Vogels kijken op IJSLAND
Dryas langs de Jokulsa

Jelle van Dijk
IJsland is een bijzonder land, zeker voor
natuurliefhebbers. Dat blijkt al uit het feit dat het
langste artikel (15 pagina’s) dat ooit in de
Strandloper is geplaatst over IJsland ging. Het is
een reisverslag uit september 1980 geschreven
door Kees Verwey, Menko Wiersema, Jan-Peter
Wiersema en Frank van Duivenvoorde.
Dit jaar (2009) maakten Coby en ik een rondreis
over IJsland die duurde van 18 juni tot 10 juli. Op
IJsland gebruikten we eigen auto, tent en
kampeeruitrusting. Hiervoor was het nodig naar
Hanstholm in N-Jutland te rijden en daar in te
schepen op de Norröna van de Smyril-Line. De
boot meert af in Seidisfjördur in het oosten van
IJsland. De zeereis duurt twee volle dagen en er
wordt alleen in Torshavn (Faeroër Eilanden) een
korte stop gemaakt. Zo’n bootreis kost wel wat
(1850 euro inclusief hut), maar het grote voordeel
is toch wel dat je alles bij de hand hebt en kunt
gaan en staan waar je wilt.
IJsland is een prima kampeerland. In vrijwel elk
dorp is wel een supermarkt, benzinepomp en
camping te vinden. Kamperen is buitengewoon
goedkoop: drie weken kostten ons maar 60 euro.
Veel campings zijn namelijk gratis en als er
betaald moet worden blijft het meestal bij 5 euro
per overnachting.

Als er geen douche is,
kan vrijwel altijd in het
plaatselijke
zwembad
gedoucht (en gezwommen) worden. Dankzij de
devaluatie
van
de
IJslandse kroon zijn
levensmiddelen
en
autobrandstof
niet
duurder dan hier. In de
natuurgebieden
staan
mooie informatieborden
(ook in het Engels).
Natuurlijk worden deze
niet beklad en zoiets als
zwerfvuil is in IJsland
onbekend. Kortom een
bijzonder
prettig
vakantieland.
Het weer was aan de
frisse kant met vaak geen
hoger maximum dan 1014
graden,
maar
nachtvorst en sneeuw bleven uit. Er viel in het
begin wel wat regen, maar compleet verregende
dagen hadden we gelukkig niet. Vrijwel elke dag
stond er een stevige bries, met name in de middag.
Dat was nogal eens hinderlijk omdat bomen en
struiken op veel plaatsen geheel ontbreken, ook op
de campings.
We maakten een rondreis tegen de wijzers van de
klok in. Dus eerst de noordkust en daarna het
westen, Reykjavik en de zuidkust. Van het
uitgestrekte binnenland hebben we nauwelijks iets
gezien omdat hier alleen met terreinwagens kan
worden gereden. Speciale vogelsoorten hebben we
daardoor niet gemist; bijzondere landschappen
vermoedelijk wel.
Natuurlijk wil elke vogelaar die IJsland bezoekt
bepaalde soorten zien die hier niet, maar daar wel
voorkomen. Hoog genoteerd staan daarom bij
iedereen soorten als IJslandse Brilduiker,
Harlekijneend en Giervalk. Daarnaast waren we
benieuwd hoe het broedbiotoop van meer bekende
soorten als Kleine Rietgans, IJslandse Grutto,
Tureluur en Winterkoning er uit zou zien.
Natuurlijk zouden we ook op de plantjes letten en
de bijzondere vulkanische verschijnselen niet
overslaan.
De avifauna van IJsland wordt gekenmerkt door
drie opvallende zaken: a. enkele ‘Amerikaanse’
broedvogelsoorten; b. betrekkelijk soortenarm; c.
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de talrijkheid van bepaalde steltlopers en
kustvogels.
Voor drie Amerikaanse soorten vormt IJsland het
meest oostelijke hoekje van hun broedgebied:
IJsduiker (300 paren), Harlekijneend (2000-3000
paren) en IJslandse Brilduiker (800 paren). De
laatste is het gemakkelijkste te vinden, want alle
paren broeden in het beroemde meer Myvatn.
Brilduikers zijn echte holenbroeders en met de
IJslandse Brilduikers is dat niet anders. Bij gebrek
aan bomen, broeden deze eenden hier in de spleten
en holten die overal in de gestolde lavavelden
rondom het meer te vinden zijn. Myvatn betekent
‘muggenmeer’ en dankzij de muggenlarven is dit
meer bijzonder vogelrijk. In dit meer broeden 15
soorten eenden! Gelukkig steken deze muggen
niet, al kan het gekriebel ook knap lastig worden.
Er zijn hier dan ook muggennetjes te koop.

IJslandse Brilduiker bij Mývatn

Harlekijneenden broeden langs snelstromende
rivieren. Wij zagen een paar vrouwtjes in de Laxa
bij Myvatn, maar gelukkig ook hier en daar langs
de kust. Ze foerageren daar in de branding en
worden snel over het hoofd gezien. Ook voor de
IJsduiker was Myvatn een prima plek. We zagen
en hoorden deze prachtige vogel hier enkele keren,
eenmaal ook een paar met een jong. Ook elders
werd deze prachtige vogel enkele keren gezien.
IJsland kan beslist soortenarm worden genoemd.
Onze soortenlijst vermeldde na afloop slechts 72
soorten, een bescheiden aantal als je dat vergelijkt
met de meer dan 200 die een reis naar de
Varangerfjord in Noorwegen indertijd opleverde.
Voor dit lage aantal zijn een paar zaken aan te
voeren. In de eerste plaats is IJsland een eiland dat
geïsoleerd in de noordelijke Atlantische Oceaan
ligt. Bovendien is er weinig bos, hoewel er vroeger
veel meer bos geweest moet zijn. Er zijn enorme
gletsjers en door het vulkanisme zijn honderden
vierkante kilometers met lava overdekt. Op de
verweerde lava hebben zich prachtige mostapijten
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ontwikkeld, maar van een gevarieerde flora is op
dergelijke plaatsen geen sprake. Ook zijn er
uitgestrekte zandvlaktes waar vrijwel geen
begroeiing is. Belangrijk in dit verband is
ongetwijfeld ook dat op IJsland geen lemmingen
en veldmuizen voorkomen. Alleen de bosmuis is
plaatselijk talrijk, maar vormt vanwege zijn
verborgen leefwijze geen belangrijke voedselbron.
Verder komen er weinig insecten voor. IJsland
kent slechts 1300 soorten tegen zo’n 20.000 voor
een willekeurig land in West-Europa. Dagvlinders
ontbreken op IJsland; wel zie je overal ‘motjes’.
Verrassend waren de Distelvlinders die we na een
‘warm’ weekend langs de zuidkust zagen.
Het beperkte aantal soorten is vooral bij de
zangvogels opvallend. Een wandeling van twee uur
door parken en villawijken van Reykjavik leverde
2 Merels, 5 Spreeuwen, 1 Witte Kwikstaart, 2
Barmsijzen en 12 Koperwieken op. Een mooi, oud
berkenbos in het nationale park Skaftafell kende
alleen maar Koperwiek, Barmsijs en Winterkoning
als broedvogels. Hier en daar vindt aanplant van
sparren en lariksen plaats. In deze bosjes waren
alleen enkele Koperwieken te vinden. In de
boomloze gebieden wordt de zangvogellijst nog
aangevuld met Graspieper, Tapuit, Sneeuwgors en
Raaf. Hiervan bereikt alleen de Graspieper in
vochtige graslanden vrij hoge dichtheden. Slechts
bij één boerderij (in het dorpje Hof) zijn enkele
paartjes Huismussen te vinden. Toch wordt IJsland
blijkbaar iets aantrekkelijker voor zangvogels,
want dit voorjaar werden broedgevallen van
Tjiftjaf en Boerenzwaluw bekend, terwijl er ook
Houtduiven, Zwartkoppen en Vinken werden
gemeld. Van dit rijtje zagen wij alleen de Houtduif.
Door de lage zangvogeldichtheid en het ontbreken
van kleine knaagdieren (en konijnen) zijn er
vrijwel geen roofvogels. Het kan zo maar gebeuren
dat je na drie weken vogels kijken op IJsland geen
enkele roofvogel hebt gezien. Wijd verspreid zijn
Smelleken en Giervalk, maar bij beide soorten gaat
het om lage aantallen (1000 resp. 250 paren). Wij
hebben beide soorten enkele keren gezien, waarbij
we vooral bij de Giervalk bijzonder veel geluk
hadden. Behalve twee nesten zagen we ook hoe
een Giervalk een verongelukte Wilde Zwaan uit
elkaar trok. Naast deze twee roofvogels broeden op
IJsland ook nog enkele paren Zeearenden en ruim
100 paren Velduilen (deze twee soorten zagen wij
niet).
Het derde punt is de opvallende talrijkheid van
zeevogels en bepaalde steltlopersoorten. Wat dat
laatste betreft gaat het om Tureluur (50.000100.000 p.), Watersnip (300.000 p.), Goudplevier
(300.000 p.), Bontbekplevier (50.000 p.),
Regenwulp (200.000 p.), Bonte Strandloper
(300.000 p.) en Grauwe Franjepoot (50.000-

100.000 p.). In kleinere aantallen (ongeveer
10.000 p.) broeden Paarse Strandloper, Scholekster
en Grutto.
IJsland kent (nog) grote oppervlaktes met extensief
beheerd grasland, maar opvallend vonden wij toch
ook de vele intensief beheerde veebedrijven.
Slechts hier en daar liep daar een koe in de wei en
vrijwel overal was het hooiland (vaak
‘raaigrasakkers’) al gemaaid en lag het hooi in wit
plastic verpakte rollen op het land. Weidevogels
zaten hier niet. Zodra er echter wat vochtige
plekken met veen te vinden zijn, verschijnen
Watersnip, Tureluur en Grutto. De laatste soort
zagen we trouwens ook in vrij droge terreinen in
gezelschap van Goudplevieren. Goudplevieren
komen ook op IJsland niet in cultuurgraslanden
voor. In vlakke, ruig begroeide terreinen ontbreekt
deze soort echter zelden.

Gapende Papegaaiduiker op Latraberg

De grote bulk van de IJslandse vogels wordt
gevormd door de zeevogels. IJsland wordt omringd
door visrijke zeeën en het eiland heeft op veel
plaatsen prachtige, steile rotskusten. De talrijkste
soort is de Papegaaiduiker met naar schatting 2-3
miljoen paren. Nog steeds bestaat de mogelijkheid
om in restaurants op de Westmann Eilanden een
Papegaaiduiker te nuttigen. Aangespoord door de
slechte broedresultaten van de laatste jaren gaan er
ook in IJsland stemmen op om dit gebruik af te
schaffen. In veel kolonies kunnen deze prachtige
vogels vaak tot op enkele meters benaderd worden
(bijv. Latraberg). Ook de Noordse Stormvogel is
met 1-2 miljoen paren buitengewoon talrijk. Op
vrijwel elke rotswand langs de kust zijn deze
vogels te zien. Bovendien worden rotswanden tot

meer dan 30 km van de kust benut zoals bij de
Dettifoss.
Bijzonder talrijke koloniebroeders met vele
honderdduizenden paren zijn verder Zeekoet,
Kortbekzeekoet, Alk en Noordse Stern. Zwarte
Zeekoet, Kuifaalscholver en Aalscholver komen
met enkele tienduizenden voor. Bij de
zeevogelkolonies zijn ook altijd meeuwen en
jagers te vinden. Op IJsland loont het om de grote
meeuwen goed te bekijken, want de kans is groot,
zeker in het westen, dat er Grote Burgemeesters en
Kleine Burgemeesters tussen zitten. Bij Olafsvik
troffen wij een volwassen Kumliens Meeuw aan;
dit is een kruising tussen een Kleine Burgemeester
en een Thayer’s Meeuw, beide broedvogels van
oostelijk N-Amerika. Grote Jagers broeden met
enkele duizenden paren langs de zuidkust. Kleine
Jagers broeden overal. Langs de kust achtervolgen
ze vaak Noordse Sterns die met
een visje terugkeren naar de
kolonie. Ook zagen we dat
terugkerende Alken en Zeekoeten
werden aangevallen. In het
binnenland vormen jonge vogels
een prooi. Zo werd de camping
van Skaftafell vele malen per dag
door Kleine Jagers bezocht die
op zoek waren naar pas
uitgevlogen kwikstaarten en
Koperwieken.
Er is natuurlijk nog veel meer te
vertellen over de vogels van
IJsland. Vijftien pagina’s zijn
daar gemakkelijk mee te vullen.
En dan hebben we het nog niet
over
planten,
mossen
en
vulkanisme gehad. Misschien dat
de redactie bij dit verhaaltje ook
de vogellijst met opmerkingen wil opnemen.
Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u die lijst
aanvragen per e-mail (dijkboom@planet.nl). U
kunt dan ook vragen naar het reisverslag van 25
kantjes.
N.B. De hier vermelde aantallen komen uit de
Icelandic Birdguide, een prima vogelboek dat ook
in veel IJslandse supermarkten te koop is. Op veel
plaatsen (ook bij de grote benzinestations) is de
Fuglakort (Vogelkaart) te koop. Deze beeldt alle
broedvogels af met daarbij een aantalschatting en
de verspreidingskaart. Alle informatie hierbij ook
in het Engels en het Duits. De beste
vogelinformatie op het internet is te vinden door
Google te laten zoeken naar “Birding Iceland”.
Je komt dan snel bij een prachtige site met recent
vogelnieuws en veel kaartjes.
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IJsland vogellijst met opmerkingen
18 juni – 9 juli 2009
Wilde Zwaan
Vrijwel dagelijks waargenomen (ook in stadsvijver
Reykjavik), soms met jongen. Hier en daar groepen (50120 ex.) langs de kust. In de Lonsfjördur (zuidoostkust)
op 7 juli ruiconcentratie van zo’n 4000 ex.
Kleine Rietgans
Alleen gezien in NO-IJsland. Op 19 juni 15 ex. langs
weg 1 tussen Egilsstadir en Myvatn. Daar ook 80 ex.
overvliegend en nog enkele ex. langs de weg waarbij
een paar met jongen. Boven camping Asbyrgi 30 ex.
overvliegend.
Grauwe Gans
Op veel plaatsen gezien, vaak met grote jongen. In
Reykjavik flinke groep in de stadsvijver.
Ruiconcentraties op meerdere plaatsen zoals in de baai
van Saudarkrokur (1000 ex.) op 25 juni en in de
Lonsfjördur op 7 juli (1500 ex.).
Tafeleend
Alleen op 23 juni 1 ex. gezien tussen de honderden
Kuifeenden in Myvatn.
Kuifeend
Meest verbreide eendensoort. Op veel plaatsen met
jongen, o.a in stadsvijver Reykjavik (7 paar). In Myvatn
zeer talrijk (2000 ex.).
Topper
Op hoogvlakte langs weg 1 enkele broedparen. Talrijk
in Myvatn (500 ex.). Op 25 juni 4 paren in meertje ten
oosten van Blönduos.
Koningseider
Op 24 juni een woerd bij de haven van Akureyri en aan
het eind van de dag ook een woerd in het haventje van
Hofsos. Deze vogel was hier ook op 25 juni aanwezig.
Eider
Talrijk langs de gehele kustlijn. Overal vrouwtjes met
jongen en groepen van vele honderden woerden.
Broodetend (met jongen!) in stadsvijver van Reykjavik.
Niet in het binnenland.
Harlekijneend
Op 18 juni 2 ex. bij brug zuidzijde Logurinn. Bij
Myvatn alleen 3 vrouwtjes gezien bij de brug over de
Laxa. Op 28 juni 3 ex. langs rotskust ten oosten van
Helissandur. Op 7 juli op twee plaatsen (20 ex.) in de
branding tussen Lonsfjördur en Breiddalsvik.
Zwarte Zee-eend
Op 22 juni 4 ex. bij Husavik. Hierna alleen nog enkele
ex. gezien in Myvatn.
IJseend
Op 19 juni een paar in het Logurinn ten noorden van
Egilsstadir. In de plassen bij Kopasker op 21 juni 8 ex.
gezien. In Myvatn max. 10 ex. per dag opgemerkt.
Hierna alleen nog 1 ex. in de lagune van Höfn en 1 ex.
in de haven van Breiddalsvik.
IJslandse Brilduiker
Uitsluitend bij Myvatn waargenomen. Op 22 en 23 juni
1 paar in poeltje bij de brug over de Laxa. Op 23 juni
170 woerden bij elkaar langs zuidrand. Op 24 juni 1 ex.
bij camping Bjarg.
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Grote Zaagbek
Bij Myvatn één of twee ex. in de Laxa. Op 25 juni 4 ex.
in riviertje bij Blönduos.
Middelste Zaagbek
In plasjes bij Kopasker 10 p. Bij Husavik 30 ex. bij
elkaar. In Myvatn max. 20 ex. per dag. Hierna af en toe
een paar gezien zoals langs de waterkant van Reykjavik
en de lagune van Höfn.
Krakeend
Alleen in Myvatn gezien (22-24 juni). Groepen van
tientallen tot maximaal 80 ex.
Smient
Op 10 dagen Smienten gezien. Hier en daar een
vrouwtje met pulli, zoals achterin de kloof van Asbyrgi
en ten noorden van Kopasker. Alleen bij Myvatn
groepjes met in totaal 50 ex.
Wilde Eend
Vrijwel elke dag gezien, steeds in klein aantal, ook bij
Myvatn (minder dan 10 ex. per dag).
Pijlstaart
In meertje op de hoogvlakte langs weg 1 op 20 juni 3
paren. In Myvatn elke dag 2 ex. gezien. Op 27 juni 1 ex.
in lagune bij Rif.
Wintertaling
Hier en daar een paar in kleine meertjes. In Myvatn
max. 10 ex. In baai bij Saudarkrokur 10 ex. op 25 juni.
Op 29 juni enkele ex. in plasjes ten oosten van
Anarstapi.
Alpensneeuwhoen
Slechts enkele waarnemingen. Op 24 juni 2 ex. tussen
Akureyri en Dalvik. Op 24 juni 1 ex. op het dak van een
huis in Hofsos. Op 29 juni 1 ex. op een steen langs de
weg bij Anarstapi. Op 5 juli 1 ex. bij uitzichtpunt over
de gletsjer van Skaftafell.
Roodkeelduiker
Op 19 juni een paar in noordelijk deel Logurinn. In
meertjes bij Kopasker 25 ex., ook paren met jongen.
Twee ex. in zee bij Husavik. Niet gezien bij Myvatn. Op
29 juni 4 ex. in meertjes ten oosten van Anarstapi.
Verder enkele ex. langs zuidkust, o.a. bij Höfn.
IJsduiker
In het Logurinn op 19 juni 1 ex. Op 21 juni 1 ex. in plas
ten noorden van Kopasker. Op 22 juni 1 paar in de baai
ten noorden van Husavik en 1 paar in het Vikingsvatn
(tussen Husavik en Myvatn). Op 23 juni in totaal 6 ex.
in Myvatn gezien, waarbij een paar met pullus. Op 24
juni 1 ex. bij camping Bjarg. Op 28 juni een ex. in zee
bij Helissandur en ook bij Olafsvik. Op 2 juli 5 ex.
langsvliegend bij Gardskagi. Op 3 juli een onv. ex. in
zee bij Eyrarbakki.
Kuifduiker
Op 21 juni 2 p. in plassen bij Kopasker. Op veel
plaatsen in Myvatn, met name langs zuidrand en bij
camping Bjarg (18 ex.). Op 29 juni 1 p. in plasje langs
de weg ten oosten van Anarstapi.
Noordse Stormvogel
Alleen op de dagen bij Myvatn niet gezien. Langs
vrijwel alle rotskusten talrijke broedvogel. Soms ver
landinwaarts zoals bij Dettifoss (35 km) en in de kloof

van Asbyrgi (15 km). Ook broedend vlakbij de
Skogarfoss. Boven zee vaak honderden te zien.
Noordse Pijlstormvogel
Op 1 juni in de namiddag vele tientallen ex. zuidwaarts
passerend bij Gardskagi. In de vroege ochtend van 2
juni hier enkele tientallen. Op 3 en 4 juli enkele ex.
langs vliegend bij Vik.
Stormvogeltje
Na een nevelige en regenachtige dag (1 juni) 6 ex. bij
Gardskagi tussen 19.00-19.30u.
Jan-van-gent
Bij Raudinpur ten noorden van Kopasker een kolonie
die goed vanaf de kust is te bekijken. Bij Reykjanesta
(zo-punt schiereiland van Reykjavik) grote kolonie op
rotseilandje voor de kust. Ten oosten van Reidarfjördur
op eiland Skrudur ook gentenkolonie, tamelijk ver uit de
kust. Bij deze kolonies veel genten langstrekkend.
Elders veel minder of ontbrekend zoals bij Latraberg.
Aalscholver
Op 26 en 27 juni enkele tientallen gezien in de
Breidafjördur vanaf de Baldur en langs de kust bij
Olafsvik. Hierna alleen nog 2 ex. bij Gardskagi.
Kuifaalscholver
Alleen in W-IJsland gezien. Op 27 juni bij het vertrek
van de Baldur uit Brjanslaekur en verder bij Flatey. Ook
gezien bij de kaap ten westen van Helissandur.
Tenslotte nog een waarneming bij de haven van
Olafsvik op 28 juni.
Smelleken
Slechts driemaal gezien. Op 18 juni langs de weg naar
Snaefell. Op 22 juni flitste een Smelleken over de weg
bij Vestmannvatn. Op 2 juli een ex. bij de camping van
Thingsvellir.
Giervalk
Op 21 juni een paar op een rots ten noorden van
Kopasker. Op 26 juni aan de Djupifjördur (NW-IJsland)
een Giervalk op een verongelukte Wilde Zwaan. Verder
in NO-IJsland twee nesten in rotswanden gevonden met
resp. 4 en 3 jongen.
Scholekster
Op veel plaatsen langs rotsige kusten, steeds maar
enkele ex.
Bontbekplevier
Op de meeste dagen enkele ex. gezien, ook in
binnenland. Vaak in wegbermen met grint.
Goudplevier
Vrijwel overal alarmerende paren in de wat ruige,
vlakke terreinen. Soms tot in dorpen zoals in Hofsos en
Breiddalsvik. In laatste week veel minder gezien, wat op
wegtrek wijst.
Kanoet
Op 20 juni 2 ex. foeragerend in wier ten noorden van
Kopasker. In de baai van Höfn op 7 juli groep van 200
ex. foeragerend op slik.
Drieteenstrandloper
Alleen gezien op 28 juni: 2 ex. langs weggetje naar nwpunt van Snaefellness.
Paarse Strandloper
Op 18 juni 1 ex. op hoogvlakte richting Snaefell. Op 21
juni alarmerende vogel met jong ten noorden van
Kopasker. Bij bovengenoemde Drieteenstrandlopers
ook 1 Paarse Strandloper. Langs de kustlijn bij

Latraberg op 27 juni groep van 70 ex. in het wier
foeragerend.
Bonte Strandloper
Gedurende gehele vakantie alarmerende paren en ook
grotere groepen bij slikken. Groepen gezien bij
Kopasker (20 ex.), de lagune bij Rif ( 50 ex.) en de
lagune van Höfn (300 ex.).
Watersnip
Elke dag baltsende vogels gezien en gehoord in allerlei
terreinen. Vaak meerdere vogels tegelijk baltsend. Ook
jongen gezien. Geen groepen of ruiconcentraties.
IJslandse Grutto
Algemene broedvogel van het laagland, zowel in
cultuurgrasland als meer ruig terrein. Talrijk in
kustweiden bij Eyrerbakki. Op 7 juli groep van 35 ex.
op slik bij Djupivogur.
Regenwulp
Op veel plekken alarmerende paren, vaak met jongen.
Tot 20 ex. per dag.
Tureluur
Dagelijks alarmerende paren in vochtige gebieden. Op
slikken bij Höfn op 7 juli 400 ex.
Grauwe Franjepoot
Vrijwel dagelijks gezien. Tientallen in meertjes op de
hoogvlakte langs weg 1. Alarmerend paar bij camping
Olafsvik. Dikwijls 20-40 ex. per dag waargenomen.
Kleine Jager
Vrijwel dagelijks gezien (tot 10-25 ex.), niet alleen
langs de kust, maar ook ver in het binnenland (bijv.
Gullfoss). Vaak Noordse Sterns achtervolgend, maar op
camping Skaftafell jagend op jongen van Koperwiek en
Witte Kwikstaart.
Grote Jager
Ten noorden van Egilsstadir 1 ex. op 30 km van de kust.
Bij Kopasker 3 ex. en bij Husavik 5 ex. Verder in
noorden en westen niet gezien. Langs de gehele
zuidkust gezien. Grootste aantallen (130 ex.) tussen Vik
en Skaftafell en van hier naar Höfn (40 ex.).
Kokmeeuw
Vrijwel dagelijks gezien met 20-80 ex.
Stormmeeuw
Maar op 6 dagen gezien met max. 6 ex., meest in
noordelijke fjordengebied. Ook bij Olafsvik en Höfn
enkele ex.
Zilvermeeuw
Langs noord- en ooskust schaars met max. 20 ex. per
dag. Tussen Höfn en Breiddalsvik veel talrijker met 6080 ex. per dag.
Kleine Mantelmeeuw
Op veel plaatsen langs de kust gezien in lage aantallen
(4-10 ex.). Talrijker bij Gardur (80 ex.)
Kleine Burgemeester
Tweedejaarsvogel bij Kopasker (21 juni) en adult ten
noordoosten van Höfn (7 juli).
Grote Burgemeester
Tweedejaars op 21 juni bij Kopasker. Groepen adulte
vogels (tientallen) in fjorden op weg naar Latraberg.
Tientallen tot max. 150 ex. langs kust bij Olafsvik. Daar
ook broedend op rotsen tussen Noordse Stormvogels.
Op 7 juli 1 ex. bij Höfn.
Kumliens Meeuw
Op 28 en 29 juni 1 adulte vogel in de baai bij de
camping van Olafsvik.
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Grote Mantelmeeuw
Vrijwel dagelijks gezien. Talrijk (tot 150 ex.) langs de
kust bij Rif en Gardur (120 ex.).
Drieteenmeeuw
Overal langs de kust, vaak in groot aantal met kleine en
grote kolonies (Latraberg).
Op 25 juni 100 ex. op strand van Blönduos rustend.
Noordse Stern
Talrijke broedvogel met kolonies van soms duizenden
paren zoals bij Rif, Raudinupur en Gardur. Broedt ook
op eilandje in stadsvijver van Reykjavik. Soms ver van
de kust foeragerend boven grasland. Alleen bij camping
Skaftafell ontbrekend.
Zeekoet
Talrijk op vogelrotsen zoals Raudinapur en Latraberg.
Hier ook vogels van de gebrilde vorm.
Kortbekzeekoet
Met tientallen tot honderden gezien op de twee
vogelrotsen die van dichtbij bekeken konden worden:
Raudinupur ten noorden van Kopasker en Latraberg. Bij
Gardskagi ook langstrekkende groepjes naar en van de
kolonies ten westen van Grindavik.
Alk
In en bij alle zeevogelkolonies aanwezig. Opvallend
talrijk bij Latraberg en Gardskagi.
Zwarte Zeekoet
Bij aankomst en vertrek in baai van Seidisfjördur 5-10
ex. Slechts 2 ex. bij Raudinapur. Bij Husavik 1 ex. Bij
Latraberg niet gezien. Tientallen bij overtocht van
Breidafjördur. Op 7 juli enkele tientallen langs de
rotskust ten noorden en ten zuiden van Djupivogur.
Papegaaiduiker
In de buurt van broedplaatsen vaak zeer talrijk met
groepen van tientallen tot vele honderden: bij aankomst
in Seydisfjördur, kolonie Raudinupur, baai van Husavik,
overtocht Breidafjördur, kust van Snaefellness, kust
Reykjanesta en Gardskagi, kust ten westen van Vik,
kust tussen Höfn en Breiddalsvik.

Sneeuwgors bij het Jokulsarlon
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Houtduif
Op 6 juli 1 ex. tussen de huizen foeragerend in het
buurtschap Hof.
Graspieper
Algemene broedvogel van vochtige, vlakke terreinen.
Vrijwel dagelijks gezien.
Witte Kwikstaart
Elke dag in laag aantal gezien, meest bij huizen en
dorpen.
Winterkoning
Regelmatig gezien en gehoord in de berkenbosjes rond
de camping Höfsdavik. Enkele zingende vogels in het
berkenbos achterin de kloof van Asbyrgi. Ook gehoord
in de berkenbosjes rond de camping bij Thingvellir.
Opvallend algemeen in het dichte berkenstruweel op de
helling tegenover camping Skaftafell.
Tapuit
Hier en daar in schaars begroeide gebieden met rotsen:
o.a. bij Dettifoss, Husavik, Myvatn, Latraberg (daar
algemeen), Olafsvik, Skaftafell, Höfn, Breiddalsvik.
Merel
Op 30 juni 2 ex. in de omgeving van de camping in
Reykjavik.
Koperwiek
Wellicht de meest verbreide broedvogel van IJsland. Op
vrijwel alle plaatsen met enige boom- of struikgroei
aangetroffen. Op 29 juni al met uitgevlogen jongen bij
de eerste camping gezien. Gewoon in villawijken en
parken rond camping Reykjavik, maar lang niet zo
talrijk als de Merel bij ons.
Goudhaan
Op 19 juni een zingende vogel in een sparrenbosje aan
het Lögurinn.
Raaf
Bijna dagelijks enkele ex. gezien. Op 19 juni een nest
met grote jongen in rotsnest langs pad naar de
Hengifoss. Op 3 juni 2 ex. in steigers rond nieuwbouw
in Eyrarbakki.
Spreeuw
Alleen langs de zuidkust gezien. Bij
camping Olafsvik een slaapplaats in
een sparrenbosje waar zo’n 40 ex.
kamen slapen. Hierbij 5 ex. die
opvallend licht zandkleurig waren.
Huismus
Op 5 juli 2 ex. bij de noordelijke
boerderij in het buurtschap Hof.
Barmsijs
Overal te zien en te horen waar
berkenbosjes te vinden zijn, tot in
Reykjavik aan toe. Steeds losse
individuen of paren, nergens groepjes.
Kruisbek
Op 7 juli 28 ex. in sparrenbosje bij de
camping van Höfn. Later op die dag 9
ex. in sparretjes bij de camping van
Breiddalsvik
Sneeuwgors
Op 8 dagen waargenomen. Op eerste
dag langs de weg naar Snaefell. Ten
noorden van Kopasker 6 ex. gezien.
Opvallend mak ex. bij het ijsmeer
langs de zuidkust.

