Fotoreis Farne Islands,
Engeland
Papegaaiduikers en meer!
13-17 juni 2019

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Algemene samenvatting van de reis
Reisschema
We zijn per vliegtuig naar Newcastle gegaan en hebben nabij Seahouses overnacht. Vanaf het hotel
zijn we naar de Farne Islands gegaan en andere gebieden in de buurt.

Fig.1. De ligging van de Farne Islands aan de noordoostkust van Engeland.

Verslag
Dag 1 – 13 juni
Schiphol – Newcastle – hotel – Lammermuir Hills
Al vroeg op de dag treffen we elkaar op Schiphol. We vliegen om 8:30, dus moeten er op tijd zijn. Alles
gaat volgens planning en soepel, dus voor we het weten zijn we onderweg. Op Newcastle kunnen we
gemakkelijk de huurauto vinden en met een uurtje zijn we bij het hotel. Het regent echter flink en we
zien onderweg diverse sporen van wateroverlast. De dag voor vertrek was de reisleider geïnformeerd
over het cancelen van de trip voor vandaag. De weersvoorspelling was simpelweg te slecht om veilig
met de boot naar de eilanden te gaan.
Bij het hotel kunnen we kennismaken met de andere deelnemers, die al eerder richting Engeland/
Schotland waren afgereisd. Onder genot van een kop koffie bespreken we rustig de reis. Onder
andere het landschap en het programma wordt doorgenomen. Ook wordt er uitleg gegeven over de
reden waarom nu juist hier kolonies van zeevogels zijn en welke verschillende soorten we gaan zien.
Omdat de kamers al klaar waren, konden we de bagage alvast kwijt. Vervolgens met de camera
spullen op pad gegaan. We zijn in de regen vertrokken richting de Lammermuir hills. Dit heuvelige
heidelandschap is erg fraai en biedt mogelijkheid tot diverse leuke soorten. Het is gelegen net in
Schotland, een uurtje rijden door het binnenland noordelijk van het hotel. Onderweg moeten we echter
diverse keren anders rijden ivm overstromingen. Het heeft een aantal dagen flink geregend. De
anders rustig kabbelende beekjes waren nu serieus kolkende rivieren…
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Fig.2. Er is veel regen gevallen de afgelopen dagen. De normaal rustige beekjes zijn veranderd in kolkende
rivieren en zijn niet over te steken… Even omrijden dus!

Bij aankomst in het mooie gebied regent het nog maar lichtjes, maar is het nog wel bewolkt. We
stoppen aan de rand van het gebied en hebben de eerste rode patrijs én Schots sneeuwhoen al
binnen enkele minuten. Beide zijn zichtbaar in het veld, soms tussen de heideplanten verscholen. Als
we het allemaal gezien hebben, rijden we langzaam het gebied door naar achteren, fotograferend uit
de auto of stoppen en wat rondlopen. We zien veel sneeuwhoen, vaak ook met jongen.

Fig.3. Een vrouw Schots sneeuwhoen met op de voorgrond een kuiken.
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We zien veel schots sneeuwhoen, maar ook andere leuke soorten van het gebied, als wulp, haas,
sneeuwhaas, kievit, veel baltsende watersnip, graspieper, veldleeuwerik en roodborsttapuit. Ook de
heuvels met heide, lokaal met een beekje in het dal vallen in de smaak.
Helaas door de regen niet altijd fraaie foto’s kunnen maken, maar wel erg leuke soorten en een mooi
gebied. Voor het eten kan iedereen zich nog opfrissen. We eten in het hotel en genieten van de fijne
gerechten.

Fig.4. In het gebied hebben we diverse keren baltsende watersnip gezien én gehoord!

Fig.5. Een vrouw Schots sneeuwhoen in de wegberm.
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Dag 2 – 14 juni

Holy Island – Cheviot Hills

We ontbijten gezamenlijk en maken ons klaar voor de dag. Vandaag is er weer regen voorspelt, dus
hebben we het programma gewijzigd. De komende dagen is de voorspelling beter, en zijn de
omstandigheden meer geschikt om op de eilanden te zitten.
We gaan daarom vandaag twee gebieden bekijken in de buurt en beginnen op Holy Island. Dit eiland
is met de auto maar deels toegankelijk, omdat de weg er naar toe bij hoog tij onder water staat.
Vandaag hebben we een veilige oversteek tot 11.15, wat ons genoeg tijd geeft aldaar enkele uren
rond te kijken. We lopen een ronde vanaf de parkeerplaats, door het dorpje Lindisfarne en naar de
ruïne en kerk. Vanaf daar kijken we over de waddenplaten, waar we een aantal eidereenden zien en
honderden slapende grijze zeehonden. Als we over de rand van het eiland lopen, zien we nog putter,
rouwkwikstaart, zanglijster en een langs vliegende kuifaalscholver. Bij het haventje hebben we tussen
de krabfuiken door een mooi zicht op het kasteel even verderop. Het tij is al flink aan het opkomen,
dus de haven staat al redelijk vol water en biedt ons maar één bontbekplevier en een aantal
zilvermeeuwen. Als we terug lopen naar de auto zien we vooral de gewone stadsvogels als turkse
tortel, huismus, vink en merel.
We steken terug over richting vaste wal en genieten nog even van het bijzondere karakter van deze
plek.
Het is einde ochtend en we nemen even verderop plaats in de Lindisfarne Inn voor een kop koffie en
lunch. Een gezellige inn met oa de lokale specialiteit krab op het menu.
Als iedereen verzadigd is, gaan we verder naar Cheviot Hills. Dit heuvellandschap kent minder heide,
maar vooral een beek en wat graslanden bij bossen welke mogelijkheden bieden voor leuke soorten.
We gaan voor waterspreeuw, grote gele kwikstaart en rode patrijs.

Fig.6. De mooie vallei door de Cheviot Hills houdt ons voor uren bezig. Niet alleen leuke vogels, maar ook het
landschap en de schaapjes zijn fotogeniek.
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Als we de rand van de heuvels naderen, zijn er diverse weides met oa koeien en schapen. Er zijn
schitterende muurtjes omheen, vaak met varens ed, en zijn onderdeel van (voormalige) landgoederen.
Hier komen we de eerste rode patrijzen al tegen. Als we pogingen hebben gedaan deze vast te
leggen en verder gaan, komen we al snel meer tegen. Er is er zelfs een naast de auto op een muurtje
loopt, die voor een aantal van de deelnemers te fotograferen is.
We komen aan de rand van het nationaal park en parkeren even. Ook daar zijn een aantal rode patrijs
aan het foerageren en laten zich ook vastleggen.

Fig.7. We krijgen diverse fantastische kansen de rode patrijs vast te leggen.

Vanaf hier besteden we de rest van de dag in het gebied, door het dal te volgen. We stoppen soms en
stappen uit, en rijden soms weer even verder. Ook hier heeft de sterke regenval gezorgd voor een
aangezwelde beek. Het anders zo rustig kabbelende beekje, heeft een serieuze omvang en heeft het
begeleidende elzenbos deels doen onderlopen. In de vallei en op de hellingen zijn ook veel varens en
heide, soms zelfs bloeiend. Lokaal is er bloeiende brem, wat een mooie goudgele kleur heeft.
Langs de beek vinden we inderdaad waterspreeuw, die zich soms typisch op een steen laat zien. Ook
vinden we uiteindelijk grote gele kwikstaart, maar deze is zo beweeglijk dat het nog lastig is vast te
leggen. Soorten als grote bonte specht, fitis en rouwkwikstaart laten zich ook fotograferen en soms
komen we de rode patrijs weer tegen.

Fig.8. We hadden geluk
met de leuke soorten in
het gebied. Hier een
waterspreeuw.
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Voor we het weten is de middag ten einde en zijn we nog niet aan het einde van het dal. We draaien
om en gaan weer richting hotel. Voordat we de doorgaande weg treffen, zijn er nog diverse rode
patrijzen nabij de auto die we kunnen vastleggen.
We genieten ‘s avonds van het diner in het hotel met kip masala, Guiness steak pie en fish and chips
op de kaart. De dag en foto’s worden besproken en morgen wordt alvast doorgenomen. We zijn er
klaar voor en gaan richting kamers.

Dag 3 –15 juni

Farne Islands – omgeving Seahouses

Eindelijk de dag dat het weer goed is om naar de papegaaiduikers te gaan. Bij het ontbijt worden de
diverse verwachtingen van de dag gedeeld. Omdat we om 11 uur aanvangen met de excursie naar de
eilanden, hebben we tot die tijd om ons in het gemakje daarheen te bewegen en onderweg nog
ergens te stoppen.
Als we klaar zijn voor vertrek, bewegen we ons richting Seahouses. Net voor het dorpje ligt een
zoetwaterplas tegen het duin aan. Als we hier even stoppen, treffen we soorten als kuifeend,
oeverzwaluw, visdief, rietgors en bergeend.
We parkeren even later de auto in het dorp en melden ons bij de rederij. Ook de bijdrage voor het
National Trust wordt alvast ondervangen, waarna we nog 50 minuten hebben om ieder voor zich in te
vullen.
Als de boot vertrekt merken we dat er een aardig briesje staat op zee. We schommelen richting de
eilanden, waarbij we naarmate we de eilanden naderen, steeds meer zeevogels zien. Van een enkele
zeekoet, alk of papegaaiduiker, tot honderden en duizenden…

Fig.9. Een blik in de grote zeevogelkolonie van vele duizenden vogels….

Op de boot krijgen we een beknopte, maar zeer leuke rondvaart langs wat kliffen en rotseilanden. We
zien al soorten als kuifaalscholver, noordse stern, papegaaiduiker, zeekoet, eidereend en ook grijze
zeehond. Uiteindelijk meren we af bij Staple Island, waar we nog een uur te tijd hebben voor
fotograferen.
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Het is er druk, maar iedereen vermaakt zich gemakkelijk en het uur vliegt dan ook zo om. Omdat er
diverse leuke plekken op het eiland zijn waar de verschillende soorten en natuurlijk papegaaiduikers
(met dan wel zonder spiering) zicht goed laat bekijken, is iedereen nu al erg tevreden. Er zijn op het
eiland diverse zeevogel soorten en door de gigantische dichtheid en grote aantallen, is er altijd wel
leuk gedrag te zien er vast te leggen.

Fig.10. Na dagen wachten zijn we op de eilanden tussen de zeevogels om het beeld te maken waar
iedereen op hoopte….
8

Fotoreis Farne Islands, Engeland. 13-17 juni 2019

Fig.11 en 12. Links laat een Noordse stormvogel zich gelden en fotograferen. Rechts een aankomende zeekoet.

Als iedereen zit bij te komen en sommige proberen nog wat laatste foto’s te maken van langs
vliegende dieren vanaf de boot, merken we dat de wind nog wat is aangetrokken. De boot schommelt
aardig, als een passagier ineens ‘dolphins!’ roept… Er zijn diverse (6/7?) tuimelaars die zich met hun
rug soms boven de golven laten zien. Ze komen dichterbij en zijn erg speels. Iedereen krijgt kansen ze
te zien, omdat ze aan beide kanten en dichtbij komen. Ze zwemen een heel stuk mee met de boot en
een reddingsboot die achter ons vaart. Soms springen ze zelfs uit het water! Wat een spektakel, want
dit wordt maar weinig gezien tijdens een trip. Het lukt diverse deelnemers zelfs foto’s te maken van de
dieren, vooral omdat ze zich zo goed laten zien.

Fig.13. We hebben erg geluk als een groepje tuimelaars zin heeft om te spelen rond de boot!

Eenmaal weer aan wal, hebben we even nodig om te eten en bij te komen van de mooie en
bijzondere waarnemingen. We nemen plaats in een beer-garden en bestellen wat. Iedereen is
benieuwd naar zijn foto’s van zowel de papegaaiduikers als de dolfijnen! Er klinken geluiden van
tevredenheid.
We hebben nog een paar uurtjes voordat de dag ten einde is, waarmee we richting de drieteenmeeuw
kolonie gaan bij de golfbaan. Omdat we hier deze soort even los van het geweld op de eilanden zien,
kunnen we de soort en haar gedrag goed zien. Voordat we daar aankomen, zijn er nog enkele
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eidereenden die zich mooi laten vastleggen in de haven, als een mevrouw brood voert…
Bij de kolonie van de meeuwen, zien we enkele tientallen nesten en paartjes. Er wordt geschreeuwd,
gevochten en gebaltst. Ook vliegen er noordse stormvogels, huismus, graspiepers, eidereenden,
scholeksters en zijn er broedende oeverzwaluwen. Als de middag ten einde loopt, gaan we richting
het hotel zodat we ons nog even kunnen opfrissen of foto’s kunnen terugkijken.

Fig.14 en 15. Een mannetje eidereend (links) laat zich van dichtbij fotograferen. Rechts een blik in de klif waar
een kolonie drieteenmeeuwen broedt.

We eten ‘s avonds weer bij het hotel, tot grote tevredenheid van de deelnemers. Uiteraard worden de
diverse fotomomenten besproken en worden resultaten gedeeld. Ook zijn er nog wat tips voor diegene
die morgen nog mooiere resultaten willen boeken. Als we voldaan zijn vertrekt iedereen naar de
kamers om morgen uitgerust te kunnen beginnen.

Dag 4 – 16 juni

Farne Islands

Met goede zin kijken we tijdens het ontbijt naar het mooie weer buiten. Vandaag een volle dag de
eilanden op voor de zeevogels. Gister hebben we er even aan mogen ruiken, en het smaakt naar
meer!!! Nu we de eerste indrukken hebben gehad, kennis hebben gemaakt met de soorten en weten
welk geweld er te wachten staat, heeft iedereen er zin in.
Als we voldaan zijn, maken we ons klaar en gaan we richting de auto. Als we in de haven aan komen,
is het nog relatief rustig. Het is zondag en de mooiste dag van de week, dus het wordt al vrij snel
drukker. We vertrekken met de boot op tijd en worden weer meegenomen in het aanzwellende geweld
en aantallen vogels.
We beginnen op Staple Island, hetzelfde eiland als gister, waar we 2 uur de tijd krijgen. Omdat we al
een eerste indruk hebben van het eiland, weten veel al waar ze willen beginnen met maken van foto’s.
Door de ruime tijd en vele mogelijkheden zijn de mogelijkheden eindeloos, of je nu vliegbeelden wilt of
portretten. We hebben erg veel geluk met de hoeveelheid vogels met vis. Zeer regelmatig zijn er
papegaaiduikers met een bek vol spiering. Ook andere soorten laten zich soms met vis zien/
fotograferen.

Fig.16. Vele
bekjes met
spiering die op
hoge snelheid
voorbij komen…
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Als het rond het einde van de ochtend is, gaan we de boot weer op. We hebben een korte rondvaart
tussen de eilanden, waarbij we de diverse soorten vanaf een ander perspectief zien. Ook zien we
weer grijze zeehond.
Vervolgens heeft een ieder nog twee uur de tijd op het eiland Inner Farne. Dit eiland is groter en
anders, dus biedt kans op andere foto’s. Ook zijn hier Noordse sterns aanwezig, is er een kolonie
grote sterns in het midden van het eiland, de kuifaalscholvers zijn bijzonder goed tot dichtbij te
benaderen en broeden er op het eiland ook kokmeeuw, grote en kleine mantelmeeuw.
Iedereen is verzadigd na een dag vol duizenden schreeuwende en langs scherende zeevogels. Met
heel veel foto’s en onder prima omstandigheden kijkt iedereen terug op een top dag. We sluiten af op
een terrasje om nog wat bij te komen en na te praten. We eten voor de laatste maal in het hotel,
gemakkelijk en lekker! We sluiten de week af en lijsten voor de laatste keer lijsten: in totaal 75 soorten.
En natuurlijk zijn er veel fantastische foto’s gemaakt en mooie momenten beleefd.

Fig.17 Een grijze zeehond dobbert wat rond als we langs varen.
Fig. 18. Een overzicht van de rand van de kolonie, met op de voorgrond een nest van een
kuifaalscholver

11

Fotoreis Farne Islands, Engeland. 13-17 juni 2019

Fig.19. Een Noordse stern met twee kuikens.

Dag 5 – 17 juni

Hotel – Newcastle – Schiphol

Deze ochtend moeten we redelijk op tijd ontbijten en richting het vliegveld. Geen vogelen meer dus
vandaag… Voordeel is dat het nog rustig is en we soepel en op tijd aldaar aankomen. We hebben nog
mooi de tijd voor wat winkeltjes of koffie als ook de vlucht zonder vertraging of dergelijk verloopt en we
weer terugkeren op Schiphol.
We kunnen besluiten met te stellen dat het een zeer geslaagde trip was, met super foto’s. De
omstandigheden waren wat weer betreft misschien aanvankelijk niet optimaal, maar er zijn vele zeer
fraaie foto’s gemaakt, er was een gezellige sfeer en leuke gesprekken. Een mooie herinnering dus!
Met vriendelijke groet,
Uw reisleider, Vincent Nederpel
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Bijlage 1: Beknopte impressie foto’s

Fig.20. Een buiten de oever getreden rivier in haar landschap.

Fig.21. In de Lammermuir Hills broeden ook wulpen, deze prijkt uit boven de horizon.
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Fig.22. Eén van de hoogtepunten in de Lammermuir Hills zijn de Schots sneeuwhoen, hier een alert mannetje.

Fig.23. Sneeuwhazen komen in de ‘highlands’ ook voor. De korte oren, witte vlekken en grote ‘sneeuwschoenen’
zijn typisch.
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Fig.24. Een Noordse stormvogel in de vlucht. De soort wordt vaak niet opgemerkt tussen de meeuwen, maar is
wel degelijk anders en eerder verwant aan de albatros.

Fig.25. Vanuit de veiligheid van het hol bekijkt de papegaaiduiker of hij ongehinderd weg kan.
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Fig.26. Eenmaal op de eilanden zijn er grote aantallen zeevogels en is er genoeg actie om vast te leggen.

Fig.27. Twee drieteenmeeuwen hebben een onderonsje in de drukte van de kolonie.
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Fig.28. Meeuwen, vooral kokmeeuw, wacht de papegaaiduikers met een bek vol vis op om het van ze te roven….

Fig.27. De alk is ook een vogelsoort die in de kolonie broedt. Het meer zwart in het donkere kleed en de hoge
snavel met witte lijnenspel onderscheiden het van gelijkende soorten.
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Fig.28. Een kuifaalscholver laat zich duidelijk horen!

Fig.29. Noordse sterns zijn behendige vliegers die grote afstanden overbruggen. Tijdens het verdedigen van het
nest laten ze hun kunsten zien als ze de aanval kiezen.
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Bijlage 2: Checklist van waargenomen soorten tijdens de reis

Checklist Farne Islands
13 t/m 17 juni 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Nederlandse naam
Schots Sneeuw hoen
Fazant (i)
Rode Patrijs
Knobbelzw aan
Bergeend
Wilde Eend
Kuifeend
Eidereend
Middelste Zaagbek
Noordse Stormvogel
Dodaars
Blauw e Reiger
Kleine Zilverreiger
Jan-van-gent
Aalscholver
Kuifaalscholver
Buizerd
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Goudplevier
Bontbekplevier
Watersnip
Wulp
Oeverloper
Steenloper
Grote Mantelmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kokmeeuw
Drieteenmeeuw
Grote Stern
Visdief
Noordse Stern
Zeekoet
Alk
Papegaaiduiker
Rotsduif
Houtduif
Turkse Tortel
Gierzw aluw
Grote Bonte Specht
Ekster
Kauw
Roek
Zw arte Kraai
Koolmees
Oeverzw aluw
Boerenzw aluw

Engelse naam
Red Grouse
Common Pheasant
Red-legged Partridge
Mute Sw an
Common Shelduck
Mallard
Tufted Duck
Common Eider
Red-breasted Merganser
Northern Fulmar
Little Grebe
Grey Heron
Little Egret
Northern Gannet
Great Cormorant
European Shag
Eurasian Buzzard
Common Moorhen
Common Coot
Eurasian Oystercatcher
Northern Lapw ing
Eurasian Golden Plover
Common Ringed Plover
Common Snipe
Eurasian Curlew
Common Sandpiper
Ruddy Turnstone
Great Black-backed Gull
Herring Gull
Lesser Black-backed Gull
Black-headed Gull
Black-legged Kittiw ake
Sandw ich Tern
Common Tern
Arctic Tern
Guillemot
Razorbill
Atlantic Puffin
Rock Dove
Woodpigeon
Eurasian Collared Dove
Common
Sw ift
Great Spotted
Woodpecker
Common Magpie
Eurasian Jackdaw
Rook
Carrion Crow
Great Tit
Bank Sw allow
Barn Sw allow

Wetenschappelijke naam
Lagopus lagopus scotica
Phasianus colchicus
Alectoris rufa
Cygnus olor
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Aythya fuligula
Somateria mollissima
Mergus serrator
Fulmarus glacialis
Tachybaptus ruficollis
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X
X
X
X
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X
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X
X
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X
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X
X
X

X

X
Egretta garzetta
Morus bassanus
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax aristotelis
Buteo buteo
Gallinula chloropus
Fulica atra
Haematopus ostralegus
Vanellus vanellus
Pluvialis apricaria
Charadrius hiaticula
Gallinago gallinago
Numenius arquata
Actitis hypoleucos
Arenaria interpres
Larus marinus
Larus argentatus
Larus fuscus
Larus ridibundus
Rissa tridactyla
Sterna sandvicensis
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Uria aalge
Alca torda
Fratercula arctica
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Apus apus
Dendrocopos major
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Parus major
Riparia riparia
Hirundo rustica
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Checklist Farne Islands
13 t/m 17 juni 2019

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Nederlandse naam
Huiszw aluw
Veldleeuw erik
Fitis
Tjiftjaf
Grasmus
Goudhaantje
Winterkoning
Spreeuw
Merel
Zanglijster
Roodborsttapuit
Waterspreeuw
Huismus
Heggemus

Engelse naam
House Martin
Eurasian Skylark
Willow Warbler
Common Chiffchaff
Greater Whitethroat
Goldcrest
Winter Wren
European Starling
Eurasian Blackbird
Song Thrush
Common Stonechat
White-throated Dipper
House Sparrow
Dunnock

Wetenschappelijke naam
Delichon urbicum
Alauda arvensis
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Sylvia communis
Regulus regulus
Troglodytes troglodytes
Sturnus vulgaris
Turdus merula
Turdus philomelos
Saxicola torquatus
Cinclus cinclus
Passer domesticus
Prunella modularis

65
66
67
68
69
70
71
72
73

Grote Gele Kw ikstaart
Rouw kw ikstaart
Graspieper
Oeverpieper
Vink
Putter
Kneu
Geelgors
Rietgors

Grey Wagtail
Pied Wagtail
Meadow Pipit
Rock Pipit
Chaffinch
European Goldfinch
Common Linnet
Yellow hammer
Reed Bunting

Motacilla cinerea
Motacilla (alba) yarrellii
Anthus pratensis
Anthus petrosus
Fringilla coelebs
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza citrinella
Emberiza schoeniclus
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Bijschrijfsoorten:
Soepeend
Gele kw ikstaart
Soorten
nieuw e soorten vandaag
totaal aantal soorten deze trip

Zoogdieren / overige w aarnem ingen:
Konijn
Grijze zeehond
Haas
Tuimelaar
Eekhoorn
Sneeuw haas
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