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Reisschema
Dag 1 – 7 juni Amsterdam – Keflavik
Na helaas een forse vertraging door stiptheidsacties van de IJslandse verkeerleiding konden we pas
laat in de middag, maar verder zonder problemen op weg naar onze eerste accommodatie, een rit van
ong 180 km. Onderweg zagen we al een aantal algemene IJslandsoorten, maar ook 4 Velduilen min
of meer bij elkaar! Om 21.00 uur kwamen we aan bij ons hotel, een heerlijke accommodatie in het
ruige landschap.
Dag 2 – 8 juni Snaefellsness
Deze dag hadden we geheel om het schiereiland te verkennen. Vanaf de accommodatie zagen we al
het eerste Alpensneeuwhoen. In plasjes aan de zuidkant het schiereiland vergapen we ons aan
IJsduikers, Roodkeelduikers en Kuifduikers, uiteraard allen in vol zomerkleed. 6 Slobeenden waren
voor IJsland vrij bijzonder. Grauwe Franjepoten kwamen naar ons toe zwemmen tot op enkele meters,
alles zo typisch IJslands vogelen. Op de kliffen op de westpunt vonden we eenvoudig alle alkachtigen,
dus inclusief Kortbekzeekoet, tussen talrijke Noordse Stormvogels en
Drieteenmeeuwen.
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Kortbekzeekoeten (Nils van Duivendijk)

De Orca’s die hier regelmatig gezien worden waren helaas even niet thuis. Bij Oslavik vonden een
grote groep meeuwen bij een visverwerkingsbedrijf. Naast de 100den Grote bleken er nog ook 5
Kleine Burgemeesters (meer wintergast in IJsland) te zitten en een aantal hybride Zilver x Grote
Burgemeesters, een bekend verschijnsel in IJsland, ‘Viking Meeuwen’ genoemd. Toerend door vaak
adembenemend landschap vonden we Harlekijneenden in een brede, slingerende beek, het klassieke
plaatje van de soort. In het lage zonlicht kwamen de kleuren van de mannetjes erg mooi uit.
Dag 3 – 9 juni
Op weg naar onze eerste boottocht hadden we nog wat tijd om nieuwe plekken te bekijken. In een
drooggevallen baai vonden we 2 Drieteestrandlopers in een grote groep Bontjes, gek genoeg een
schaarse soort in IJsland in juni. Kleine Jagers in diverse kleurvormen lieten zich goed bekijken langs
de ruige kusten. In Stykkisholmur stapten we aan boord voor een tocht door de wijde baai met talrijke
eilanden. Zwarte Zeekoet, Kuifaalscholver en Papegaaiduiker bleken er algemeen te broeden en de
boot schoof soms tot bijna tegen de broedkliffen aan. De vogels zijn de forse schuit blijkbaar gewend
want ze gingen hun gang alsof we er niet waren. Helaas zag alleen de reisleider het enige Smelleken
van de reis, maar het paar Zeearenden dat in de baai broedt, kon wel door iedereen goed maar van
op afstand bekeken worden. Het dorp bleek na afloop leuk voor wat shoppen.
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Zeearenden (Nils van Duivendijk)

Dag 4 – 10 juni
Een flinke reisdag stond ons te wachten, want we gingen naar het noordoosten van IJsland. Een
reisdag op IJsland betekend gelukkig bijna overal kunnen stoppen waar het er leuk uitziet. Het weer
was geweldig, de 20 gr C werd zelfs even aangetikt. Kort voor onze accommodatie vonden een
enorme groep IJslandse Brilduikers, we telden er 135, ong 10% van de IJslandse en dus ook
Europese populatie! Ze bleken veel tammer dan gewone Brilduikers in Nederland. Brekka, onze
nieuwe accommodatie voor de komende dagen was ook weer prachtig gelegen. Vanaf het terrein
zagen we Velduil en Alpensneeuwhoen, die laatste zelfs af en toe op de daken van onze kamers. In
de tuin broedden IJslandse Koperwieken en IJslandse Barmsijzen.

Alpensneeuwhoen man (Nils van Duivendijk)
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Dag 5 – 11 juni
Myvatn (muggenmeer) is de hotspot hier en we reden dan ook direct in die richting. Door het relatief
warme en wildarme weer ervoeren we snel dat de naam van het meer niet slecht gekozen is. Nadat
we muggennetjes gekocht hadden die je over je hoofd kunt doen en nog wel je kijker kunt gebruiken
waren de hordes ‘muggen’ te handelen; gelukkig steken deze talloze ‘meer-vliegen-dan-muggen’ niet!
Op de meertjes en poelen zaten volop eenden, w.o. IJseenden en IJslandse Brilduikers. Kuifduikers en
Toppers waren ook algemeen. We speurden de bergwand af voor het Giervalknest dat zich hier zou
bevinden maar we vonden in eerste instantie alleen het onbewoonde nest van vorig jaar. Na een tip
van een Engelse vogelaar kregen we vanaf een andere plek, op afstand, het actieve nest in beeld. 2
donsjongen op het nest en de ouders hingen er rond, super!
Naast vogels is de omgeving van Myvatn ook geologisch extra interessant door de actieve breuklijn
die hier ligt. We bezoeken een ‘blue lagoon’ (blauw door combi van mineralen en algen). De
zwaveldampen waren dusdanig dat je niet te lang in de wind vanaf de lagoon wil staan…. Verder
bezochten we de pruttelende modder/zwavelpoelen, een wat surrealistische plek, maar uiteraard een
must binnen een IJslandreis.

IJseend vrouw (Nils van Duivendijk)

Dag 6 – 12 juni
Boottocht 2 van de reis stond meer in het teken van zeezoogdieren dan vogels. De baai van Husavik
staat bekend om zijn aantrekkingskracht op walvisachtgen, vooral Bultruggen. Het duurde dan ook
niet lang voordat de eerste 2 werden gevonden. De boot manoeuvreerde wat om de 2 kolossen heen
en soms kwam er een dicht bij de boot boven, om vervolgens hun enorme staart te laten zien als
teken van een aanstaande diepe duik. Verderop was een heuse ‘feeding frency’ bezig met 100den
Noordse Stormvogels, Noordse Sterns en Drieteenmeeuwen als signaal dat er walvissen aan het
fourageren waren. Nog eens minstens 5 Bultruggen, 3 Dwergvinvissen en een speelse groep
Witsnuitdolfijnen met jongen waren ons deel. Een 3-tal Bruinvissen lieten zich opvallend goed zien
voor deze normaal nogal schuwe soort. Aan vogels verder veel Papegaaiduikers en onze eerste Jan
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van Genten. Na de boottocht hadden we nog genoeg tijd over om het gebied ten noordoosten van
Husavik te verkennen. De meren hier zijn helaas wat slecht toegankelijk vanwege de vele particulieren
terreinen maar na enige strubbelingen mogen we een mooi meer vanaf iemands erf bekijken. De klif
bleek zoals beloofd goed voor Grote Jager, maar die wilde pas op de terugweg goed meewerken.

Witsnuitdolfijn (Nils van Duivendijk)

Dag 7 – 13 juni
Op de terugweg richting zuidwest moesten we uiteraard eerst nog de grote waterval van Godafoss
bezoeken. Het weer werkte weer mee voor mooie foto’s. Onderweg hadden we nog diverse
e
stopplaatsen w.o. 1 met kans op Koningseider. We vonden snel een 2 kj mannetje in een kleine
groep Eiders. De triplijst bleef groeien met o.a. Bergeend als nieuwe soort. Nabij Borganess bevindt
zich 1 van de noordelijkste populaties van Europa en de soort is hier ineens opvallend talrijk.

Godafoss (Nils van Duivendijk)

Dag 8 – 14 juni
Omdat onze terugvlucht pas later in de middag was hadden we nog een groot deel van de dag om het
alleraardigste schiereiland waar de internationale luchthaven van Keflavik op ligt, te verkennen. Bij de
vuurtoren van het noordwestelijke puntje vermaakten we ons uitstekend met hier algemeen
voorkomende Noordse Pijlstormvogels (ik ken geen andere plek waar Noordse Pijlen zich zo goed
vanaf de kust laten zien!, en zonder wind ;-)). Jan van Genten, de enige Steenloper van de reis en 2
Stormvogeltjes die zich langdurig maar voor sommigen toch lastig lieten observeren droegen bij aan
de vreugde. We sloten af met een weggetje dwars door een Noordse Stern kolonie lopend (en toch
geen verstoring geeft zolang je in de auto blijft) en een heerlijke lunch in 1 van de kustdorpjes.
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Noordse Stern (Nils van Duivendijk)

IJsland is een geweldige vogelreisbestemming! Een groot aantal soorten zit er niet maar wat er zit laat
zich vaak geweldig zien want veel vogels zijn opvallend tam en uiteraard in juni in zomerkleed (terwijl
de meeste van ons de soorten vooral in winterkleed kende). Naast vogels biedt IJsland uitstekende
mogelijkheden voor het zien van walvisachtigen, het landschap is adembenemend tot bizar en
geologisch meer dan interessant. Mensen zijn schaars buiten de enkele steden en erg vriendelijk.
Ik dank de groep voor de geweldig week die we beleefd hebben!

Nils van Duivendijk, juni 2016
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