Fotoreis Spitsbergen
Vogel- en natuurfotografie in een spectaculaire
setting
van 16-06-2019 t/m 21-06-2019

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

REISPROGRAMMA

Dag 1 – 16-06-2019
Amsterdam – Oslo - Longyearbyen
Om kwart over 10 ’s ochtends verzamelt een kleine groep enthousiaste fotografen zich voor de
Birdingbreaks fotoreis naar Spitsbergen. Na een lange tussenstop op Oslo komt rond middernacht
Spitsbergen, of Svalbard zoals de Noren het noemen, in zicht. Blakend in de midzomernachtzon, een
passend begin van onze fotoreis. Met enige tegenzin, de drang om te fotograferen in het prachtige
licht is groot, begeven we ons naar de accommodatie voor een paar uurtjes slaap. Onderweg is al
besloten dat we ons zo vroeg mogelijk aan het ontbijt begeven om er zo snel mogelijk op uit te
kunnen.
Dag 2 – 17-06-2019
Adventdalen – Bjorndalen
Tijdens het belrondje vooraf blijkt dat alle fotografen toendrasoorten als koningseider en rosse
franjepoot bovenaan hun verlanglijstje hebben staan, met het voorstel van de reisleider om eerst
Adventdalen te bezoeken stemt iedereen dan ook gretig in. Het eerste deel van de toendra is droger
dan tijdens eerdere bezoeken, en omdat het eb is zien we de gewenste soorten ook niet aan de kant
van het fjord. Dan doemt langs de weg een bekend silhouet op, een roodkeelduiker die zijn nest nog
net niet óp de weg heeft gebouwd! Voor één van de deelnemers is dit dé doelsoort en voor iedere
fotograaf is deze fraaie vogel een dankbaar onderwerp. Een stukje verderop vinden we vervolgens
alsnog de gewenste koningseider en rosse franjepoot. De eerste laat zich aarzelend aardig
fotograferen, de rosse franjepoten werken zoals altijd fantastisch mee. We rijden nog door naar de
werkende kolengroeve nummer 7, bekend vanwege het prachtige uitzicht over het Adventdal en een
zeer goede kans op alpensneeuwhoen. Beide fotograferen we op de weg terug naar beneden.
We halen lunch bij de supermarkt in het dorp en fotograferen nog voordat we Longyearbyen uit zijn
alpensneeuwhoen, kleine rietganzen en brandganzen waaronder een leucistisch exemplaar.
Fantastisch om de ganzen in hun ruige broedgebied te zien. De meeste brandganzen broeden op de
steile kliffen, onbereikbaar, maar je hoort hun roep continue door het dal, kippenvel.
Omdat de afstanden klein zijn en één van de deelnemers de kleine alken als wenssoort heeft rijden
we ’s middags alsnog naar Björndalen. Echter, niet voordat een kleine jager ons in de buurt van het
vliegveld een tijdje ophoudt. Als we de vogel zien en de auto stoppen komt hij zelfs naar ons toe
vliegen en met een beetje hulp poseert hij op een wat mooiere plek dan de gravelweg waarop we
2

staan. Eenmaal voorbij aan het vliegveld treffen we een compleet ander landschap met het fjord aan
de ene kant en glooiende hellingen die eindigen als steile kliffen aan de andere kant van de weg. Hier
nestelen de kleine alken vrij laag tegen de glooiende hellingen tussen de grote stenen die daar liggen.
De kunst is om niet direct naar boven te rennen maar een plek te zoeken waar ze niet te hoog zitten
en waar de helling niet te stijl is. Dat lukt eigenlijk altijd, en niet veel later vliegen de kleine alkjes in
kleine groepjes rond ons. Als ze een beetje aan ons gewent zijn komen ze steeds dichterbij zitten en
kunnen we ze fraai fotograferen. Naast de foto’s is het genieten van het landschap en het
kenmerkende geluid van de alkjes. Wanneer één van de deelnemers iets hoger klimt blijkt daar een
poolvos te liggen die ons aandachtig gade slaat! We fotograferen hem liggend, strekkend en tenslotte
in het kenmerkende vossendrafje speurend tussen de keien naar een onvoorzichtige kleine alk of iets
anders lekkers.
Omdat het hier hoog boven de poolcirkel natuurlijk niet donker wordt bezoeken we ’s avonds
Adventdalen nogmaals. Nu treffen we naast de rosse franjepoten ook grauwe franjepoten die net als
de rosse franjepoten totaal niet schuw zijn en soms zelfs té dichtbij voor de foto komen. Zagen we ’s
middags slechts één mannetjes koningseider, nu zien we een vrouwtje dat met haar mannetje
belaagd wordt door nog drie mannetjes. De hormonen vliegen in het rond en er wordt gebaltst en
gevochten zonder dat ze aandacht aan ons besteden, spectaculair! Voordat we het weten is het 23:00
en wordt het tijd om ons bedje op te zoeken. Een lange maar vruchtbare eerste dag!
Dag 3 – 18-06-2019
Adventdalen – Bjorndalen
Eerst bezoeken we de roodkeelduiker op nest om deze met wat ander licht en wat andere
achtergronden te fotograferen. Aan de monding van het riviertje dat door Longyearbyen stroomt
vinden we een kolonie noordse sterns. De meeste vogels broeden nog niet, maar er wordt druk
gebaltst en gepaard waarbij de vogels zich zonder (rijdende) schuilhut tot op korte afstand laten
benaderen. Onderweg naar Björndalen treffen we de kleine jager weer en het scenario van de dag
ervoor herhaalt zich. Vandaag staat er wat meer wind en dat levert een nieuw interessant fotografisch
onderwerp op. Tientallen, nee honderden noordse stormvogels volgen nu de kustlijn op weg naar hun
broedplaatsen op de kliffen langs de kust. Er zit veel variatie in het verenkleed, van de lichte vogels
die we van de Engelse kust kennen tot de donkere exemplaren die typerend zijn voor het hoge
noorden. Daarna door naar de kleine alkjes waar we nu wat eerder zijn en dus wat meer tijd aan
kunnen besteden.
In de avond brengen we een bezoek aan de kolonie eidereenden die bij de hondenkennel broeden. In
de buurt van de honden zijn ze relatief veilig voor poolvossen. Na de lange eerste dag kiezen de
meeste deelnemers er voor om vandaag wat vroeger te stoppen. Ik breng ze terug naar het hotel en
fotografeer zelf nog even door met één van de andere deelnemers.
Dag 4 – 19-06-2019
Adventdalen – Zodiac cruise / Longyearbyen
Adventdalen is duidelijk favoriet onder de deelnemers dus zijn we daar deze ochtend opnieuw te
vinden. Terwijl de deelnemers zich met name met de franjepoten bezig houden besteed ik deze keer
wat tijd aan de talrijke paarse strandlopers en wat bonte strandlopers.
’s Middags gaat drie man met een zodiac cruise naar de gletsjers aan de overkant van het fjord terwijl
twee andere deelnemers er voor hebben gekozen om een middagje in Longyearbyen rond te kijken.
Dat betekent een vrije middag voor mij en ik fotografeer wat soorten waar ik zelf graag nog wat meer
tijd aan besteed; noordse stern, kleine rietgans en roodkeelduiker.
Dag 5 – 20-06-2019
Adventdalen – Björndalen
Vandaag is het alweer onze laatste dag en ik geef een ieder de mogelijkheid om zijn favoriete plekken
nog een keer te bezoeken. Ik zet een tweetal deelnemers af bij Adventdalen en rij met de andere drie
deelnemers naar Björndalen. Net buiten Longyearbyen treffen we twee dikbekzeekoeten, eentje op de
kant en eentje vlak voor de kant op het water. De vogels zijn totaal niet schuw en geven ons de kans
ze van dichtbij te fotograferen, wat een buitenkans! In Björndalen fotograferen we nog een mannetje
alpensneeuwhoen tegen een mooie achtergrond, maar de poolvos waar we stiekem op hoopte laat
zich helaas niet zien. Het avondeten nuttige we een keer niet in de Coal Miners Cabins waar we
verblijven maar in een restaurantje in Longyearbyen.
De laatste avond tenslotte doen we rustig aan en we fotograferen de eiders bij de hondenkennel en
noordse sterns die een klein stukje verderop bij Isdammen broeden. We weten toch weer mooie
plaatjes te schieten van baltsende eiders en vliegende noordse sterns in het prachtige avondlucht.
Ondanks het relatief korte bezoek gooien we voor de laatste keer onze fotospullen in de auto en rijden
3

naar de Coal Miners Cabins om onze spullen in te pakken en een bakkie te doen. Een ieder lijkt
tevreden met de resultaten van deze vier vrij intensieve fotodagen. Eén van de deelnemers maakte
spectaculaire foto’s van vechtende roodkeelduikers waarvan ik hier nog eens zwart op wit zet dat ik er
zeker van ben dat hij hier een prijs mee gaat winnen.
Dag 6 – 21-06-2019
Longyearbyen – Oslo - Amsterdam
Om 02:25 laten we Spitsbergen achter ons en om 10:00 arriveren we op Schiphol.
Samenvatting
We mogen terug kijken op een geslaagde reis met fraai weer, geen neerslag, zon maar ook af en toe
wat wolken voor liefhebbers van gedempt licht. Alle doelsoorten hebben we fraai kunnen fotograferen
waarbij met name de koningseiders en de franjepoten de show stalen. Roodkeelduikers zijn er altijd,
maar met de vogel die vlak aan de weg broedde hadden we wel erg veel geluk. Ook “gewone” soorten
als eiders en noordse sterns bleken dankbare onderwerpen. Ivoormeeuw is, getuige ook de
verschillende waarnemingssites, inmiddels toch wel erg lastig te worden rond Longyearbyen.
Chris Schenk
22-06-2019

4

