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17 - 22 juni 2018 | fotografietour | Longyearbyen | Spitsbergen
Dag 1: zondag 17 juni | Amsterdam – Longyearbyen
Op zondag 17 juni vertrok een klein gezelschap gemotiveerde natuurfotografen met
BirdingBreaks naar Spitsbergen om enkele dagen in de omgeving van Longyearbyen naar
hartelust -en met 24 uur daglicht!- te fotograferen. Met de nodige vertraging en een net gehaalde
doorvlucht van Oslo kwamen we rond 1 uur s’ nachts aan in Longyearbyen. Helaas bleek de
bagage van een van deelnemers niet aangekomen. Heel vervelend. Gelukkig had een van de
andere mannen een winterjas over, die hij kon lenen. De bagage zou een dag later geleverd
worden. Desondanks togen we naar Coal Miners Cabins om een paar uur te slapen. Een Poolvos
en Kleine Rietgans deden ons uitgeleide naar bed.
Dag 2: maandag 18 juni | Bjorndalen
Vroeg op, want we wilden vandaag veel fotografie-uren maken. Na een prima ontbijt dus snel
naar buiten. We gingen op zoek naar de kolonie Kleine Alken achter Coal Miners Cabins. Ze vlogen
wel rond maar waren totaal niet bereikbaar. Veel te steil die wand. Bij het instappen in de auto
viel de camera van een van de deelnemers van de lens. De bajonetsluiting bleek afgebroken. Erg
balen want nu kon hij alleen maar handmatig scherpstellen. De reisleider bood uitkomst door zijn
tweede body met 100-400m uit te lenen zodat hij toch zijn gang kon gaan.
Daarna op zoek naar het Spitsbergenalpensneeuwhoen. Die vonden we met enige moeite. Totaal
niet schuw en hij vertrouwde volledig op zijn schutkleur. Een paartje Kleine Rietganzen zat op het
nest en bleef rustig zitten toen we langsliepen. Het leverde mooie foto’s op van ‘vogel in
landschap’. Vervolgens via de hoofdweg richting Bjorndalen. Een Kleine Jager pal langs de weg
verraadde dat er ergens een nest moest zitten. Hij kwam heel stoer aangelopen en zodra we een
stap op de toendra waagde vloog hij een stukje op en deed een soort schijnaanval. Het leverde
fraaie actieplaten op. Het vrouwtje zat even verderop op het nest.

Bij de lagune tegenover de camping dobberde een paartje Rosse Franjepoten. De diverse
camera’s maakten overuren. Wat een tamme en bovenal zeer fraaie vogels. In de grote lagune
veel broedende Brandganzen, Noordse Sterns en er zat zowaar een paartje Koningseiders. Een

van de deelnemers zag nog een paartje IJseenden, maar die bleek even later onvindbaar. We
sloten af bij Bjorndalen, waar de onverharde weg eindigt. Een Poolvos hing rond en ook diverse
Kleine Jagers. Hoog tegen de rotswand was het een komen en gaan van heel veel Kleine Alken.
Die moesten we maar eens van dichtbij gaan bekijken. Enkele mannen togen naar boven. Afzien,
zweten, inwendig vloeken en je 100x afvragen waarom je dit toch allemaal wil…Het uitzicht was
fenomenaal en de Kleine Alken vlogen letterlijk om je oren. Bij terugkomst bij Coal Miners Cabins
bleek de koffer inderdaad aangekomen. Gelukkig!
Dag 3: dinsdag 19 juni | Adventdalen
Vandaag gingen we op de hoofdweg van Longyearbyen richting Adventdalen. Bij de
hondenkennels helaas geen gedroomde Ivoormeeuw te bekennen…Hier wel volop broedende
Eiders, achter elkaar aan rennende Paarse Strandlopers, baltsende Bonte Strandlopers en de
eerste Rendieren. Op een meertje langs de weg zat een Roodkeelduiker op het nest. Toen we
stopten, drukte ze zich helemaal plat. De man(?) lag een eind verder op het water. Sommigen van
ons hadden er een nat kruis voor over om mooie ‘laag standpunt-foto’s te maken. Hij kwam
langzaam voorbij gedreven en met de zon in de rug leverde dat fraaie plaatjes op. Het was op de
stoffige weg een komen en gaan van vrachtwagens met steenkolen en ook de sledehonden
reden af en aan. We reden tot de laatste hondenkennel in de hoop dat daar dan dat fraaie witte
meeuwtje zou opduiken. Helaas, enkel een rondhangende Grote Burgemeester, ook grotendeels
wit trouwens. Het avondeten in Coal Miners was weer prima.
Dag 4: woensdag 20 juni | Zodiactour Isfjord
De ochtend besteden we weer aan beide zijden van de hoofdweg, omdat we ’s middags met een
zodiaccruise mee zouden gaan. Een van de mannen kon gelukkig toch mee, hoewel hij van te
voren niet geboekt had. De Grote Burgemeester bij de hondenkennel deed een uitval naar een
Eider. Geen ei of jong, maar alleen maar nestmateriaal. Twee Koningseiders in een groep gewone
Eiders bleven net lang genoeg zitten voor een aantal fraaie platen.

Om 14.00 uur gingen we met de Zodiac-tour mee, hoewel zodiac, het leek meer op een boot met
twee lange rodeopaarden waar we op moesten zitten. De uitzichten werden steeds fraaier,

helemaal toen we ineens tussen tientallen Beluga’s lagen. Overal om je heen van die roze ruggen.
Heel fijn. Ook het aantal Papegaaiduikers nam zienderogen toe. Vlakbij de gletsjer overviel ons de
rust. Overal blauwe ijsblokken met een paar Noordse Stormvogels of Noordse Sterns erop.
Adembenemend! In de hoek een eenzame Baardrob. Het avondeten nuttigden we uit een pakje.
Adne, de ‘bestuurder’ van de zodiac liet ons zien hoe je zo’n maaltijd klaarmaakt. Beetje heet
water in het pakje, even roeren en dan zeven minuten laten staan. Dat smaakte heerlijk. Een klein
hutje op slechts een paar honderd meter bleek zeer recent bezocht door een IJsbeer. De deur
was ingeduwd. O ja, we zaten in het biotoop van IJsberen. Rozig van het varen en de zon voeren
we de haven van Longyearbyen weer in.
Dag 5: donderdag 21 juni | Longyearbyen
Deze laatste volle dag deden we de twee plekken waar we al eerder waren geweest nogmaals
aan. Het blijkt ondanks het beperkte soortenspectrum toch elke dag anders op de toendra. In de
richting van Bjorndalen werkte een Spitsbergenalpensneeuwhoen prima mee, en het eerder
gemelde paartje IJseenden lag te slapen op een klein eilandje in de lagune. Daar werden volop
foto’s van gemaakt. Een voedsel zoekend vrouwtje Sneeuwgors werd begeleid door het
mannetje dat als een soort lijfwacht om haar heen drentelde. De Kleine Jager was nog steeds niet
aan ons gewend en kwam even poolshoogte nemen.

Richting Adventdalen draaide een paartje Grauwe Franjepoten hun rondjes op de kleine
toendraplasjes. Ze waren zelfs met de mobiel prima te fotograferen, zo dichtbij zaten ze.
Daarmee kwam een einde aan een klein weekje fotograferen en genieten op Spitsbergen. Bij
Hurtigruten, onze vaste lunchplek namen we nog een laatste kopje koffie. Drie van de vijf vlogen
’s nachts en werden door de licht vermoeide reisleider naar het vliegveld gebracht. De anderen
bleven nog een dagje extra en één ging er mee op de aansluitende ijsbeerexpeditie.
Dag 6: vrijdag 22 juni | Longyearbyen – Amsterdam
In de ochtend togen we richting Adventdalen voor de allerlaatste poging voor de Ivoormeeuw.
Helaas, die ging niet meer lukken…:-( Gelukkig was er op de toendra weer van alles te beleven.

Maar liefst drie Rosse Franjepoten hadden het voortdurend met elkaar aan de stok. Het paartje
Grauwe Franjepoten zat er ook nog. Langs de weg zat een zeer tam paartje Pijlstaarten te
grondelen. Die waren nog nieuw voor de totaallijst die uiteindelijk op 29 uitkwam. Op de
toendraplas waar een paartje Roodkeelduikers een nest had, kwamen vier andere
Roodkeelduikers ruzie maken. Ze hadden het blijkbaar ook op deze plas voorzien. Dikke ruzie en
uiteindelijk dropen de indringers af. Het paartje gaf nog een klein overwinningsbalts weg. In de
middag toog de reisleider met een van de deelnemers naar de Plancius om aanvullend een weekje
ijsberen te kijken.
Vanaf deze plek grote dank aan alle deelnemers. Volgens mij hebben we er met z’n allen een
leuke herinnering aan overgehouden.
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(Spitsbergen)alpensneeuwhoen | op enkele dagen gezien
Kleine rietgans | op de meeste dagen gezien
(Witbuik)rotgans | tijdens de tweede dag diverse groepen langsvliegend
Brandgans | dagelijks
Kuifeend | drie exemplaren enkele dagen richting Adventdalen
Pijlstaart | op de laatste dag een paartje vlak langs de weg richting Adventdalen
Koningseider | op bijna alle dagen een vast paartje op de lagune. Daarnaast ook diverse
langsvliegende exemplaren, voornamelijk mannetjes
Eider | dagelijks
IJseend | dagelijks rondhangend bij de lagune
Roodkeelduiker | broedpaartje Adventdalen. Op de laatste dag zelfs zes die het met elkaar aan de
stok hadden
Bontbekplevier | op de meeste dagen gezien
Tureluur | op 21 juni kortstondig een ex. aanwezig in de lagune
Steenloper | alleen de eerste dag op het strandje voor Longyearbyen
Paarse strandloper | dagelijks
Bonte strandloper | bijna dagelijks
Grauwe franjepoot | op diverse dagen
Rosse franjepoot | op diverse dagen
Grote burgemeester | dagelijks
Kleine mantelmeeuw | eenmalige waarneming op 18 juni
Drieteenmeeuw | dagelijks
Noordse stern | dagelijks
Grote jager | een langsvliegend ex. Isfjord op 20 juni
Kleine jager | dagelijks
Kleine alk | dagelijks
Dikbekzeekoet | dagelijks
Zwarte zeekoet | dagelijks
Papegaaiduiker | alleen op de Isfjord-dag op 20 juni
Witte kwikstaart | een ex. kortstondig aanwezig bij de hondenkennel op 19 juni
Sneeuwgors | dagelijks

Zoogdieren
1.
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3.

Poolvos | op de meeste dagen gezien, maar niet algemeen
Rendier | op de meeste dagen gezien
Beluga | tijdens de Isfjord-dag zo’n 50 ex. rond de boot
4. Baardrob | 1 ex. op de Isfjord-dag

