
hoge water. Bij Flókalundur hebben we ons
maar getroost met het bespieden van raven en
barmsijsjes.

Voor de middag scoren we een zeearend op
een rots en een smelleken in lage vlucht. De
eerste is door de meeste fotogekken van onze
groep vastgelegd, de tweede heeft niet
iedereen waargenomen. Bij aankomst in
Búr!ardalur, om half twee, blijkt dat de
lunchplek nog ruim een uur rijden is. Het is
moeilijk uit te dokteren hoe lang er over een
bepaald traject wordt gereden. Lange stukken
weg zijn niet geasfalteerd, waardoor de
gemiddelde snelheid naar 50 km per uur zakt.
Dankzij onze uitstekende chauffeur Gunnar
hoeven we geen angst te hebben dat we van
de weg af raken. Bij Búr!ardalur steken we het
schiereiland dwars over langs de rivier Laxa
(zalm) om bij Bor!eyri de toegangsweg naar
de rondweg over IJsland op te rijden. Nog
even de Hrutafjördur langs en dan eindelijk de
rondweg. Vanaf nu is de weg een brede
asfaltweg en dat schiet aanzienlijk harder op.
Nog een kleine discussie of de gletsjer die we
af en toe zien de Langjökull is. Ingvar, onze
IJslandse gids betwijfelt het. Tegen drie uur is
de lunch in Gauksm"ri. Hier worden we voor
het eerst in IJsland geconfronteerd met het
fenomeen dat men in IJsland bij het betreden
van een huis de schoenen uit trekt. Op
kousenvoeten gebruiken we de uitstekende
lunch met het uitzicht op IJslandse paarden,
die door een groep kinderen worden bereden.
Een uurtje later wordt de reis hervat.
Onderweg uitzicht op een groot aantal
borstvormige heuveltjes, afkomstig van de
berg Vatnsdalsfjall. Door een aardverschuiving
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aan het einde van de laatste ijstijd werd de
Vatnsdalsá afgedamd en ontstond het meer
Fló!i!. Volgens de IJslandse volksverhalen
behoren de heuvels van Vatnsdalshólar samen
met de meertjes van Arnarvatnsheidi en de
eilandjes in de baai Brei!afjördur tot de drie
natuurverschijnselen op IJsland (geisers zijn
immers heel gewoon). Voorbij Blönduós
passeren we de duurste zalmvisboerderij in
IJsland. Het kost # 1.300,-- per dag om in de
rivier Blanda op zalm te vissen. Meer
belangstelling is er voor het estuarium met de
laatste doortrekkende brandganzen, een uurtje
later gevolgd door kleine rietganzen bij
Skagafjördur. Daarna op zoek naar de
blauwvleugeltaling die hier in de buurt is
gesignaleerd. Opmerkelijk is dat de weg
continu langs een, het lijkt wel dezelfde, rivier
loopt. Niets is echter minder waar. Op enig
moment stroomt de rivier tegen de rijrichting in,
maar na het oversteken van een kleine
hoogvlakte stroomt de rivier met de rijrichting
mee.

van het hotel, schrikken de vogels zo van de
bus, dat alle vogels wegvliegen. De
buschauffeur adviseert om later zelf hierheen
te lopen. Daarna rijden we naar een andere
plek rond het 37km$ grote meer M"vatn. We
gaan een rondwandeling doen van een uur.
Iedereen gaat uit de bus, telescopen en
camera’s gaan mee. We zien honderden
IJslandse brilduikers en duizenden vliegjes die
gelukkig niet steken. Insmeren met deet helpt
wel iets, maar niet veel. Gelukkig zien we
prachtige kuifduikers en dat maakt alles goed.

Kuifduiker

Een volgende fjord ligt dan voor ons. Bij
Aukureyri in het sparrenbos wordt er gezocht
naar de voor IJsland zeer zeldzame
goudhaantjes. Helaas voor Ingvar laten ze zich
niet zien. Gelukkig voor ons zitten er genoeg
barmsijsjes. Na een korte blik op de Go!afoss
waterval bereiken we eindelijk om acht uur ’s
avonds het hotel in M"vatn, prachtig gelegen
aan het meer met uitzicht op pseudokraters.
Ellie Fluitsma

Woensdag 16 juni 2010
Lake M"vatn
Volgens de GPS begint deze dag met een
zonsondergang, namelijk om 0:23 uur.
Gelukkig komt ze al weer op om 1:53 uur. Er is
niets van te merken; het blijft de hele nacht
licht. We krijgen een luxe ontbijt buffet met
onder meer haring!? In de bus vindt Ellie
gelukkig haar petje weer terug, maar Anneke is
haar kaart kwijt. Vandaag hebben we een
locale buschauffeur die nog even moet
wennen aan de bus. Na een korte stop niet ver

Ook de planten worden bestudeerd. Terug bij
de bus trakteert Dette, die jarig blijkt te zijn
(71), op een soort pindarotsjes, maar dan
zonder pinda’s. Wel lekker.
We hebben een (plas)pauze van een half uur
op een toeristische locatie, met uitzicht op
lavavelden, die er uitzien als een labyrint. Hier
zouden tevens giervalken en smellekens te
zien zijn, maar het is er zó druk met mensen
dat geen roofvogel te zien is.
Lunch in Vogafjós-café. Een koeienstal is
zichtbaar door het glas. De koeien kunnen nu
zien hoe wij lunchen. Een royale lunch. Buiten
zien we koeien met uitzonderlijk grote uiers.
Eén koe draagt zelfs een beha?!
Onderweg zien we vanuit de bus rookpluimen
en onvoorstelbare lavavelden met de meest
vreemde vormen. Alleen landschappelijk is
IJsland al de moeite waard om te bezoeken.
We stoppen bij de snel stromende rivier Laxa
en maken een wandeling. We zien weer
harlekijneenden, IJslandse brilduikers en
grauwe franjepootjes. Ook een jong erbij, maar
waarvan?
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Grauw franjepootje met een jong erbij, maar waarvan?

Weer veel vliegjes. Henk draagt als enige een
muskietennet. Hij lijkt op een marsmannetje.
Om 16.00 uur vrije besteding. Marga, Peter,
Ellie en Johan gaan samen op pad om
algenmonsters te verzamelen. De GPS van
Johan toont de coördinaten. Of er wat algen in
die monsters zitten zal de tijd leren: ze kunnen
ze pas thuis onder de microscoop bekijken.
Verder zien we tureluur, koperwiek,
goudplevier en zwarte zee-eend. Ook zien Ellie
en Johan kuifduikers met een jong op de rug.
’s Avonds na het eten lopen Ellie en Johan
naar het kerkje. Achter het kerkje ziet Ellie een
barmsijs. Daarna lopen we naar het grote meer
bij het hotel aan de overkant en zien we een
ijsduiker. Kortom: wéér een mooie dag.
Johan Lindeman

Donderdag 17 juni 2010
De zon staat al weer volop aan de hemel als
wij uit M"vatn vertrekken.
Iedereen heeft er weer zin in en voor 9 uur
vertrekt de bus naar het volgende
overnachtingadres in Raufarhöfn. Eerst naar
Reykjahil! waar sommigen geld gaan pinnen.

In de bus verteld onze IJslandse gids Ingvar
over een grote vulkaanuitbarsting 3800 jaar
geleden. De vulkaan Hli!arfjall is 200 jaar
daarna nog eens uitgebarsten met
lavastromen tot in de Noordelijke ijszee. De
kraterwand heeft een doorsnee van 1 km en
hoogte van 100 meter.
Bij Krafla zien wij een geothermische centrale,
stoompluimen uit de pijpen die geslagen zijn
om aardwarmte te gebruiken voor heetwater
en opwekking van elektriciteit. Het is een kaal
landschap door de zwaveldampen en wij gaan
kijken bij de solfatarenveld; dringend advies
om op de paden te blijven. Het is
indrukwekkend overal potten met borrelde
blauwgrijze modder,soms zijn de blazen zo
groot als skippyballen. Zwavelgeur en diverse
kleurafzettingen langs de randen van de
potten. Het zonnetje verdwijnt en een koude
noordelijke wind steekt op, wij verwarmen onze
handen aan de warme aarde.
Wij vervolgen onze weg via de onverharde 864
naar het noorden het is een kaal landschap,
de vruchtbare aarde is weggeblazen en ligt
elders op hopen. Alleen de stengelloze silene
met zijn roze polletjes geeft kleur aan het
landschap
Dan de Dettifoss, een 44 meter hoge waterval
van de Jökulsá. Na een flinke afdaling via een
stenen trap komt de waterval in zicht, imposant
en indrukwekkend.
In het nationale park Ásbyrgi gebruiken wij de
meegebrachte lunch. In de zon en de luwte
van het berkenbos. Wij horen het kwetteren
van de overvliegende barmsijsjes.
Het informatiebord Ásbyrgi een 4 km lange
kloof met steile wanden tot 100 meter hoog en
de sage van Sleipnir het gevleugelde
achtbenige paard van de vikinggod Odin dat
op een dag struikelde en met zijn hoef op
Noord-IJsland terecht kwam en waardoor de
kloof ontstond. De rivier Jólkulsá is
verantwoordelijk voor het uitslijpen van deze
kloof. In het berkenbos vinden klein
wintergroen, welriekende nachtorchis ,groene
orchis, moerasbraam en maanvarentjes.
Wij rijden verder naar het noorden, zicht op de
noordelijke ijszee en diverse plassen,
regelmatig wordt gestopt om vanuit de bus of
naast de bus te vogelen.
Zo wordt ook de Stellerseider gezien en wordt
een paartje Roodkeelduikers met twee jongen
waar genomen.
Wij hebben natte neuzen en koude vingers. Wij
rijden het dorp Raufarhöfn voorbij om naar een
kleine zwaan te gaan kijken (1 week geleden
waargenomen) weinige komen de bus uit als
er een groep zwanen gezien wordt; de kleine
zwaan zit er niet bij. Om half 6 komen wij bij
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het hotel aan dat naast de haven ligt, waarin
prachtig te zien IJseenden en IJduikers.

ijsduikers
De dag wordt besloten met een verrukkelijk
buffet met visschotels.
Dette Vethaak

Vrijdag 18 juni 2010
Raufarhöfn-Husavik-M"vatn

Vandaag terug vanuit Raufarhöfn over de
vlakke Melrakkaslétta landvlakte naar Húsavik
voor een walvistocht over de Skjálfandibaai. In
verband met de beloofde kou tijdens deze
tocht allemaal al gekleed in verschillende
lagen. De dag begon zonder een wolkje aan
de lucht en bleef stralend tot aan de avond met
zelfs een aangename temperatuur.
We brachten de nacht door in het enige hotel
van Raufarhöfn, het meest noordelijke plaatsje
van IJsland met ongeveer 225 inwoners. Het
ligt op nog geen 10 kilometer van de
Poolcirkel. Het was voorheen eigenlijk niets
meer dan een boerderij, Rei!arhöfn genaamd,
en kreeg in 1836 de officiële status van
handelscentrum. De naam betekent zoiets als
“Gathaven”, waarbij het gat slaat op een
opening in de kust naar zee. In het begin van
de grote haringvangsten rondom IJsland werd
de haven aanzienlijk opgeknapt, en in de
vijftiger jaren van de vorige eeuw had
Raufarhöfn korte tijd de grootste
haringverwerkingindustrie van IJsland. Een
reeks foto’s in het hotel toonden de grote
bedrijvigheid in die tijd.
Soortenjagen is vogelaars natuurlijk niet
vreemd. Vandaar eerst maar weer even in de
buurt per bus op zoek naar de kleine zwaan
die hier gesignaleerd was. Op IJsland is alleen
de wilde zwaan broedvogel. Helaas, ook nu
zonder succes! Onderweg waren er de
gebruikelijke vogelstops, onder andere bij het
gebiedje Har"baksvík, met onder andere bonte
- en paarse strandloper, tussen de wieren

foeragerende sneeuwgorzen en
bontbekplevier. Tijdens een van de stops werd
e
het 2 vrouwtje stellers eider van de reis
waargenomen, een soort die wat kleiner is dan
de gewone eidereend. Het is natuurlijk een
kunst om het vrouwtje van deze soort te
ontdekken tussen de grote aantallen eiders.
Van roodkeelduikers, al of niet met jongen, en
ijsduikers keken we al niet meer op. Noordse
sterns staken prachtig af tegen de blauwe
lucht. Goudplevieren in zomerkleed in de zon:
fantastisch! Af en toe wel even dekking zoeken
voor een enorme stofwolk die door een voorbij
denderende vrachtwagen werd veroorzaakt om
te voorkomen dat lenzen bestoft raken. Bij
opvallend veel aangespoeld hout, waaronder
enkele enorme boomstammen, kwam de
herkomstvraag aan de orde: Rusland of
Canada?
De weer voortreffelijke lunch werd gebruikt
langs een smalle weg in het vrije veld, het
broedgebied van de grote jager. Een enkele
keer werd een grote jager gezien maar ook
hier kregen we meestal kleine jagers in de
kijker. Verder enkele IJslandse grutto’s en
natuurlijk niet te vergeten graspiepers.
De laatste stop was aan de kust met
broedende papegaaiduikers en weer een groot
aantal broedende noordse stormvogels. Een
watervalletje stortte zich hier idyllisch in zee.
Maanvarens stonden talrijk midden op het pad
en hoorden hier dus tot de tredplanten. Ook
werd parnassia gevonden.
Om een uur of drie kwamen we in Húsavik
aan. Daar liepen we dan bij een temperatuur
van maar liefst 17 graden in het zonnetje in
onze kledinglagen, terwijl op de terrasjes met
onder andere IJslanders in zomerkleed
nauwelijks meer een plaatsje te vinden was.
Voor het inschepen om 17.00 uur hadden we
nog een paar uur de tijd om rond te neuzen.
Hoewel Húsavik een kleine stad is met tussen
de 2500 en 3000 inwoners ben je op de stad
zelf aardig snel uitgekeken. De naam, die al
een aantal eeuwen oud is, betekent zoiets als
“huizenbaai”. Jaarlijks bezoeken zo’n 100.000
walvistoeristen Húsavik. Vreemd eigenlijk dat
IJsland nog steeds op walvissen jaagt, terwijl
op verschillende plaatsen walvistochten met
heel veel walvistoeristen worden gemaakt. De
houten kerk, die velen van ons vast hebben
bezocht is gebouwd in 1907, en volgens vele
IJslanders is dat de mooiste houten kerk van
IJsland.
Door de beschikbare tijd en natuurlijk ook door
het terrasjesweer, schoot een bezoek aan het
penismuseum er bij in. Húsavik is het enige
plaatsje ter wereld met een museum met
fallussen van tientallen zoogdieren. Op termijn
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zal de verzameling worden uitgebreid met een
menselijke, namelijk die van de eigenaar. Hij
heeft dat al vast laten leggen.
Om vijf uur scheepten we verwachtingsvol in
op een kleine vissersboot voor de tocht door
de Skjálfandibaai. Skjálfandi is, hoewel
geologisch gezien meer een baai, eigenlijk een
fjord. Het woord Skjálfandi kan als schudden
vertaald worden, wat weer verwijst naar de
vele aardbevingen die in dit gebied
voorkomen. De meeste daarvan zijn echter
alleen maar met seismografische middelen te
detecteren. De baai is in vroegere ijstijden door
gletsjers uitgeslepen. Aan de baai ligt de met
eeuwige sneeuw bedekte Kinnarfjöll
bergketen. Deze prachtige bergketen konden
we voor we in Húsavik aankwamen al op grote
afstand zien.
De baai is in het bijzonder bekend door de
aanwezigheid van verschillende walvis- en
dolfijnensoorten. In de folder van de Whale
Watchingondernemer werd de kans op
waarnemingen vermeld: bultrug 68%,
dwergvinvis 48%, witsnuitdolfijn 26,8% met
nog een aantal andere soorten met minder
kans van slagen.
De weersomstandigheden waren optimaal met
een kalme baai. Aan boord waren
warmteoveralls beschikbaar. Voor ons niet
nodig want we waren de hele dag immers met
onze kleding al op deze tocht voorbereid. Ook
met de koude viel het wel mee.
Nog nauwelijks buiten de haven lieten
dwergvinvissen zich al regelmatig zien. Een
vinnetje en een gedeelte van de rug dat even
boven kwam en dan weer onder water
verdween. Volwassen dwergvinvissen kunnen
maximaal zo’n 10 meter worden. Voor de
vrouwtjes komt daar nog een meter bij. De
dieren kunnen een respectabele leeftijd
bereiken van gemiddeld 30 tot 50 jaar met een
maximum van 60 jaar. Doordat deze
baleinwalvissen redelijk nieuwsgierig zijn en
daardoor ook wel boten opzoeken kregen we
voldoende de gelegenheid om de soort te zien.
Het aantal dieren in het noordelijke gedeelte
van de Atlantische Oceaan wordt geschat op
zo’n 150.000. Er wordt nog op beperkte schaal
op de soort gejaagd.
Hierna werd koers gezet richting monding van
de baai. Onderweg knoopten enkelen van ons
een gesprekje aan met de zoontjes van de
kapitein. Voor ons wat moeilijk te bevatten,
maar ze vertelden het eten van papegaaiduiker
heel gewoon te vinden. In het mondingsgebied
lieten de eerste witsnuitdolfijnen zich al snel
zien. Het bleek om twee groepen te gaan die
zich langdurig met spectaculaire sprongen en
dan weer onder de boot door lieten zien. De

witsnuitdolfijn is een zwaargebouwde
middelgrote dolfijn met een opvallend grote
sikkelvormige rugvin. Volwassen dieren zijn
gemiddeld 2.40 meter. Kenmerkend is het
lichtgrijze zadel en de lichtgrijze veeg over de
flank. Behalve dat ze graag voor de boeg van
schepen meezwemmen springen zo ook graag
verticaal uit het water omhoog. Het was dan
ook een plezier om naar deze dolfijn van in het
bijzonder de noordelijke wateren te kijken.

Op de terugweg naar de haven van Húsavik
zag een aantal van ons op grote afstand nog
een bultrug. Met de hoogste scoringskans van
68% uit de folder was die ene kans voor de
meesten van ons helaas niet weggelegd.
Tegen achten werd weer aangelegd.

Na het diner op de bovenetage van een lokaal
restaurant aan de haven vertrokken we
omstreeks half tien weer richting M"vatn.
Ingmar gaf aan dat we door een broedgebied
van velduilen zouden komen. Nog niet zo lang
op weg werd het eerste exemplaar
gesignaleerd. Totaal werden er maar liefst vier
gezien.
Omstreeks half elf kwamen we na een lange
maar prachtige dag aan in het ons al van
vorige overnachtingen bekende hotel in de
omgeving van M"vatn.
Ellen en Tjalling van der Meer

9

middernacht in M!vatn

Zaterdag 19 juni 2010
De tocht dwars over IJsland
Vandaag staat er een lange tocht op het
programma, dus een vroeg ontbijt.
De vogels, die ons afscheid van M"vatn
begeleidden waren de barmsijs en de
koperwiek.
In de bus leerden we van onze chauffeur/leraar
IJslands de IJslandse versie van Happy
Birthday voor onze jarige Johan (50) zingen.
Om het voor ieder mogelijk te maken het nog
eens te zingen is hier de tekst:
Hann á afmæli í dag
Hann á afmæli ií dag
Hann á afmæli hann Johan
Hann á afmæli ií dag
De eerste -korte- stop was bij de twaalf meter
hoge watervalwaterval de Go!afoss.
Na het even rondkijken ging de tocht om 9.15
uur weer verder.
De volgende stop was in het bos bij Akureyri,
waar we een aantal dagen gelden ook al
geweest waren om weer te proberen een
glimp op te vangen van het vuurgoudhaantje.
Mij is dat in ieder geval niet gelukt, anderen
ook niet. Maar het zien van een andere vogel,
namelijk een velduil maakte dat goed.
Om half twaalf een korte stop bij Varmahli!,
ook een plaats die ons bekend was van een
paar dagen geleden. Daar begon de tocht naar
het zuiden.
De tocht ging over een onverharde keienweg
door grijs, rotsig, nagenoeg onbegroeid en
onherbergzaam land. Om omstreeks één uur
bereiken we Hvervavellir . We lunchen daar in
een restaurant bij zwavelhoudende
warmwaterbronnen en hebben ook de
gelegenheid om daar wat te wandelen in het
natuurreservaat over de plankieren en langs

de bronnen. In de buurt van het warme water
is flink wat planten- en mossengroei en is het
mooi groen.
Na de lunchstop weer verder door het grijze
rotsige landschap. Een korte stop omstreeks
half vier bij het uitzicht op de twee gletsjers: de
Hofsjökull en de Langjökull.
Na een korte stop bij de plaats van een
uitgewerkte geiser bereiken we omstreeks vijf
uur de grote waterval de Gullfoss. Gelukkig
kunnen we daar een kleine wandeling maken
en er zijn veel planten te bewonderen,
waaronder drie soorten orchideeën. Hoewel
het vol was met toeristen, iets wat we helemaal
niet gewend zijn, was het toch genieten.
Omstreeks half zes bereiken wij de
uitgewerkte Geysir en de nog wel werkende
geiser Strokkur en kunnen eindelijk spuiters
zien, waar IJsland zo beroemd om is.
De tocht gaat verder naar het zuiden en steeds
verder de bewoonde wereld in.
Na aankomst in het hotel wordt ons verzocht
zo snel mogelijk aan tafel te gaan in verband
met de vele gasten die die avond moeten eten.
Het hotel Eldnestar (Hveragerdi) is geheel
gericht op het geven van paardrijlessen met
IJslandse pony’s. Het publiek bestaat dan ook
vooral uit ‘paardenmeisjes’.
Het diner bestaat uit een rijk voorzien lopend
buffet. Het was een dag met heel veel rijden,
maar gelukkig toch gereld uitstapjes met kleine
wandelingen die ik echt de moeite waard vond.
Marchien van Looij

Zondag 20 juni 2010
Hotel Eldnestar (Hveragerdi) – Heimæy.
Vandaag belooft het een lange dag te worden.
Om klokslag 9.00 uur vertrekken we uit het
paardenhotel Eldnestar. Omdat de boot pas
om 12 uur zal vertrekken, gaan we eerst nog
vogelen langs de kust bij Stokkseyri. We
krijgen een half uur de tijd (van 9.30 – 10.00
uur). We zien zowel de bonte als de paarse
strandloper, en spotten de grote en kleine
jager.
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Dan wordt besloten dat dit een prima plek is
voor een groepsfoto. We posteren ons met
kijkers en scopen voor de bus en worden in
een IJsland landschap vereeuwigd.
Dan rijden we via Eyrarbakki naar de boot die
in de haven van Thorlákshöfn ligt. Hier hebben
we een uur om rond te lopen. Al snel worden
wel liefst 6 ijsduikers tegelijkertijd gezien in de
haven! Om half 12 mogen we de boot,
Herjolfur genaamd, op. De zee is kalm, de
lucht grijs. Om 13.00 uur wordt voor ons een
warm buffet geserveerd. Daarna is het voor
een aantal deelnemers siëstatijd, anderen
vogelen of kletsen wat met elkaar. Sommigen
turen tevergeefs richting vulkaan
Eyjafjallajökull. Deze in april 2010 uitgebarsten
vulkaan wordt helaas omhuld door grijze
wolken. De totale tocht duurt 3 uur.
Na aankomst op Heimæy gaan we meteen de
bus in en maken een tocht over het eiland en
stoppen op verschillende plekken. De
wegwijzers zijn hier grappig versierd met
papegaaiduikers. Bij de visfabriek wordt afval
in het water geloosd. Daar zitten heel dichtbij
vele soorten meeuwen naast elkaar. Het lijkt
wel een bladzijde uit de vogelgids, we kunnen
de kleur van de poten en de snavels goed
bekijken. We zien o.a. de grote en de kleine
mantelmeeuw, de zilver- en drieteenmeeuw.
Bij een informatiebord over het eiland Heimæy
vertelt Ingvar over de geologie en de
vulkaanuitbarstingen in de loop der tijden. De
laatste keer was in 1973, de Eldfell verwoestte
toen een deel van het dorp en iedereen werd
geëvacueerd. Vanaf dit punt heb je een mooi
uitzicht op de oude en nieuwe kraters. Vele
kleuren groen, rood en zwart maken er een
indrukwekkend geheel van. Op de kale
kraterwand van de Eldfell wordt een poging
ondernomen om gras te laten groeien omdat
het vulkaanstof steeds de stad inwaait. Het
gras wordt tussen palen geplant. Vanaf grote
afstand is dit zichtbaar als verticale lijnen op de
kraterberg.
Een volgende stop is aan de rotskust. We zien
een droogrek waar vissenkoppen aan hangen.
Deze koppen worden na droging naar Nigeria
geëxporteerd voor vissoep. In het dorp nog
een fotostop bij de overblijfselen van een huis
dat bij de eruptie van maart ’73 bedolven werd
onder het lava. Een indrukwekkend gezicht, de
restanten van het verwoeste huis met de
gitzwarte lava erop en omheen. Maar ook als
schril contrast bloeiende helpaarse lupine.

Om 16.15 uur arriveren we in het hotel. Na de
rituele “sleuteluitreiking” heeft iedereen vrij tot
20.00 uur, etenstijd. Ikzelf ga met Anke de
lavatong aan de rand van het dorp beklimmen
en wij ontmoeten overal groepjes deelnemers
die ook op zoek zijn naar Pompei.

Van 22.30 – 01.30 uur staat een boottocht op
het programma met als doel verschillende
pijlstormvogels en het stormvogeltje te
bekijken. Deze vogels zie je nooit omdat ze
altijd op de Atlantische Oceaan vliegen, alleen
in het broedseizoen komen ze aan land en
foerageren dan in de schemer. De avond werd
goed opgebouwd. Eerst waren er een paar
Noordse pijlstormvogels op het water, later zijn
ze ineens overal. Dan scheert er af en toe een
stormvogeltje en vaal stormvogeltje over het
water maar al snel zijn ze overal te zien. De
vlucht van de stormvogeltjes lijkt wel op die
van zwaluwen en vleermuizen.
Om 24.15 uur gaat de boot stilliggen en
genieten we van al die vogels maar vooral ook
van de geluiden die de vogels maken. Met blijft
zo licht dat alles goed waar te nemen is met
het blote oog. Het weer is zacht en er staat
een klein windje. Dan blijkt ineens dat de top
van de Eyjafjallajökull zichtbaar is geworden
en dat er zelfs wat damp of stoom uit de
vulkaan komt.
Na deze mooie vaartocht gaat iedereen
helemaal tevreden naar bed.
Meriam Mentink
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Maandag 21 juni 2010
Een goede nachtrust volgde op het feeërieke
schouw- en hoorspel van de 3 soorten
stormvogeltjes: twitterend over het water
zigzaggend in het schijnsel van de
onder/opgaande zon en in de verte de grijze
flanken van de Eyjafjallajökull. We konden die
morgen zelfs een beetje uitslapen.
Om 9.50 uur gingen we richting haven voor
een boottripje rondom de Westman-eilanden.
Onderweg zien we hoopjes zwart zand op de
weg liggen: resten van de asregen van de
vulkaanuitbarsting van de Eyjafjallajökull.
Hollandse koopmansgeest zorgt ervoor dat
sommigen plastic zakjes vullen met dit
kostbaar souvenir. Voordat we aan boord gaan
zien we een deel van de documentaire
“Surviving the vulcane”: een indrukwekkende
film over de vulkaanuitbarsting van januari
1973(Eldfell) op het hoofdeiland Heimæy. We
zien de spectaculaire erupties, de evacuatie
van de bevolking door veel vissers die
vanwege stormvoorspelling een veilig
heenkomen in de haven hadden gezocht, de
strijd tegen de lava om nog huizen en vooral
de haven te redden. Eind juni/begin juli is de
vulkaan weer rustig, de haven en een groot
deel van de huizen; zeer beschadigd evenwel
is gered. Daarna wordt met het vele
opbouwwerk/schoonmaakwerk begonnen. 225
huizen zijn bedolven onder de lava en ook niet
alle bewoners willen terugkeren. Een paar van
de groep bekijken de hele documentaire aan
het eind van de middag. Nogmaals: de film
maakte veel indruk.
Om 10.30 uur gaan we aan boord van de
Vikingur van Vikingtours. We varen de haven
uit en gaan oostwaarts langs de jongste
lavastromen en daarna zuidwaarts langs
Su!urey met veel drieteenmeeuwen.
Vervolgens naar het eilandje Hellisey met de
grote kolonie Jan van Genten met al diverse
grijze dotten van kuikens. Tenslotte varen we
langs Brandur en Álfsey met de
papegaaiduikerkliffen. Het bootje stoomt er
lustig op los en we genieten met volle teugen
van het mooie weer, de zee, de vogels, enkele
bruinvissen en de rotsen met zelfs kleurrijke
grotten. Tenslotte verrast de schipper ons met
zijn saxofoon op een bekend Vestmaneilandslove-song in een grot. De trip duurt ruim twee
uur. Terug aan de wal hebben we een goed
verzorgde lunch in de KRO van Vikingtours.
Hier zien we ook dat de as van de
Eyjafjallajökull verkocht wordt voor ISK 500 per
diarolletjescassette. Verderop in het dorp zien
we zelfs bedragen van ISK 1000, maar de
opbrengst is dan ook bedoeld voor de
slachtoffers. Overigens de as blijkt zeer licht en

elektrisch geladen te zijn en is met een
magneet zo op te pakken.
Het middagprogramma kan ieder zelf invullen.
De bus met gids Ingvar gaat voor een
wandeling over geologie naar de zuidwestkant.
Wij gaan met de bus mee. Ingvar vertelt
honderduit over het ontstaan van het
hoofdeiland waarbij de oceaanbodem met een
zeer interessante lagensamenstelling hoog
boven zeeniveau kwam te liggen.

Langs de zwart/grijze kustlijn wijst Ingvar ons
op de grote witte puimstenen (afkomstig van
de vulkaan Hekla) en de veel kleinere
grijs/bruine puimsteentje korrels, waarschijnlijk
van de Eyjafjallajökull. Langs de kust worden
we vergezeld door een jong voederende
sneeuwgors en zijn er natuurlijk weer de
diverse strandplanten zoals de Blálilja. Tegen
15.30 komt er vanuit zee een dichte mist
opzetten en vervolgen we de wandeling naar
de vogelkijkhut waar Ingvar ook zijn
broedonderzoek aan de puffins laat zien. De
goudplevieren tussen de schapen laten zich in
een volle pracht fotograferen. We hebben een
mooie en informatieve middag.
Willy Dommerholt

Dinsdag 22 juni 2010
De wekkers lopen deze dag vroeg af omdat de
koffers al om 7.15 uur klaar moeten staan voor
ons vertrek van Heimæy. Terwijl Gunnar vast
met de bus naar de haven rijdt, hebben wij nog
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tijd om rustig te ontbijten. Om kwart over acht
verlaten we met de veerboot Herjólfsson het
eiland voor de bijna drie uur durende overtocht
naar de ‘vaste’ wal. Rustig weer en veel te
zien: bruinvissen, Jan van Genten en vooral
spectaculair een aantal Grote jagers, goed met
het blote oog waarneembaar, jagend op
meeuwen om hun prooi af te pakken.
Doorgaans met succes.
Als we in THorlákshöfn aankomen motregent
het. In de bus vrolijkt Gunnar de boel weer
eens op met een IJslands lied, genaamd: O
Jozef, dat hij met veel bravoure, samen met
Ingvar zingt. We rijden oostwaarts richting
Eyrarbakki en stoppen voor een uitgebreide
lunch halverwege de dam bij een fraai gelegen
restaurant, direct aan zee. Het regent
inmiddels wat harder, maar de meesten van
ons gaan eerst het strand op om vogels te
kijken. Dat wordt beloond: Roodkeelduikers en
Middelste zaagbekken laten zich aardig zien.
Aan de vloedlijn een rijke schakering wieren, in
groen, rood en bruin.
Bij de warme lunch deze keer zowaar geen
champignon-(of andere)soep, maar de maaltijd
is niettemin weer zeer overdadig. Desondanks
gaat het toetje; enorme chocoladapunt met
slagroom, er haast bij iedereen nog vlot in.
Na de lunch rijden we naar Reykjavík en
stappen daar even na twee uur uit voor de
deur van Fosshotel Baron, het hotel waar we
de eerste nacht op IJsland ook al sliepen.
Opnieuw hebben de meesten van ons weer de
beschikking over een compleet appartement,
met keukenhoek.
De middag is zelf te besteden. Peter en ik
lopen eerst naar de Kringla, een aan de rand
van de stad gelegen winkelcentrum om wat
cadeautjes te kopen. Onderweg Koperwieken
en ook enkele Barmsijsjes, die zich niets van
het stadsgewoel lijken aan te trekken. Op de
terugweg maken we een omweggetje langs
drie kerken, Háteigskirkja, de reusachtige
Hallgrimskirkja en de ‘oude’ Domkirkjan.
Alle drie anders, maar toch typisch
Scandinavisch. Bij de laatste kerk begint net
een uitvaartdienst. Waarschijnlijk voor een
Hells Angel, want er arriveren wel 30-40 Harley
Davidsons met mannen in zwarte pakken die
elkaar ontroerd omhelzen.
Terug in het hotel blijkt daar ook de andere
groep aangekomen. Er worden enthousiast
verhalen uitgewisseld. De groep is al even
voldaan over de reis als de onze. Om zeven
uur rijden we met twee bussen naar het
nabijgelegen restaurant Austur. De ambiance,
zwart en donker en glanzende spiegels, is wel
even wennen na twee weken in de ruige
IJslandse natuur. Het eten is echter

voortreffelijk: enorme steaks van uitstekende
kwaliteit. Ook de vegetariërs hebben echt niet
te klagen. Dat we voor de ons aangeboden
koffie en thee bij het heerlijke dessert apart
moeten betalen, hetgeen niet eerder
voorkwam op deze reis, wekt enige
verontwaardiging, maar vormt uiteindelijk geen
probleem. Na afloop gaat een aantal mensen
met de bus terug naar het hotel, de rest maakt
nog een ommetje door de stad.

Hallgrimskirkja
Marga Coesel

Woensdag 23 juni 2010
Alweer de laatste dag van een
indrukwekkende, alleszins geslaagde reis. Het
beloofde (als uitzondering) een zonnige,
relatief warme dag te worden. Bij het goed
verzorgde, zeer gevarieerde ontbijt werd flink
gebunkerd en ook voor de rest van de dag
werd het een en ander ingepakt, want een
lunch op deze dag was helaas door Gavia niet
meer begroot en op een diner ‘s avonds in het
vliegtuig hoefden we bij Icelandair ook niet te
rekenen. We vertrekken uit het hotel om 9.30
u, een wel zeer comfortabel tijdstip. Voor alle
zekerheid kort na vertrek met de bus ook nog
maar even gestopt bij een supermarkt om
eventuele extra wensen in de consumptieve
sfeer te vervullen.
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Vanuit Reykjavik richting vliegveld (Keflavik) de
afslag naar Grindavik genomen. Kort voor het
dorp passeerden we de beroemde Blue
Lagoon, een van de bekendste toeristische
trekpleisters. Gezien de weinige tijd die ons
nog in IJsland restte en de fikse toegangsprijs
(ca 40 Euro) bleef onze kennismaking met dit
fenomeen echter beperkt tot een vluchtige
glimp. Even voorbij het aan de kust gelegen
Grindavik werd gestopt bij een plasje met wat
eenden, meeuwen en een poedelende Kleine
jager. Deze pittoreske entourage (er zaten ook
nog wat blatende snippen in de lucht) bood
Betty een mooie gelegenheid om Ingvar, onze
deskundige, lokale gids, en Gunnar, onze
voortreffelijke, charmante chauffeur, te danken
voor hun bijdrage aan deze geslaagde reis.
Aansluitend werd, door Tjalling, ook Betty zelf
nog even nadrukkelijk in het zonnetje gezet
(gelukkig kon Betty melden dat zij, op haar
beurt, zeer tevreden was met onze groep).
Het hoofddoel van onze ochtendexcursie was
gelegen in het aan de uiterste zuidwestpunt
van IJsland gelegen Reykjanestá, een steile,
aan zee grenzende rotspunt, deel uitmakend
van de Midden-Atlantische rug die hier IJsland
‘binnenkomt’. Vanaf dit fraaie uitzichtpunt werd
ijverig ‘gescoped’ op zoek naar de nog op ons
waarnemingslijstje ontbrekende Koningseider.
Helaas, zonder succes. Als compensatie
konden we echter volop genieten van de vlak
voor onze neus naar vis duikende Jan van
Genten, altijd weer een spectaculair gezicht!
De Genten waren afkomstig van Eldey eiland,
een op geruime afstand van de kust liggend,
hoog en steil afgebakend plateau waarop zich
IJslands grootste kolonie (16.000 paar) van
deze aansprekende vogelsoort bevindt (Eldey
eiland is overigens misschien nog wel meer
bekend als laatste broedplaats van de in 1844
uitgestorven Reuzenalk).

scheiding indiceren van de Noordamerikaanse
plaat en de Euraziatische plaat.
Informatieborden ter plekke betreffende dit
geologische fenomeen werden (bij gebrek aan
overtuigende werkelijkheid?) dankbaar
gefotografeerd.
Om circa 14.00 uur arriveerden we, na in totaal
ongeveer 3000 km te hebben afgelegd, bij het
vliegveld Keflavik, alwaar we de resterende tijd
konden doden al liggend in het zonnetje op het
gazon voor de vertrekhal, met uitzicht op een
kunstwerk dat, volgens sommigen een uit het
ei kruipende Jan van Gent zou verbeelden.
Voorwaar, een mooi, symbolisch afscheid!
Peter Coesel

Eindverslag
Henk Dommerholt
15/09/2010

Als allerlaatste stop vóór het vliegveld werden
we nog even uitgelaten bij de ‘bridge between
two continental plates’ Een houten loopbrug
boven een diepe, droge geul zou hier de
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 t/m 23 juni

Nederlandse naam

Latijnse naam

Aalscholver

Phalacrocorax carbo

Alk

Alca torda

Alpensneeuwhoen

Lagopus mutus

Bontbekplevier

Charadrius hiaticula

Bonte Strandloper

Calidris alpina

Brilduiker

Bucephala clangula

Dikbekzeekoet

Uria lomvia

Drieteenmeeuw

Rissa tridactyla

Drieteenstrandloper

Calidris alba

Dwergmeeuw

Hydrocoleus minutus

10 Eidereend
11 Giervalk
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Somateria mollissima
Regulus regulus

Goudplevier

Pluvialis apricaria

Graspieper

Anthus pratensis

Grauwe Franjepoot

Phalaropus fulicarius

Grauwe Gans

Anser anser

Grote Barmsijs

Carduelis flammea

Grote Burgemeester

Larus hyperboreus

Grote Jager

Stercorarius skua

Grote Mantelmeeuw

Larus marinus

Grote Zaagbek

Mergus merganser

Grutto (IJslandse)

Limosa limosa islandica

Harlekijneend

Histrionicus histrionicus

Houtduif

Columba palumbus

IJsduiker

Gavia immer

Reykjavik - Kevlavik

Haimaey - Reykjavik

Haimaey

Eldhestar - Haimaey (Vestmannaeyjar)

Raufarhofn - Husavik(whales) - Myvatn

Myvatn - Raufarhofn

Myvatn omgeving

Breidavik - Myvatn

Westfjords (Breidavik)

Latrabjarg vogelrotsen (Breidavik)

Grundarfjordur - Flatey - Breidavik
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Falco rusticolus

Goudhaantje

Myvatn - Kjolur highland road - Eldhestar

IJsland 2010

Reykjavik - Snaefellsness - Grundarfjordur

Aantal waargenomen soorten

Kevlavik - Reykjavik

BIJLAGE: Waarnemingenlijst vogelsoorten
In onderstaande lijst zijn per dag de tijdens de reis waargenomen vogelsoorten
opgenomen.
Het betreft hier de waargenomen soorten tijdens het verblijf in de hotels en tijdens de
excursies.
De lijst is opgesteld door Anke Burgers en Meriam Mentink en is gebaseerd op de lijst van
Gavia.
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IJseend

Clangula hyemalis

IJslandse Brilduiker

Bucephala islandica

Jan-van-gent

Morus basanus

Kanoet

Calidris canutus

Kleine Burgemeester

Larus glaucoides

Kleine Jager

Stercorarius parasiticus

x

Kleine Mantelmeeuw

Larus fuscus

x

Kleine Rietgans

Anser brachyrhynchus

Kleinste Jager

Stercorarius longicaudas
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18
31 Kokmeeuw
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Somateria spectabilis

Koperwiek

Turdus iliacus

Krakeend

Anas strepera

Kuifaalscholver

Phalacrocorax aristotelis

Kuifduiker

Podiceps auritus

Kuifeend

Aythya fuligula

Merel

Turdus merula

Middelste Jager

Stercorarius pomarinus

Middelste Zaagbek

Mergus serrator

Noordse Pijlstormvogel

Puffinus puffinus

Noordse Stern

Sterna paradisaea

Noordse Stormvogel

Fulmarus glacialis

Paarse Strandloper

Calidris maritima

Papegaaiduiker

Fratercula arctica

Pijlstaart

Anas acuta

45 Raaf
46 Regenwulp

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

x

x
x
x

Numenius phaeopus
Aythya collaris

Ringsnavelmeeuw

Larus delawarensis
Gavia stellata

Rosse Franjepoot

Palaropus lobatus

Rotgans

Branta bernicla

Scholekster

Haematopus ostralegus

Sijs

Carduelis spinus

Slobeend

Anas clypeata

Smelleken

Falco columbarius

Smient

Anas penelope

Sneeuwgors

Plectrophenax nivalis

Sneeuwuil

Nyctea scandiaca

Spreeuw

Sturnus vulgaris

Stadsduif

Columba livia domestica

Steenloper

Arenaria interpres

Stellerseider

Polysticta stelleri

Stormmeeuw

Larus canus

Stormvogeltje

Hydrobates pelagicus

Tapuit

Oenanthe oenanthe

Topper

Aythya marila
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Winterkoning

Troglodytes troglodytes

Wintertaling

Anas crecca

Cepphus grylle

x
x

x

x

Zwarte Zeekoet

x
x

x

Cygnus cygnus

Melanitta nigra

x

x

Anas platyrhynchos

Zwarte Zee-eend

x

x

Wilde Zwaan

Larus argentatus

x
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x

Wilde Eend

Zilvermeeuw

x

x

Callinago gallinago

Uria aalge

x

x
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Asio flammeus

Haliaeetus albicilla

x

x

Watersnip

Zeekoet

x

x

Velduil

Numenius arquata

x

x

Oceanodroma leucorhoa

Zeearend

x

x

Tringa totanus

Wulp

x

x

Vaal Stormvogeltje

Motacilla alba

x

x

Tureluur

Witte Kwikstaart

x

x
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Corvus corax

Ringsnaveleend

47 Roodkeelduiker
48
49
50
51
52
53
54

Larus ridibundus

Koningseider
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