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IJsland: hotspot voor vogelaars
Otte Zijlstra

IJsland heeft een oppervlakte van 102.820 km2. Dat is ongeveer tweeënhalf keer de 
oppervlakte van Nederland. Het land is geologisch gezien nog erg jong met een 
leeftijd van circa zestien miljoen jaar. Het eiland is omgeven door de Atlantische 

Oceaan en ligt net onder de Poolcirkel. Het wordt beïnvloed 
door de warme Golfstroom en aan de westkant ook 
nog door de koudere Groenlandstroom. Met 315.000 

inwoners (telling 2011) is de bevolkingsdichtheid een 
stuk minder dan in Nederland. De lengte van de kust-

lijn bedraagt ongeveer vijfduizend kilometer. Op de grens 
water-zee bevinden zich veel kustvogels. Het aantal soorten is 

niet indrukwekkend, wel de aantallen. Ook de inwoners van IJsland 
wonen aan de kust. Het binnenland is onbewoond. In het westen – het gebied rond 
Reyk- javik – wonen de meeste mensen. Met het internationale vliegveld in de buurt 
komen de meeste toeristen hier aan land. Als men met de boot reist vanuit Denemarken 
(met de Smyril Line) dan komt men in het oosten aan. Het voordeel van met de boot 
reizen is dat je veel eigen spullen mee kan nemen en ook nog wat leeftocht voor het ver-
blijf op IJs- land. Nadeel is: men zit twee dagen en nachten op de boot met een tussen-
stop op de Faeröer. Op IJsland is een geasfalteerde ringweg aangelegd, route 1, met een totale 
lengte van 1340 km die prima berijdbaar is. Soms wil je van deze weg af om leuke vogelrijke 
gebieden te bezoeken, maar dan kom je al snel op steenslagwegen die niet altijd goed berijd-
baar zijn. In het binnenland is een auto met vierwielaandrijving vaak verplicht. Dit is vanwege 
de slechte conditie van de wegen en om de rivieren verantwoord te kunnen oversteken. 

Geschiedenis en flora
Veel bos tref je niet aan op IJsland. De Zachte 
Berk wordt het meest aangetroffen en een 
aantal wilgesoorten. Sommige bomen berei-

ken een hoogte van tien meter, maar tachtig 
procent reikt hooguit tot zo’n twee meter. Bos 
is IJslands meest bedreigde landschap. De 
eerste bewoners arriveerden er in de negende 

Overzichtskaart van IJsland. 
De rondweg nummer 1 is ge-
heel geasfalteerd en heeft een 
lengte van 1340 km.
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eeuw (874 wordt gezien als het jaar dat de 
IJslandse geschiedenis begon). Het waren 
naar verluidt Vikingen vanuit Noorwegen. 
Daarvoor – in de zevende eeuw – hadden 
Keltische monniken het land al bezocht. Zij 
kwamen vanuit de Faeröer en zochten er 
rust, maar zij werden later verdreven door de 
Vikingen!
Na 930 was er flinke aanwas van edelen en 
boeren vanuit Noorwegen, die hun land waren 
kwijtgeraakt aan de Noorse koning. Rond dat 
tijdstip was de bevolking op IJsland gegroeid 
tot 60.000 inwoners. Dat was een flink aantal 
voor die tijd. Het land ontboste maar was, 
vooral de kuststreken, heel goed geschikt 
voor schapen. Ook werd op kleine schaal 
gerst verbouwd. Ontbossing werkte erosie in 
de hand. Om dat tegen te gaan heeft men Lu-
pine aangeplant die men nu op verscheidene 
plaatsen tegenkomt op dit eiland. Het is een 
exoot die uit Noord-Amerika komt.
Gedurende die tijd was het rustig op IJsland, 
de vulkanen sliepen en het klimaat was mild. 
Verder hadden de eerste bewoners paarden, 
koeien en geiten. Ook de rijke natuur leverde 
voedsel en eieren. Dons van de Eiders werd 
verzameld voor slaapzakken en dat hield de 
mensen warm in de koude lange winters. De 
zeventiende en achttiende eeuw waren koude-
perioden op IJsland. Men kreeg te maken met 
een Kleine IJstijd en dat betekende strenge 
winters, kortere zomers en ijskappen die zich 
uitbreidden. Bovendien werden sommige 
vulkanen weer actief, waaronder de Heck-
la. Denemarken had inmiddels het bestuur 
overgenomen en handelsrestricties ingevoerd. 

Het zat de IJslanders dus niet mee, maar het 
zou nog erger worden: de pest (zwarte dood) 
brak uit en de helft van de bevolking ging er 
aan dood! 
Vroeger was IJsland bedekt met twintig pro-
cent bos, maar het was er koud en er werd dus 
veel hout verstookt in de kachels. Ook vraat 
van de schapen had een negatieve invloed op 
de bossen. Om het kwetsbare bos te bescher-
men moeten de schapen nu soms achter een 
hek blijven. Natuurlijke naaldbossen ontbre-
ken geheel op IJsland.
In de schaarse bossen kan men een paar 
soorten aantreffen: Barmsijs en Koperwiek. 
Soms ook een Goudhaan, een soort die recent 
IJsland heeft ontdekt. Ook een ondersoort 
van de Winterkoning Troglodytes troglodytes 
islandicus kan men daar vinden.

Fauna en vogelgebieden
Met de zoogdieren zijn we snel klaar op 
IJsland: er is maar één inheems zoogdier en 
dat is de Poolvos. Ratten, muizen en konijnen 
zijn of bij toeval of opzettelijk door mensen 
meegenomen. Ook de Rendieren zijn inge-
voerd. Zo nu en dan komt er een IJsbeer aan-
gedreven op een ijsschots vanuit Groenland. 
De meeste zoogdieren zijn schuw, omdat er 
op gejaagd wordt. Wel komen er veel zee-
zoogdieren voor in de IJslandse kustwateren. 
Een walvistocht is dan ook aan te bevelen, 
temeer omdat die boten altijd gevolgd worden 
door Noordse Stormvogels. Langs de kust 
komen twee soorten zeehonden voor: de 
Grijze Zeehond (Kegelrob) en de Gewone 
Zeehond. Het aantal vogelsoorten is beperkt 

De IJslandse Tureluur is een 
algemene broedvogel  op het 
eiland.
Foto: Otte Zijlstra.
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maar de aantallen zijn enorm. Het is een waar 
vogelparadijs voor de vogelaar en dat in een 
oerlandschap dat nog maar zo’n 13.000 jaar 
bestaat, immers na de laatste ijstijd kwam er 
weer leven in de brouwerij. Er komen maar 
circa tachtig soorten vogels voor op dit eiland 
en daarvan is een beperkt deel zangvogels. 
Deze beperkte diversiteit heeft vier oorzaken. 
Geografisch gezien de hoog noordelijk, geïso-
leerde ligging en de relatief korte tijd dat het 
zich ontworsteld heeft aan de laatste ijstijd. 
Daarvoor was alles praktisch bedekt met ijs. 
Een derde oorzaak is het vijandige, winderige 

klimaat en bovendien ligt IJsland niet op een 
belangrijke trekroute van zangvogels. Dat is 
er tevens de oorzaak van dat het aantal zang-
vogels beperkt is. Slechts 27% van de vogels 
is standvogel. Op de IJslandse soortenlijst 
prijken echter wel 370 soorten! Daarvan 
broeden er jaarlijks 77. Slechts twaalf soorten 
behoren tot de zangvogels. De belangrijkste 
vertegenwoordigers daarvan zijn de Gras-
pieper, Witte Kwikstaart, Tapuit, Koperwiek 
en Sneeuwgors. Het zal geen verwondering 
wekken dat de meeste vogels op IJsland 
zeevogels zijn. De Papegaaiduiker spant de 

Een paartje Harlekijneend. Dit is 
eigenlijk een Noord-Amerikaan-
se soort.
Foto: Otte Zijlstra.

Een uitzicht over het prachtige landschap langs de route nummer 1.               Foto: Otte Zijlstra.
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kroon met een geschatte populatie van meer 
dan twee miljoen exemplaren. Het is de meest 
opvallende van de vijf alkensoorten die hier 
broeden. De Papegaaiduiker (door IJslanders 
Lundi genoemd) is de meest bekende vogel 
van het eiland en is tevens het nationale sym-
bool van IJsland. Andere soorten zijn bijvoor-
beeld de alken en de Zeekoet. Op een aantal 
plekken komen Jan-van-genten broeden op de 
kust. Op snelstromende rivieren kan men de 
prachtige Harlekijneend tegenkomen. Het is 
een Noord-Amerikaanse soort die op IJsland 
zijn meest oostelijke verspreiding vindt. Al 
in de loop van juni trekken de mannetjes 
weer naar de kust toe en dan kan men ze daar 
in grote groepen aantreffen. De vrouwtjes 
bemoeien zich dan nog met de jongen. Op 
de wat grotere meren kan men de IJsduiker 
aantreffen die hier ook broedvogel is, net als 
de Roodkeelduiker. Die verblijft liever op de 
wat kleinere plassen waar hij ook broedt. Ze 
maken het nest dicht op het water want lopen 
gaat ze niet zo goed af. Vis halen ze op vanuit 
zee en dit betekent dat één van de vogels 
visvluchten uitvoert. Wij waren daar getuige 
van bij Kópasker en hebben er erg van geno-
ten temeer ook omdat ik er mooie foto’s van 
kon maken. Op deze kleinere plassen kan met 
ook de Bonte Strandloper aantreffen en na-
tuurlijk de Grauwe Franjepoot. Een geëman-
cipeerde strandloper, want bij hen zijn de 
rollen omgedraaid: het valere mannetje broedt 
de eieren uit, terwijl het vrouwtje weer op 
vrijerspad gaat. Het Mýtvatnmeer is beroemd 
om zijn vele eendensoorten. Zestien soorten 
eenden broeden op IJsland en de meeste 
daarvan kun je aantreffen op dit meer. Dat 
komt natuurlijk door het grote voedselaanbod 
van muggenlarven en volwassen muggen die 

veelal niet steken maar wel hinderlijk aan-
wezig zijn (knutjes). Een zeldzame eend die 
ook in Noord-Amerika broedt, is de IJslandse 
Brilduiker. Ook de Zwarte Zee-eend, Topper 
en Kuifeend zijn hier aan te treffen. Tevens is 
de kans op een ontmoeting met de Giervalk 
hier het grootst, omdat het voedselaanbod 
hier in de zomer overvloedig is. Met andere 
woorden: dit Mýtvatnmeer is een ornitholo-
gisch hoogtepunt. In de winter predeert de 
Giervalk voornamelijk op het Alpensneeuw-
hoen. Lemmingen ontbreken op IJsland. 
Toch komen er nog twee soorten roofvogels 
voor: Zeearend en Smelleken. Rond het meer 
hebben we de Velduil zien jagen. In sommi-
ge jaren zijn er Sneeuwuilen aanwezig die 
er ook wel broeden. Ook de Kuifduiker kan 
men hier gewoonlijk aantreffen. Ze broeden 
op de camping die gelegen is aan het meer. 
Vanaf deze camping kan men ook bijna alle 
soorten eenden vinden. Op de elf campings 

Op vrijwel alle campings die we bezocht 
hebben konden we de Watersnip zien 
en horen. Dan konden we genieten van 
het blatende geluid, dat deze soort de 
triviale naam ‘Hemelgeit’ heeft opgele-
verd. Het ‘kloktikken’ doen ze vanaf een 
verhoging zoals een paaltje.
Foto: Otte Zijlstra.

Baltsende Watersnip met trillende staartveren. 
Foto: Otte Zijlstra.
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die we bezocht hebben, konden we elke keer 
de Watersnip zien en horen. Deze hemelgeit 
doet zijn naam eer aan. Men stapt uit de auto 
en negen van de tien keer zie je hem door de 
lucht gaan: zwijgend omhoog om hoogte te 
winnen, daarna volgt een schuine duikvlucht 
naar beneden en dan laat hij zijn buitenste 
staartpennen mee vibreren. Een geluid dat ik 
nog herkende van mijn jeugdjaren in Fries-
land. Mijn vader zei dan: ‘Ik hoor de hemel-
geit, de wind gaat naar noord!’ Een ruimende 
wind hield meestal de aantocht in van een ge-
bied met hoge druk dus mooi (droger) weer. 
In Nederland komt de Watersnip nog maar erg 
spaarzaam voor, maar hier op IJsland lijkt de 
biotoop wel voor hem te zijn uitgevonden. Op 
de drogere heidevelden kom je de Noordse 
Stern tegen. Zodra je van de gebaande wegen 

afgaat en soms al eerder, vallen ze aan en 
voeren duikvluchten uit. Oppassen dus. Hier 
kunnen we ook Bonte Strandlopers aantreffen 
en Goudplevieren. Hun nasale roep is niet 
van de lucht. Soms kun je een jong zien, maar 
door hun prachtige schutkleur vallen ze in het 
geheel niet op. De Regenwulp verkiest iets 
nattere gebieden. Op paaltjes kom je regel-
matig een IJslandse Grutto of een Watersnip 
tegen die ‘kloktikkend’ dat andere kenmer-
kende geluid geeft. Ook de IJslandse Tureluur 
is veelvuldig aan te treffen op paaltjes langs 
geschikte gebieden.
Onze eerste bestemming vanaf de boot in het 
oosten was Höfn. In het zuiden ligt ook nog 
een dorpje met dezelfde naam. Langs weg 
94 is het gemakkelijk te bereiken. Onderweg 
al een Roodkeelduiker in een plasje langs 

Harlekijneenden broeden langs 
snelstromende rivieren. Na de 
broedtijd vertrekken ze naar de 
kuststreek.
Foto: Otte Zijlstra.

Reizen langs de route die wij 
volgden kan prima met eigen 
auto.
Foto: Otte Zijlstra.
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de weg evenals een Kleine Jager en Wilde 
Zwanen. We waren op weg naar een camping, 
maar toch stop je even omdat je de zeldzaam-
heid nog niet in kunt schatten van bepaalde 
soorten. De meeste soorten kom je vaak 
genoeg tegen. Bij een brug zagen we nog 
IJseenden, maar die hebben we daarna weinig 
meer gezien! Vanaf de camping gingen we in 
de namiddag naar de vogelrots bij Bakkagerði 
(Höfn). Onderweg zagen we al prachtige 
weidevogelgebiedjes. Op de rots diverse 
soorten alken waarvan de Papegaaiduikers de 
show stalen, met soms twintig zandspieringen 
in hun sneb. Het is een buitenbeentje. Net 
als de Zwarte Zeekoet hebben zij rode poten. 

Alle andere alkachtigen hebben zwarte poten. 
Een andere eigenschap die hen onderscheidt 
van andere alkachtigen, is de manier waarop 
ze op de grond staan. De Papegaaiduiker staat 
rechtop, doordat de tarsus (loopbeen) rechtop 
staat. Ze kunnen daardoor ook beter lopen en 
holen graven voor hun nesten. Andere alkach-
tigen steunen hierop en bij hen ligt de tarsus 
dus horizontaal. Hier op de rots broeden ook 
Drieteenmeeuwen en Noordse Stormvogels.
Zwarte Zeekoeten vlogen over zee. We zijn 
hier enkele uren gebleven en hebben veel 
foto’s gemaakt. Op de terugweg stond er 
een mooi Alpensneeuwhoen op een rotsblok 
vlak voor het dorpje. Ook die kwam nog op 
de plaat. Het bleek later dat dit zijn favoriete 
rustpunt was.

Andere bijzonderheden
Op het kleine eiland Eldey – gelegen in het 
zuidwesten – komt de grootste kolonie Jan-
van-genten op IJsland voor, namelijk 16.000 
paar. Schouder aan schouder zitten ze daar. 
Het is het ‘Bass Rock van IJsland’ zullen we 
maar zeggen. Eldey huisvestte ooit het laatste 
paar van de Reuzenalk. Net als de Dodo zal 
geen enkele vogelaar deze vogels in levenden 
lijve hebben kunnen aanschouwen. Vroeger 
bewoonde hij alle Noordzeekusten inclusief 

Regenwulpen kan men overal op het platteland aantref-
fen.
Foto: Otte Zijlstra.
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Een boerderij in het open landschap. Zo zijn de boerderijen vaak gesitueerd op IJsland. In bepaalde delen van het 
land worden veel schapen gehouden. In andere delen is ook rundvee aanwezig.           Foto: Otte Zijlstra.
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de Nederlandse. Net als de Dodo kon ook de 
Reuzenalk niet vliegen en dat heeft ook deze 
vogelsoort genekt. Dat kun je wel letterlijk 
nemen: van hen werd de nek omgedraaid en 
ze dienden als voedselbron voor mensen. Bo-
vendien werden hun eieren geroofd. In 1844 
is laatste gedood. Een opgezet exemplaar heb 
ik eens mogen aanschouwen in het Natural 
History Museum in Londen.
De Grote Burgemeester broedt voornamelijk 
in het westen, maar altijd verspreid. De Drie-
teenmeeuw is de enige meeuw die in kolonies 
broedt. Zij broeden op steile klifkusten en 
maken daar ook de meeste herrie. Verschil-

lende soorten alken/meeuwen nemen een 
aparte plaats (habitat) in op een vogelrots. De 
Zwarte Zeekoet zit onderin dicht bij het (zee)
water. Daarboven komen de nesten van de 
Zeekoet gecombineerd met de nesten van de 
Drieteenmeeuwen en soms van de Noordse 
Stormvogels. Alken zitten daar weer boven 
en aan de top vinden we de Jan-van-gen-
ten en de Papegaaiduikers. Die hebben wat 
grond nodig om hun holen te kunnen graven. 
De kliffen worden regelmatig bezocht door 
Jagers op zoek naar een makkelijke maaltijd. 
Dit kleptomane gedrag is regelmatig te zien 
bij het ijsmeer waar vooral de Noordse Sterns 
belaagd worden. Er komen vijfduizend paar 
van de Grote Jager voor op IJsland. Trouwens 
de Kleine Burgemeester (Iceland Gull) broedt 
niet op IJsland, maar is er ‘s winters wel alge-
meen en ze worden ook elk jaar wel gezien in 
de Nederlandse (vissers)havens.

Toeristische trekpleisters
Natuurlijk is een bezoek aan de hoofdstad 
Reykjavik de moeite waard. Het is de meest 
noordelijke hoofdstad van het noordelijk 
halfrond met de prachtige Hallgrímskirkja. 
Uiterlijk lijkt hij wel op een raket, maar van 
dichtbij is duidelijk te zien dat basaltblokken 
(als natuurlijk gevormd gesteente op IJsland 
aanwezig) de inspiratiebron vormden. Dan 
is er nog één geiser die door veel toeristen 
bezocht wordt: de Strokkur, die regelmatige 
erupties geeft om de vier à acht minuten. 
Het ijsmeer ligt in het zuiden van IJsland en 
moet zeker bezocht worden. Niet alleen voor 
de diversiteit aan ijssculpturen en zwarte 
lavastranden, maar ook omdat de jagerssoor-
ten de Noordse Stern afjagen om ze hun pas 

Een IJslandse Grutto kijkt rond vanaf een paaltje.
Foto: Otte Zijlstra.

Een mannetje Sneeuwgors, met op de achtergrond het 
blauwe ijs aan de zuidkant van het IJsmeer.
Foto: Otte Zijlstra.

Een Grote Jager bij het IJsmeer. De soort parasiteert  
vooral op  Noordse Sterns.
Foto: Otte Zijlstra.
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gevangen vis afhandig te maken. De Noordse 
Sterns hebben vlak bij de brug een broedko-
lonie. Als het eb wordt gaan ze jagen en dan 
worden de roofmeeuwen ook actief. Specta-
culair zijn de achtervolgingen van de Kleine 
en Grote Jager op de sterns. Sneeuwgorzen 
hebben in juli ook al jongen en zijn druk be-
zig de jongen te voeren. Tussen de ijsschotsen 
door zwemmen zeehonden. Ook het Mývatn 
mag niet overgeslagen worden, maar als men 
weinig tijd heeft zijn ze vanuit het westen 
moeilijk te bereiken vanwege de afstand. 

Vlakbij het meer ligt nog een vulkanisch 
actief systeem waaronder Krafla.

Samenvatting
Om een redelijke indruk te krijgen van dit 
vogelrijke eiland moet men daar minimaal 
twee weken voor uittrekken, maar elke week 
langer is natuurlijk winst. Het gebruik van 
eigen vervoer is ons prima bevallen. Er zijn 
enkele soorten die je op bijna de gehele trip 
begeleiden op je rondreis op IJsland en dat 
zijn niet de typisch noordelijke soorten. Nee, 

De Kleine Jager is erg behendig 
en pakt ook vis af van de 
Noordse Sterns.
Foto: Otte Zijlstra.
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Bij plasjes als deze sta je steeds stil. Er kan zomaar een bijzondere soort zitten. Wilde Zwanen kom je regelmatig 
tegen, ook wel met jongen.                                                        Foto: Otte Zijlstra.
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dat zijn soorten als de Regenwulp, IJslandse 
Tureluur en Grutto en niet te vergeten de 
Watersnip! Dat zijn de soorten die je in de 
gras-heidegebieden begeleiden en voor, bo-
ven en naast de auto meevliegen. Die komen 
daar in ongekend hoge aantallen voor en 
moeten alles halen uit hun betrekkelijk korte 
broedseizoen.
Toen we in het westen van het eiland aan-
kwamen kregen we een zware storm over ons 
heen. Men raadde ons aan om een huisje op te 
zoeken en dat hebben we voor twee nachten 
gedaan. Ook prima bevallen. Ook door ander 
oponthoud hebben we de westkant, met Snae-
vellsnes niet uitgebreid kunnen bezoeken. 

Kuifduikers komen ook voor op meertjes, onder andere 
bij Myvatn.
Foto: Otte Zijlstra.

Zoals al eerder vermeld is het aantal soorten 
niet indrukwekkend, wel de aantallen. Wat te 
denken van één miljoen paar Noordse Storm-
vogels en een paar miljoen Papegaaiduikers? 
Wel is de soortenlijst van IJsland indrukwek-
kend en dat komt door de vele dwaalgasten 
die er aan komen waaien. Het aantal schaar-
se vogelsoorten is nergens zo groot als op 
IJsland, namelijk circa tachtig procent van de 
370 soorten. In dit noordelijk gelegen land 
wordt het ‘s zomers niet of nauwelijks don-
ker. Dat geeft vogelaars bijna vierentwintig 
uur de tijd om actief te zijn, ware het niet dat 
je zo nu en dan moet eten en slapen, al neem 
je daar soms nauwelijks de tijd voor.

n O.W. Zijlstra, Kostverlorenstraat 38, 1733 VH, Nieuwe Niedorp, (0226) 41 17 49, e-mail: ow.zijlstra@quick-
net.nl.
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De Roodkeelduiker broedt op 
kleinere meertjes, soms ook 
dicht langs de weg. Het nest 
maken ze op de kant, want 
lopen gaat ze niet gemakkelijk 
af. Vissen halen ze uit de zee, 
zodat ze regelmatig op moeten 
vliegen voor een voedselvlucht.
Foto: Otte Zijlstra.

Opvliegende Roodkeelduiker met Spiering.
Foto: Otte Zijlstra.


