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Vulkanen i Geldingadarlir, som var i udbrud under vores besøg
Vi har fået at vide, at hvis man skal til Island og se på fugle, så er det absolut bedste tidspunkt den
sidste uge i maj og de første par uger af juni.
Men på dette tidspunkt var vi ikke vaccineret mod Covid 19, så derfor ingen adgang til vulkanøen.
Men i september var vi klar, og det viste sig, at denne måned slet ikke var så ringe endda.
Turen var arrangeret af Islandsrejser som en kør selv-ferie, hvor rejsebureauet havde sørget for
flyturen, leje af bil og hoteller med morgenmad. For dette skulle de have 15.300 per person. Det
hele fungerede upåklageligt og bureauet kan anbefales.
Island er ikke noget billigt land at rejse i, men det er nemt og der er masser af dejlig natur.
Vi fik planlagt en tur øen rundt, en strækning på 1400 km + det løse.

Dagsplan:
30/8 Fly fra Billund til Keflavik, ankomst sent om aftenen. Overnatning Keflavik
31/8 Besøg ved fyret ved Gardur 10 km. NW for Keflavik. Det var et udmærket sted at se på
havfugle og på de 2 timer vi var der, fik vi set 3 Alm. Skråper, 3 Sodfarvet Skråper foruden en hel
del mallemukker og suler. I det opskyllede tang var der også en hel del vadefugle bl.a. Sortgrå Ryle
og Islandsk Ryle (som jo slet ikke yngler på Island!)

Fyret ved Gardur
Herefter besøgte vi vulkanen. Det var en længere travetur, idet den ligger i et meget øde område.
Men det var en kæmpe oplevelse.
Overnatning i Hveragerdi.
1/9 Denne dag var afsat til almindelig turisttur med besøg ved det smukke vandfald Gullfoss, den
berømte Geysir, og Thingvellir, der er Altingets historiske mødested.
Vi stoppede dog først ved noget skov, og her var til vores overraskelse både Fuglekonger og Lille
Korsnæb foruden masser af Vindrosler. Sidst på eftermiddagen gjorde vi også stop ved den
fuglerige Hvalfjördur. Her så vi vores første Strømænder. Overnatning i Borgarnes.

Gullfoss og 3 Strømænder. Desværre var ænderne her først på efteråret ikke i pragtdragt.

2/9 Lang køretur fra Borgarnes til Akureyri. Der blev dog tid til et par stop bl.a. ved Blönduós. Her
var der et fugleskjul ved å-udløbet, og det var lærerigt især at studere de mange måger. Her var
både Hvidvinget Måge og Gråmåger foruden Svartbag, Silde-, Sølv-, Storm- og Hættemåge.

3/9 Kørsel til Husavik for at komme på hvalsafari, men undervejs blev der tid til et ophold ved en
lille sø, hvor Islands eneste par Blishøns har ynglet i år.
I Husavik var der et vældigt leben af folk, som skulle på hvalsafari. Det ser ud til, at der nu er flere
mennesker beskæftiget med hvalture end med fiskeriet. Der var nu ikke så mange hvaler i
området, men vi fik da set et par Vågehvaler eller Minke Whale. En fin oplevelse var også, da der
kom en flok Odinshøns og landede kortvarigt på vandet ved siden af båden.

Efter sejlturen gik turen til den berømte fuglesø, Myvatn. Navnet kan oversættes til myggesøen, og
det er ikke nogen falsk varebetegnelse. Men det skulle være den sø i verden med flest ynglende
andearter, nemlig 14.

Vi blev indkvarteret et herligt sted på en gård langt ude ad en grusvej, nok 10 km fra nærmeste
nabo. Her var vi 2 nætter, så vi havde tid til at udforske søen.
4/9 Myvatn. Heldigvis blæste der en frisk vind, som holdt myggene og mitterne nede.

Parti fra Myvatn. Landskabet er præget af mange mærkelige lava formationer. Der er også varme
kilder og ildelugtende kogende mudderpøle.

Den smukke Islom blev set ved flere søer, mens Islandsk Hvinand i Europa kun yngler ved Myvatn.
Bemærk dens stejle pande. Bestanden på Island tæller ca. 2000 fugle.

Jagtfalk, ungfugl. Vi var heldige at se 4-5 af denne prægtige jæger omkring Myvatn. Bestanden er
på 3-400 par. De islandske ornitologer hemmeligholder deres redepladser. De har dårlige
erfaringer med falkonerer.

Nordisk Lappedykker med unge. Pragtdragten er de ved at fælde her i september til fordel for en
mere grå vinterdragt. Der er en pæn bestand af dem i Myvatn.

5/9 besøgte vi Dettifoss, som er Europas vandrigeste vandfald. I gennemsnit løber der 269 m3 ud
over kanten i sekundet. Der er 3 vandfald på en stækning på et par km. Vandet er meget mudret.
Overnatning Egilsstadir.

6/9 Så var vi kommet ud til den mere dramatiske østkyst med stejle fjelde. Vi besøgte bl.a.
fuglefjeldet ved Borgarfjördur. Her yngler Lunder eller Søpapegøjer. Der er sat trapper, gangbroer
og skjul op, så man kan komme helt tæt på dem. Desværre var sæsonen overstået for i år, og de
var draget til havs. Men Mallemukkerne holdt stadig stand ved rederne.
7/9 Kørsel til Höfn med ophold ved Djupivogur. Her var et fint vådområde, og det gav 88 Stor
Kobbersnepper.

En flok Sangsvaner flyver forbi Vatnajökul, der er Islands største isklump. Den er lidt større end
Sjælland og op til 1 km tyk.
8/9 Ved Höfn er der også fine vådområder med mange vadefugle. Der er også en
ringmærkningsstation i en lille lund, her er gennem tiderne fanget mange spændende fugle.
Men vi kørte videre langs med Vatnajökul og gjorde ophold ved Skaftafell Nationalpark. Vi gik en
længere tur her, og pludselig dukkede der 5 Fjeldryper op på stien foran os.

Fjeldryper i Skaftafell Nationalpark

9/9 Vi startede dagen ved fuglefjeldet Dyrholaey tæt på Islands sydspids. Her lykkedes det os
endeligt at se Islands nationalfugl Lunden, idet der var 2 et stykke ude på havet. Også et par Kjover
kom forbi.

Fuglefjeldet Dyrholaey
Efter et besøg ved et par vandfald, kørte vi til Reykjavik, hvor vi skulle have den sidste overnatning.
Der blev dog tid til et besøg ved en sø i byens nordlige udkant. Her var der ankommet en lille flok
Knortegæs fra Grønland.
10/9 På E-bird havde vi læst, at de havde fundet et par sjældne fugle nær Keflavik, så den sidste
halve dag blev brugt på at lede efter dem. Det lykkedes os at finde Turteldue og Sort Ibis, som
begge er sjældne gæster fra Sydeuropa.

Sort Ibis ved Keflavik. Turtelduen fik vi ikke et ordentligt foto af, så vi viser i stedet et får.
Summa summarum, Også om efteråret er det spændende at se på fugle på Island. Der kommer
nogle trækgæster fra Grønland, og fra både Europa og Amerika kan der dukke spændende fugle
op. Et par dage efter vi var taget hjem, kom der således i forbindelse med en storm 4 forskellige
amerikanske sangfugle til øen plus forskellige amerikanske vadefugle.

Fugleartsliste:
Grågås almindelig langs kysterne.
Kortnæbbet Gås set i højfjeldet og ved Myvatn
Knortegås set de sidste 2 dage nær Reykjavik

Sangsvane almindelig. Ved Sydøstkysten sås flokke, som gjorde sig klar til trækket til de Britiske
Øer
Skeand 4 set ved Myvatn
Pibeand flokke set ved Husavik, Myvatn og Djupivogur, i alt 676 noteret.
Gråand set spredt rundt om.
Spidsand kun en enkelt set ved Djupivogur
Krikand kun 15 set.
Troldand den talrigeste and i Myvatn
Bjergand godt 20 set i Myvatn

Strømand set enkelte steder ved kysten og Laxa ved Myvatn.
I alt 30 stk. noteret. Denne fugl er fra søen med isbjerge Jökulsarlon

Ederfugl meget talrig langs kysterne.
Sortand 2 flokke set

Havlit kun 4 fugle set. Det er en noget anden dragt end den man ser ved Dovns Klint
Islandsk Hvinand Ca. 80 fugle set ved Myvatn
Stor Skallesluger 1 ved Hvalfjördur
Toppet Skallesluger set rundt om langs kysten, men ikke i større antal

Fjeldrype 5 ved Skaftafell og 12 ved Gardur
Nordisk Lappedykker 24 set i Myvatn og 14 set på forskellige andre lokaliteter.
Klippedue flok set ved Höfn
Turteldue 1 ved Gardur. Denne sydeuropæiske due ses overraskende nok næsten hvert efterår på
Island
Blishøne 1 voksen og en ungfugl set i sø ved Husavik. Nok det eneste ynglepar på Island i år.
Strandskade store flokke ved Hvalfjödur og Höfn, ellers ret fåtallig.

Hjejle almindelig. Den er en kendt forårsbebuder på øen, og det bliver skrevet i avisen når de
første bliver set.
Stor Præstekrave Set spredt langs kysten. En større flok ved Gardur var måske grønlandske fugle
på træk.
Småspove 3 småflokke set.
Stor Kobbersneppe flere flokke set, den største var på 128 blev set ved Höfn.
Stenvender set fåtalligt, men ved Seltjarnarnes ved Reykjavik taltes 91 i noget opskyllet tang.
Islandsk Ryle set enkeltvis tre steder, men ved Höfn var der en flok på 50
Sandløber 2 set. På træk fra Grønland.

Almindelig Ryle småflokke rundt omkring, men 55 ved Höfn.

Sortgrå Ryle 1 ved Gardur, 1 set på hvalsafari og 56 noteret ved Seltjarnarnes ved Reykjavik.
Dobbeltbekkasin 20 set ved skovområde nord for Selfoss. Enkelte set andre steder.
Odinshane en flok på ca. 15 landede kortvarigt på havet under vores hvalsafari. De fleste var jo
her først i september trukket sydpå.
Rødben Set ved mange lokaliteter, flest ved Höfn med 120
Storkjove enkelte set
Almindelig Kjove 3 fugle set.

Alk kun en enkelt blev set. Det var på vores hvalsafari. Alkefuglene havde forladt deres fjelde, og
var derfor svære at få at se.
Lunde 2 fugle set ud for Dyrholaey.
Tejst set 4 steder i alt 35 fugle.

Ride Pæne flokke sås raste flere steder som her på isbjergsøen Jökulsarlon, hvor 3-400 sad på isen.

Hættemåge almindelig
Stormmåge småflokke sås enkelte steder.
Sølvmåge ret almindelig. Der sås også måger med meget lidt sort i vingerne – nok hybrider med
gråmåger.
Hvidvinget Måge 2 ad sås ved Blönduos. Yngler kun på Grønland.

Gråmåge en god halv snes fugle noteret.
Sildemåge den talrigeste af de store måger.
Svartbag ret almindelig
Havterne ca. 25 fugle blev set rundt om på det sydlige Island
Rødstrubet Lom Ved Tingvellir var en familie på 3. 1 ved Myvatn og 8 fugle langs kysterne.

Islom I alt 30 individer af denne smukke fugl blev set, heraf 14 Myvatn området.
Mallemuk meget talrig langs hele kysten
Sodfarvet Skråpe 3 stk sås flyve forbi Gardur Lighthouse. Nærmeste yngleplads: Falklandsøerne!
Almindelig Skråpe også 3 af denne havfugl rundede fyret ved Gardur.

Sule næsten 100 sås ved Gardur Lighthouse. Derudover sås den fåtalligt.
Skarv småflokke set
Topskarv Kun set ved Gardur Lighthouse, hvor der stod 4.
Sort Ibis Det var nok turens overraskelse. Men den var set ikke færre ned 10 gange før på Island.
Selv om øen ligger en smule afsides, finder mange sjældne fugle vej dertil.
Dværgfalk en lille halv snes fugle blev set rundt om på øen.

Jagtfalk 4-5 set omkring Myvatn.
Ravn ret almindelig
Fuglekonge set på 2 lokaliteter med 2 og 4 individer.
Gærdesmutte hørt flere gange men kun 1 blev set.
Stær flokke set på 4 lokaliteter.
Vindrossel den talrigeste spurvefugl.
Solsort vi så 3 ved Borgarnes og 9 i Akureyri Botaniske Have.
Stenpikker i alt 9 fugle blev noteret.
Hvid Vipstjert i alt 40 fugle blev noteret.
Engpiber almindelig
Gråsisken set fåtalligt, men ved Borgarnes var der en større sværm på mindst 50.
Lille Korsnæb En flok på 10 blev set i noget skov nord for Selfoss
Snespurv vi så en flok på ca. 130 på et fjeld på østkysten.

