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Reisschema
Dag 1 – 10-06-2015
Amsterdam – Anchorage
Het inchecken op Schiphol verliep door technische problemen wat stroef, maar toen die hobbel
eenmaal genomen was verliep de rest van de reis als een zonnetje. De nieuwe Airbus A330 van Delta
had duidelijk meer beenruimte dan veel andere toestellen en zat ook nog eens niet helemaal vol zodat
we alle ruimte hadden. Amerika inkomen is altijd een “dingetje” met veel controles maar omdat we
ruim de tijd hadden om over te stappen was dat geen probleem. Nog voor de avond viel waren we in
Anchorage en na samen een hapje te hebben gegeten konden we van een welverdiende nachtrust
genieten. Een kort wandelingetje leverde nog wel wat soorten op, maar niet fotografeerbaar en
daarmee niet echt interessant voor onze groep fotografen.
Dag 2 – 11-06-2015
Anchorage – Barrow
Omdat je al voor het middaguur in Barrow arriveert is de eerste dag een dag die echt meetelt.
Steltlopers zijn tot in het dorp te vinden, dus het kost wat moeite om het dorp achter ons te laten maar
op de rand ervan ontkom ik niet aan een eerste stop. En dat blijkt maar goed te ook, want deze eerste
stop levert naast wat algemenere soorten (Bonte Strandloper, Grijze Strandloper en Gestreepte
Strandloper) ook een Alaska Strandloper en een Roodkeelstrandloper op. Ondanks dat sommige
vogelboekjes anders doen geloven is deze laatste een echte zeldzaamheid hier. Bizar dat juist dit de
eerste Strandloper is waar we onze kijkers op richten! Het kost ons moeite deze eerste plek, een
onooglijk plasje aan de rand van het dorp, te verlaten, zeker als zich dan ook nog een Amerikaanse
goudplevier aandient die niet echt schuw blijkt te zijn. De tweede stop bij wat toendra plasjes levert
IJseenden, parelduikers en de eerste Koningseiders op, hierdoor bereikt ondergetekende niet eens
het beoogde einddoel voor het avondeten.
Het is 24 uur licht dus gaan we er na het avondeten nog op uit om onze targetsoort, de Brileider, te
zoeken. In het hotel hebben we aan een andere groep de foto’s van de Roodkeelstrandloper getoond
om de tongen los te krijgen, en hoewel we ze zelf zeker ook gevonden hadden koersen we nu zonder
omwegen op onze eerste Brileiders af. Tegen middernacht fotograferen we een mak koppeltje in
prachtig avondlicht, geen mooiere manier om de eerste dag te beginnen. Onder het rijden ziet
ondergetekende de eerste en enige langs vliegende gewone eider en onderweg naar de Brileiders
zien we een, niet zo mak, koppeltje stellers Eiders. Kortom, alle Eiders binnen op dag 1!
Dag 3 – 12-06-2015
Barrow
In deze tijd van het jaar zijn de wat grotere meren nog bevroren met alleen langs de kant een dunne
rand water. Op zo’n plek ontdekken we een paartje parelduikers, en ondanks dat dit vaak schuwe
vogels zijn probeert een tweetal fotografen het toch. Groot is de verbazing als de vogels niet het
luchtruim kiezen maar heen en weer blijven zwemmen in de beperkte ruimte die ze hebben. Al snel
voegen de andere fotograferen zich bij de eerste twee en fotografeert een ieder de prachtige
parelduikers aan de rand van het ijs! Na deze mooie binnenkomer begeven we ons richting de
Brileiders die nog niet iedereen heeft gezien omdat een aantal de avondsessie van de voorgaande
dag oversloegen. We vinden de Eiders snel terug en deze blijken nog tammer dan we al dachten, dus
maken we af waar we de avond ervoor aan begonnen waren. De Roodkeelstrandloper was inmiddels
verhuist naar een ander plasje waar we ook een andere mooie soort treffen, een vorkstaartmeeuw!
Met verschillende tactieken (achteraan lopen, stil op één plek blijven liggen) lukt het een ieder om dit
fraaie Arctische meeuwtje op de foto te krijgen.
Dag 4 – 13-06-2015
Barrow
Dat elk jaar anders is blijkt als we de eerste twee dagen geen enkele sneeuwuil zien terwijl de ook van
lemmingen afhankelijke middelste jagers juist talrijk blijken te zijn. Vandaag doen we dan ook extra
ons best wat niet alleen in de eerste sneeuwuilen resulteert, nee, we vinden zelfs een nest. In het
broedgebied zijn sneeuwuilen tamelijk schuw en de vogel verlaat het nest al op honderden meters
afstand, tijd om ons snel terug te trekken dus. Niet ver daarvandaan zien we een paartje stellers
Eiders in een plasje vlak langs de weg. Hoewel ze niet van onze aanwezigheid gediend lijken te zijn
liggen we een uurtje later nog steeds met zijn allen rond het plasje en fotograferen we de stellers
Eiders die af en toe zelfs te dicht bij komen zodat ze niet meer in beeld passen! Ook vandaag weer
Brileiders die zelfs talrijker blijken te zijn dan de Koningseiders die we nog niet naar tevredenheid op
de foto hebben.
Dag 5 – 14-06-2015
Barrow
Qua soort het hoogtepunt van de dag is een overvliegende Geelsnavelduiker die niet door iedereen
wordt gezien, gelukkig zouden er nog meer volgen. Kenmerk van een fotoreis als deze is dat het doel
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is om niet met een standaard plaatje maar met meer terug te komen, en ondanks dat er wat
overredingskracht voor nodig is begeven we ons toch weer naar het makke paartje Brileiders. Let wel,
er is geen andere plek waar je deze soort voor de lens krijgt! De keuze blijkt goed uit te pakken als het
mannetje zich uitgebreid begint te wassen waarbij de spetters in het rond vliegen, er wordt gestrekt,
de vleugels worden uitgeslagen, etc. Ook besteden we, net als op de andere dagen tijd aan soorten
die algemeen zijn zoals Pijlstaarten, IJseenden, Grote Grijze Snippen, Grauwe en Rosse Franjepoten,
de eerder genoemde strandloper soorten, Amerikaanse Goudplevieren en IJs- en Sneeuwgorzen.
Dag 6 – 15-06-2015
Barrow
Vandaag zit het weer voor het eerst (!) tegen, een mooie gelegenheid om het museum te bezoeken en
meer te leren over de lokale Inuit bevolking. Degene die daar geen zin in hebben parkeren de auto
nabij een paar feeders waar Barmsijzen talrijk zijn. Ook vertoond zich hier een Junco, een zeldzame
soort voor het gebied. Later op de dag gaan we ondanks het weer toch maar op pad, dit resulteert in
3-4 zomerkleed Geelsnavelduikers! Helaas zijn dit over het algemeen enorm schuwe vogels, meer
dan een paar bewijsplaatjes levert dit dan ook niet op. Of het moeten de vliegbeelden zijn van die ene
vogel die op een kleiner plasje zat en al snel het luchtruim koos toen we arriveerden.
Dag 7 – 16-06-2015
Barrow
Voor Koningseiders moesten we dit jaar ons best doen, maar vandaag is het dan eindelijk zo ver en
fotografeert iedereen naar tevredenheid een paartje op een klein plasje. Verder vinden we vandaag
opnieuw een paartje parelduikers dat goed mee werkt, beter nog zelfs dan de vogels die we eerder
vonden. Het zijn fantastische vogels en vaak moeilijk fotografeerbaar, we besteden er dan ook uren
aan. Qua aantallen was het ook een goede dag met niet minder dan 14 mannetjes Brileiders en 6 (!)
Geelsnavelduikers. Leuk om later te vertellen is dat de deuren van de auto dicht springen terwijl de
sleutels er nog in liggen. Gelukkig hebben we twee auto’s zodat ondergetekende naar het dorp kan
terwijl de rest lekker door fotografeert. Uiteraard hebben ze bij de autoverhuur geen reservesleutel (als
je een keer in Barrow bent geweest snap je waarom dit geen verrassing is) , maar gelukkig rijden ze
wel direct mee om ons te helpen. Het is duidelijk niet de eerste keer dat dit gebeurt want het self-made
setje om de deur open te krijgen ligt standaard in hun werkauto…..
Dag 8 – 17-06-2015
Barrow
De laatste volle dag in Barrow en een ieder krijgt de kans om nog eenmaal tijd te besteden aan zijn of
haar wenssoorten. En hoewel het na een week gewoon dreigt te worden is het goed om stil te staan
bij het feit dat het helemaal niet gewoon is om overal om je heen Steltlopers te zien terwijl middelste
jagers de toendra afstruinen. En dat het helemaal niet gewoon is om “even” Brileiders en Parelduikers
te fotograferen. Nieuw vandaag zijn de Roodkeelduikers en een kleinste jager die het rijtje duikers en
jagers vol maken. Omdat het weer prachtig weer is gaat ondergetekende door totdat om 03:30 (!) de
wolken voor de zon schuiven. Op dat moment vind ik echter wel 3-4 middelste jagers bij een
toepasselijk “kill”, een Brileider. Zou het dezelfde vogel zijn die we eerder opmerkte, die niet leek te
kunnen vliegen en we daarom met rust laten.
Dag 9 – 18-06-2015
Barrow - Anchorage
Omdat we pas ’s avonds vertrekken is er ruim de tijd om in te pakken, op te frissen of zelfs te
fotograferen. De keuze valt hierbij op de middelste jagers die zich nog steeds bij de overblijfselen van
de brileider ophouden. Tegelijk eten is er niet bij en er wordt heftig gestreden om een plekje bij het
karkas. Is dat eenmaal veroverd dan wordt er gegeten totdat het buikje vol is waarna de plek vroeg of
laat wordt afgestaan aan een andere vogel. Hieronder ook een geheel donkere middelste jager, niet
de meest algemene kleurvariant. De mist maakt het nog even spannend, maar ’s avonds vertrekken
we dan toch op tijd en voldaan richting Anchorage
Dag 10 – 19-06-2015 Anchorage – Portland - Amsterdam
De terugweg bestaat uit veel en lang wachten, de prijs die we betalen omdat we op dag 9 nog de hele
dag in Barrow waren. Achteraf een goede keuze, met name voor de “jager enthousiasteling” onder
ons.
Dag 11 – 20-06-2015 Aankomst Amsterdam (i.v.m. tijdsverschil)
Hoewel we een prachtige reis achter de rug hebben is het geen straf om weer op Schiphol te
arriveren!
Samenvatting
In het hoge noorden is geen jaar hetzelfde waarbij het weer en de lemmingpopulatie deels de
bepalende factoren zijn. Opvallend dit jaar was het geringe aantal sneeuwuilen terwijl er juist grote
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aantallen middelste jagers te zien waren. Ook opvallend was dat de Brileider dit jaar de meest talrijke
eider was terwijl deze eer meestal naar de Koningseider gaat. Koningseiders waren er dan ook minder
dan verwacht, Brileiders waren er meer dan verwacht. Al met al hadden we een prachtige soortenlijst
met 3 soorten jagers (waaronder middelste), 3 soorten duikers (waaronder geelsnavel) , 3 soorten
(zeldzame) Eiders, Sneeuwuilen, Vorkstaartmeeuwen en een Roodkeelstrandloper! M.u.v. de
Sneeuwuilen en Geelsnavelduikers konden al deze soorten goed tot zeer goed gefotografeerd
worden. Geelsnavelduikers zullen altijd lastig blijven, bij Sneeuwuilen zul je iets meer kans krijgen als
ze wat talrijker zijn, hoewel ook deze in hun broedgebied vrijwel altijd vrij schuw zijn. Minder zeldzaam
maar een fantastische soort die dit jaar erg goed meewerkte was de Parelduiker.
Chris Schenk
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