SPITSBERGEN FOTOREIS
2 t/m 9 juni 2013

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Reisschema
Dag 1 – 2 juni Amsterdam – Longyearbyen
Op 2 juni verzamelde zich een gemêleerde groep van 6 fotografen en de reisleider op een
schappelijke tijd op Schiphol voor de vlucht naar eerst Oslo en
vervolgens Longyearbyen. Het inchecken was al verzorgd en
omdat er niemand teveel bagage bij zich had verliep een en
ander soepel op Schiphol. Ook het overstappen in Oslo, waar
de bagage weer moet worden opgehaald, verliep soepel mede
door de ruime overstaptijd die we hier hadden. Rond
middernacht landden we op Longyearbyen en kon een ieder
kennis maken met het fenomeen midzomernachtzon. Na het
inchecken in het hotel was er voor wie dat wilde de
mogelijkheid om een eerste verkennende rit te maken naar de
hondenkennel, Isdammen en het plas-dras gebied achter
Isdammen. De ivoormeeuw liet zich helaas nog niet zien bij de
hondenkennel, maar in het plas-dras gebied achter Isdammen zagen we direct al diverse paartjes
Koningseiders, een soort die bij vrijwel iedereen hoog op het lijstje stond.
Dag 2 – 3 juni Longyearbyen
De dag erop begonnen we, vanwege de lange voorgaande dag, rustig. Toen we tijdens het ontbijt
vanuit het raam een baltsend mannetjes Alpensneeuwhoen zagen vliegen was de keus wat eerst te
doen snel gemaakt! Het mannetje was snel terug gevonden, hij bevond zich op de top van een
elektriciteitsmast (later zagen we hem nog op de dak van het hotel) maar het kostte de reisleider wat
meer moeite het vrouwtje te lokaliseren. Uiteindelijk lukte dat ook en konden beide vogels op korte
afstand gefotografeerd worden. Al snel bleek dat er “love in the air” was en na de vogels langere tijd te
hebben gevolgd gebeurde dat wat we niet hadden durven dromen, recht voor een ieders lens vond er
een paring plaats!
Met de wetenschap dat we dit waarschijnlijk niet gingen overtreffen vervolgde we onze weg naar de
hondenkennel die dagelijks gecontroleerd “moest” worden omdat dat dé plek voor de Ivoormeeuw is.
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De Ivoormeeuw liet zich niet zien maar we vermaakte ons prima met de tamme Eiders en een eerste
Spitsbergen Rendier (ondersoort). Omdat we dag ervoor iets verderop Koningseiders hadden gezien
vervolgde we binnen niet al te lange tijd onze weg. De Koningseiders waren snel terug gevonden
maar nu waren het onze eerste Rosse Franjepoten die de aandacht opeisten. Ook deze vogels lieten
zich makkelijk en uitgebreid fotograferen. Ook leuk waren de vele Paarse Strandlopers, hier volledig in
zomerkleed. Vervolgens werd de aandacht op de Koningseiders gericht die zich eerlijkheidshalve nog
niet heel makkelijk lieten fotograferen. De meest fanatieke fotograaf in de groep liet echter zien dat
met geduld en voorzichtig benaderen de vogels toch goed op de gevoelige plaat konden worden
vastgelegd. Verderop Adventdalen in waren er nog meer Rosse Franjepoten en Koningseiders en
tijdens een korte wandeling werden tevens een aantal rendiergeweien op de toendra gevonden.
Dag 3 – 4 juni Longyearbyen
Dag 3 begon bij de monding van een stroompje in Longyearbyen waar Eiders volop aan het
fourageren en het baltsen waren. Daartussen kleine aantallen Zwarte Zeekoeten. Vandaag volgde we
de weg de andere kant op, Adventdalen uit richting het vliegveld en vervolgens Bjorndalen. Bij de
camping bij het vliegveld vonden we de eerste (tamme)
Kleine Jager die zich zelfs met groothoeklens liet
fotograferen. Hier ook een fraaie Poolvos. Bij de kust
aangekomen viel de continue stroom aan Noordse
Stormvogels op die vanwege de harde wind vaak vlak onder
de kust vlogen. Snel zochten we een goede locatie op
waarna we deze vogels vanaf de kant op korte afstand langs
vliegend konden fotograferen. Prachtig te zien was hoe de
vogels zeer laag over het water zeilden waarbij de
vleugelpunten het water incidenteel zelfs raken. Na het
fotograferen van de Noordse Stormvogels werd de aandacht
gericht op de berghellingen aan de andere kant van de weg.
Al snel vonden we daar een andere soort waar we nodige tijd aan zouden gaan besteden, de Kleine
Alk. Iets te enthousiast sleepte de reisleider de fotografen bij de eerste de beste Kleine Alken de
berghelling op. Later zou blijken dat de vogels iets verderop veel lager te vinden waren. Wanneer je je
eenmaal tussen de vogels bevindt verliezen ze hun schuwheid en zijn tot op zeer korte afstand te
benaderen. Regelmatig kiest een groep het luchtruim en zijn ze ook prachtig in de vlucht met het fjord
en besneeuwde bergtoppen op de achtergrond te fotograferen. Maar alleen kijken en genieten van het
schouwspel en de geluiden is ook meer dan de moeite waard! De middag wordt afgesloten met een
tweede Poolvos, die er tegen de berghelling met een Kleine Alk vandoor gaat, en een paartje Kleine
Rietganzen vlak langs de weg als stille getuigen van het drama.
’s Avonds kiezen we ervoor om Adventdalen weer in te gaan. Uiteraard eerst de hondenkennel
checken op Ivoormeeuw en vervolgens verder het dal in. In een plas langs de weg vinden we een
drietal paartjes Koningseiders en een paartje Roodkeelduikers. De Roodkeelduikers zijn duidelijk in de
stemming en vertonen regelmatig baltsgedrag. Hoewel er een klein eilandje in de plas is zwemt het
vrouwtje op een bepaald moment gewoon tegen de kant aan, gaat plat liggen en er vindt een paring
plaats! Aan de andere kant van weg bevindt zich een paartje Rosse Franjepoten op een mooi rustig
plasje en we fotograferen door tot middernacht. Op de terugweg ziet de reisleider een meeuwtje
invallen op Isdammen, Ivoormeeuw! Helaas vliegt de vogel eerst verder de plas op, wast zich en vliegt
vervolgens verder Adventdalen in om tenslotte te verdwijnen in één van de valleien.
Dag 4 – 5 juni

Longyearbyen

Vandaag opnieuw Adventdalen in, het einde van de vallei was namelijk nog steeds niet bereikt omdat
er telkens teveel te fotograferen was onderweg! Ook vandaag halen we het einde niet... Het begint
met het uitgebreid fotograferen van Rosse Franjepoten en Roodkeelduikers. Een deel van de groep
heeft geluk als de vogels op heel klein plasje neerstrijken en zich van dichtbij laten fotograferen.
Helaas ligt het plasje langs een klein weggetje en als er een auto met aanhanger langs rijdt houden de
vogels het voor gezien. Een stukje verderop zijn het Rendieren in een prachtig landschap die onze
aandacht trekken. Tijdens het fotograferen van de Rendieren vinden twee deelnemers de dwaalgast
waarvan we wisten dat deze er zat maar waarvan we weinig hoop hadden dat we hem zouden vinden,
een Gestreepte Strandloper! Niet alleen laat de vogel zich goed fotograferen, nee, het is zelfs een
mannetje dat regelmatig het bijzondere baltsgedrag van de soort laat zien. Hierbij vliegt de vogel
rondjes waarbij de keelzak wordt opgeblazen en hij een vreemd bijna roerdompachtig geluid laat
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horen. Op een zeker moment vliegt hij zelfs tussen de deelnemers van de groep door, een prachtige
waarneming!
Na de waarneming van de Ivoormeeuw gisteren brengen we avond door bij de hondenkennel. De
Eidereenden laten zich geweldig fotograferen, inclusief portretjes van de prachtige mannetjes, maar
de Ivoormeeuw laat zich helaas niet zien.
Dag 5 – 6 juni

Longyearbyen

Vandaag bereiken we eindelijk het einde van Adventdalen. Terwijl de weg naar boven slingert vinden
we een Alpensneeuwhoen op een stuk ijs langs de weg. Helaas zijn zowel de Sneeuwhoen en het ijs
wat zwart uitgeslagen omdat er hier kolen gewonnen worden. Bovenop op de berg zijn we regelmatig
in de wolken gehuld. Hier ligt nog veel sneeuw, maar op de open plekken die er zijn, zijn Paarse
Strandlopers volop aan het baltsen en prachtig te fotograferen
met opgeheven vleugels.
Omdat het vandaag mooier weer is dan de eerste keer dat we bij
de Kleine Alkjes waren vertrekken we richting Bjorndalen.
Voorbij het vliegveld is er eerst een paartje Kleine Jagers dat
ons bezig houdt. De vogels poseren op een mooi stuk drijfhout
fraai met de vleugels omhoog. Deze keer kiezen we voor de
Kleine Alkjes die wat lager op de berghelling zitten. Voordat we
het weten zijn we omringd door de grappige vogeltjes en het
prachtige landschap.
’s Avonds opnieuw naar Adventdalen, de Gestreept Strandloper,
de Rosse Franjepoten, Roodkeelduikers, Koningseiders, etc. Als
de reisleider met één van de deelnemers naar de hondenkennel rijdt om te checken of de Ivoormeeuw
er is vinden we er opnieuw één op Isdammen. Deze keer vliegt de vogel niet weg maar naar de
hondenkennel! Na er eerst voor gezorgd te hebben dat de vogel aan de grond komt (het
zeehondenvlees trekt ze blijkbaar nog niet zo) vertrekt de reisleider snel om de rest van de groep te
gaan halen die nog op de andere plek aan het fotograferen waren. Bij terugkomst bleek dat de enige
deelnemer die er bij de ontdekking bij was ,ons alleen te kunnen vertellen dat de vogel na enkele
minuten helaas al weer was doorgevlogen….
Dag 6 – 7 juni

Longyearbyen

Vandaag eerst eens wat foto’s van Longyearbyen zelf gemaakt en daarna op basis van de wensen
van de deelnemers een herhaling van stappen. Alpensneeuwhoen, Gestreepte Strandloper, etc. ’s
Avonds weer posten bij de hondenkennel waar zich opeens een Poolvos aandient! Zonder enige
schroom loopt hij de kolonie Eidereenden binnen, pakt een ei en gaat ermee vandoor. Ondanks het
ogenschijnlijke gemak waarmee dit gaat zien we de vos niet meer terug. Het paartje Grote
Burgemeesters dat zich eerder parend liet vastleggen zit nu op nest aan de rand van de kolonie
Eidereenden.
Dag 7 – 8 juni

Longyearbyen zodiac tour

Vandaag staat er een zodiactour naar Fuglefjella en Barentsburg op het programma. Op zee zien we
Papegaaiduikers en een paartje Grote Burgemeesters. Op de vogelrots zien we aantal richels waar
Dikbekzeekoeten broeden. De verlaten huisjes bij Barentsburg zien er pittoresk uit met broedende
Drieteenmeeuwen in de vensterbank, helaas staat het weer een landing niet toe.
’s Avonds uiteraard voor de laatste keer naar de hondenkennel. Opnieuw geen Ivoormeeuw, maar nu
is het weer een Koningseider, die we hier nog niet eerder zagen, die ons bezig houdt. Te snel is het
middernacht en moeten we het voor gezien houden, morgenochtend vroeg wacht de vlucht naar huis.
Al met al mogen we terugzien op een prachtige reis met leuke deelnemers, mooi weer en alle soorten
die we ons wensten. Zonde was dat niet iedereen de Ivoormeeuw heeft gezien en weten vast te
leggen, maar ter compensatie kregen we de (baltsende) Gestreepte Strandloper.
Chris Schenk, juli 2013
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Hieronder een selectie foto’s gemaakt door reisleider Chris Schenk tijdens de reis.

Roodkeelduikers,

Alpensneeuwhoen

Ivoormeeuw

Rosse Franjepoot

Kleine Alk

Noordse Stormvogels

Longyearbyen

Eider
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Brandganzen

Kleine Jager

Meer foto’s zijn te vinden op www.birdingbreaks.nl en op onze Facebook pagina.
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