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ITENERARY  
 
Zo       30-05 Vertrek van Amsterdam via Osaka naar Kushiro, Hokkaido, Japan 
Ma   31-05 Aankomst Hokkaido, nog wat gevogeld en naar het noorden gereden. 
Di 01-06 Opgestaan om 02.30 a.m en de gehele dag (17 uur) gevogeld te Hokkaido. 
Wo   02-06 De gehele dag tot 16.00 uur gevogeld te Hokkaido daarna aan boord gegaan en  

uitgevaren. 
Do 03-06 In de morgen in de haven van Kunashir (Kurillen) “ingeklaard” in Rusland en  
            hier gevogeld daarna in noordelijke richting (westkant Kurillen) gevaren en geland op  
            Chirpoy Island (Kurillen) 
Vr  04-06 Gevaren en gezodiakt rond Broutona en later geland op Yankicha (Kurillen) 
Za 05-06 In de ochtend Matua en in de middag Onekatan Island (Kurillen) bezocht 
Zo  06-06 Gevaren en geland op Atlasova (Kurillen) 
Ma  07-06 Gevaren en geland te Vesnik Bay (Kamchatka) 
Di  08-06 Gevaren en geland op Bering Island 
Wo 09-06 Gevaren en geland te Little Chazma River (Kamchatka) 
Do  10-06 Geland te Zhupanova River (Kamchatka) en de gehele dag hier gevogeld 
Vr 11-06 Geland te Petropavlosk (Kamchatka) en gevogeld in de bossen aldaar 
Za 12-06 Gehele dag op zee gevogeld, datumgrens gepasseerd (extra dag) 
Zo 12-06 Gevaren en geland op Attu (Aleoeten) 
Ma 13-06 Gevaren en geland op Kiska (Aleoeten) o.a. Sirius Point (a “birdwonder”) 
Di 14-06 Gehele dag op zee gevogeld 
Wo 15-06 Gevaren en gevogeld op St’ George (Pribilofs) 
Do 16-06 Gevaren en geland op Hall en St’Matthew Island 
Vr 17-06 Gehele dag op zee en enkele uren rond St'Lawrence Island gevaren 
Za 18-06 In de ochtend uitgeklaard te Nome en hier de hele dag gevogeld (Kougarok  
            Road, “Coffee Dome”) 
Zo 19-06 De nacht nagenoeg door gevogeld (twee uur slaap tussen 01.00 en 03.00) rond  
            Safety Lagoon en later wederom de Kougarok Road (“Coffee Dome”) en weer terug.  
            In de avond terug gevlogen naar Anchorage 
Ma  Naar huis gevlogen via Minneapolis naar Amsterdam 
 
Legenda: 
 
*AAAA = Nieuwe soort 
AAAA = Leuke soort voor het gebied, of voor mijzelf 
 
De Nederlandse naam is alleen dan gegeven als de vogel een gangbare Nederlandse naam heeft die mij bekend is. 
De soortenvolgorde is conform de lijst van de ABA/de lijst van Mark Beaman  aangevuld met de meest recente wijzigingen. 
Alleen indien enigszins relevant wordt de ondersoort vermeld. 
 
Het weer was in tegenstelling tot in andere jaren geweldig (voor Beringzee 
begrippen) op nagenoeg alle bezochte plaatsen, zonder veel wind ook op zee. 
Volgens de crew van de boot was het een van de rustigste overtochten die ze 
ooit gemaakt hadden. Op de Kurillen was het probleem van mist aanwezig maar 
deze trok vaak op het midden van de dag op. Op de meeste dagen was het 100% 
bewolkt met soms miezerregen de tempratuur bevond zich meestal tussen de 3 
en 7 graden, wanneer de zon scheen oplopend tot 18 graden maximaal. 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



DE VOGELSOORTEN 
 
  001 RED-THROATED DIVER – gavia stellata 
         (roodkeelduiker) 
      Bijna dagelijks tot 30 ex., maar op 09-06 50 ex. in de  
                                                                       riviermonding (veel ijs vandaar?), op alle plaatsen die bezocht zijn.  
                                                                       Allen in zomerkleed en soms roepend. 
 
  002 BLACK-THROATED DIVER – gavia arctica 
        (parelduiker) 
      01-06 1 ex. zomerkleed 
      07-06 1 ex. zomerkleed. 
      09-04 12 ex. in riviermonding. 
      10-06 4 ex. paartjes op taigameertjes. 
 
  003 PACIFIC DIVER – gavial pacifica 
 
      Op de Kurillen en het zuiden van Kamchatka dagelijks tot 15 ex. 
      Te Nome tot 40 ex. op een dag vooral buitendijks in kleine groepjes,  
                                                                       nagenoeg allen in zomerkleed. 
 
  004 GREAT NORTHERN DIVER – gavia immer 
        (ijsduiker) 
      18-06 1 ex. te Nome op zee in winterkleed. 
 
  005 WHITE-BILLED DIVER – gavia adamsi 
        (geelsnavelduiker) 
`      02-06 1 ex. vliegend langs het eiland 
        06-06 3 ex. waarvan twee mooi zwemmend in eerste zomerkleed.  
                                                                       (als winterkleed) voor het strand van Atlasova.  

     07-06 6 ex. allen langsvliegend op zee of voor de kust. 
      Alle vogels waren in zomerkleed behalve de twee eerder genoemde. 
 
  006 RED-NECKED GREBE – podiceps grisegena 
        (roodhalsfuut) 
      02-06 1 ex.  
      04-06 1 ex. 
      09-06 1 ex. 
      12-06 1 ex. in de USA 
      18-06 1 ex. 
      Allen op zee in zomerkleed. 
 
*007 LAYSAN ALBATROSS – diomedea immutabilis 
 
      02-06 1 ex. net uit de haven van Kushiro 
      Vanaf 05-06 in oplopend aantal tot 1000 ex. op een dag (12-06  
                                                                       USA), de laatste op 14-06. 
      Zowel onvolwassen als adulten (ondervleugelpatroon) gezien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*008 SHORT-TAILED ALBATROSS – diomedea  albatrus 
 
      12-06 3 subadult ex, waarvan twee vogels (lijkend als adult met  

bruine nekvlek, met geel daarboven en veel zwart op de 
bovenvleugels) eerst op het  water zwemmend zij aan zij en daarna 
langs de boot wegvliegend.  

                                                                       Later een meer donkere vogel (dus jonger) in een groep Laysan op  
                                                                       het water zitten vaak met gespreide vleugels foeragerend bij een  
                                                                       dode vermoedelijke reuzen pijlinktvis. Allen drie uur varen (15 nots  
                                                                       een uur) ten oosten van Attu rond 8.00 pm. (“they were along the       
                                                                       shelf edge ENE of the east end of Shemya Island. This is the     
                                                                       easternmost of the Semichi Islands, which are the eastern islands in  
                                                                       the Near Island group.  The birds were maybe 8Nautical  
                                                                       Miles (NM) or so from the island.  Water depth was approximately   
                                                                       ~800 fathoms, we had been following a course about 4NM offshore  
                                                                       as we headed slightly south of east (on a bearing of approximately  
                                                                       100degrees?) past the north side of the island”) 
 
 009 NORTHERN FULMAR – fulmaris glacialis ssp: rodgersii 
        (noordse stormvogel) 
       Erg algemeen op zee met soms duizenden op een dag ook in massale  
                                                                       broedkolonies op de eilanden, nagenoeg allen grijs tot bijna zwart,  
                                                                       enkele witte vogels gezien in de meest noordelijke wateren. 
 
*010 MOTTLED PETREL – pterodroma inexpectata 
          
      08-06 4 ex.  
      12-06 50 ex. in Rusland 
      12-06 20 ex. in de USA. 
      Vaak mooi te zien soms in kleine groepjes tot aan zes vogels bij  
                                                                       elkaar. De vogels keilden hoog en vlogen vaak net boven de horizon  
                                                                       en waren vaak in de rui. Als in de boeken. 
 
*011 SHORT-TAILED SHEARWATER – puffinus tenuirostris 
 
      Algemeen soms in massale groepen op zee, tot 5000 op een dag (14- 
                                                                       06). Alle vogels als zodanig gedetermineerd. De meeste oogde      
                                                                       kleiner en kortvleugeliger dan Grauwe Pijl met een kleine snavel en  
                                                                       een hoog voorhoofd. Veel vogels waren aan het ruien in de vleugels  
                                                                       maar ook vele gave vogels waarvan enkele vogels (ook vanwege   
                                                                       hun toch wel erg lichte ondervleugels) aan Grauwe Pijlstormvogels  
                                                                       deden denken (en dit mogelijk ook waren.) 
 
*012 FORK-TAILED STORM PETREL – oceandroma furcata 
 
      Algemeen op zee vanaf 04-06 met maximaal 1000. ex. op een dag. 
      Vaak goed te zien dichtbij en in groepen tot maximaal 40 vogels bij  
                                                                       elkaar, ook vaak in groepen van andere zeevogels dan bij met name  
                                                                       Noordse Stormvogels. Als in de boeken. 
 
  013 TEMMINCK’S CORMORANT – phalacrocorax capillatus 
 
      02-06 100 ex. op rotsen en in kleine kolonies 
      03-06 Algemeen op alle plekken langs de kust van Hokkaido. 
 
  014 GREAT CORMORANT – phalacrocorax carbo ssp: hanedae 
        (aalscholver) 
      31-05 5 ex. op zee vanaf het vliegveld Osaka 
       
  



015 PELAGIC CORMORANT – phalacrocorax pelagicus 
 

Redelijk algemeen en te zien op de meeste dagen met op 08-06 100 
ex en 17-06 algemeen, als beste dagen. 

 
  016 RED-FACED CORMORANT – phalacrocorax urile 
 

Nagenoeg dagelijks gezien in kolonies met normaal tot 100 ex. per 
dag, alleen op 08-06 2000 ex, met vele jonge vogels. 

 
  017 GREY HERON – ardea cinerea 
        (blauwe reiger) 
     31-05 4 ex. Osaka airport, in een kanaal. 
     01-06 10 ex. verspreid over de dag. 
     02-06 5 ex. te Hokkaido. 
 
 018 INTERMEDIATE EGRETT –  egretta intermedia 
        (middelste zilverreiger) 

02-06 1 ex. overtrekkend richting noord, een dwaalgast op 
Hokkaido. 

 
 019 WHOOPER SWAN – cygnus cygnus 
        (wilde zwaan) 
     01-06 1 ex. te Hokkaido 
     10-06 2 ex. te Zuphanova River 
 
 020 TUNDRA SWAN – cygnus columbianus ssp: columbianus 
        (fluitzwaan) 
     18-06 10 ex. te Nome allen paartjes. 
     19-06 10 ex. te Nome allen paartjes. 
 
021 GRATER WHITE-FRONTED GOOSE – anser albifrons ssp: frontalis 
       (kolgans) 
     08-06 1 ex. te Beringeiland, in vlucht gezien. 
     09-06 1 ex. te Little Chazma River mooi solitaire in de sneeuw. 
 
 022 ALEUTIAN CANADA GOOSE – branta canadensis leucopareia 
 
     12-06 50 ex. In kleine groepjes vliegend over de boot en Attu,  

waarschijnlijk nestplaatsen inspecterend, veel roepend. 
13-06 6 ex. op de kliffen paarsgewijs in een kleine kolonie te Kiska. 
Duidelijk de brede witte nekband gezien in het midden van de nek 
het breedst. Borst licht grijs/bruin. 

 
 ---  TAVENER’S CANADA GOOSE – branta canadensis taverneri 
 
     19-06 3 ex. te Nome river delta een kleine familiegroep. 
 
 023 BLACK BRANT – branta bernicla ssp: nigrigans 
        (zwarte rotgans) 
     18-06 10 ex. te Nome in een groep. 
 
 024 MANDARIN DUCK – aix galericulata 
        (manderijneend) 
     01-06 2 ex. een paartje met een ietwat ruiend mannetje in een  

moerasbosje nabij een rivier te Hokkaido. 
 
 
 
 



 025 EURASIAN WIGEON – anas penelope 
        (smient) 
     Tot soms 300 op een dag in groepen op nagenoeg alle bezochte  

plekken in het palearctische gedeelte van de trip. 
 
 026 AMERICAN WIGEON – anas americana 
        (amerikaanse smient) 
     18-06 20 ex. te Safety te Nome 
     19-06 100 ex. aldaar in groepen. 
 
 027 FALCATED DUCK – anas falcata 
        (bronskopeend) 
     01-06 5 ex. bij elkaar in een groep smienten te Hokkaido Lake  
                                                                       Furen, een vrouw en vier mannen. 
     06-06 4 mannetjes te Atlasova, tussen de Smienten, mooi te zien. 
 
 028 COMMON TEAL – anas crecca 
        (wintertaling) 
     Nagenoeg dagelijks tot 10 ex. (10-06) in het paleactische gedeelte  
                                                                       van de trip. 
     Ssp: nimia           12-06 1 ex. te Attu 
                    13-06 4 ex. te Kiska. 
      Ssp: carolinensis 18-06 2 ex. te Nome 
 
 029 MALLARD – anas platyrhynchos 
         (wilde eend) 
     01-06 50 ex. te Hokkaido 
     02-06 10 ex. te Hokkaido. 
     10-06 2 ex. te Zhupanova river 
     12-06 2 ex. te Attu. 
 
 030 NORTHERN PINTAIL – anas acuta 
        (pijlstaart) 
     Op diverse plaatsen tijdens de gehele trip gezien in groepen tot 50  
                                                                       in het palearctische gedeelte en 100 te Nome. 
 
 031 NORTHERN SHOVELER – anas clypeata 
        (slobeend) 
     01-06 20 ex. te Hokkaido. 
     18-06 1 ex. te Nome 
     19-06 3 ex. te Nome. 
 
 032 CANVASBACK – aythya valisineria 
        (grote tafeleend) 
     19-06 2 ex. (paartje) te Safety, Nome. 
 
 033 COMMON POCHARD – aythya ferina 
        (tafeleend) 
     01-06 2 ex. te Hokkaido. 
 
 034 REDHEAD – aythya americana 
 
     18-06 1 ex. te Safety, Nome. 
 
 035 TUFTED DUCK – aythya fuligula 
         (kuifeend) 
     01-06 20 ex. te Hokkaido.  
 
 
 



 036 GREATER SCAUP – aythya marila 
         (toppereend) 
     Algemeen in soms grote groepen tot 200 vogels verspreid over de  
                                                                      gehele trip. Een van de algemeenste eenden. 
 
 037 COMMON EIDER – somateria mollisima ssp: v-nigra 
        (eidereend) 
     01-06 1 vrouwtje te Hokkaido. 
     12-06 150 ex. te Attu. 
     18-06 150 ex. te Nome rond Safety 
     19-06 algemeen in het gebied rond Safety, Nome 
 
 038 KING EIDER – somateria spectabilis 
        (koningseider) 
     19-06 5 ex. allen mannetjes waarvan een adult breeding, de rest  
                                                                       jonge eerste of tweede zomers, bij elkaar op zee aan het begin van  
                                                                       Safety te Nome. 
 
 039 SPECTACLED EIDER – somateria fischeri 
        (brileider) 
     19-06 2 mannetjes te Safety om 0.10 gedurende tien minuten, zeer  
                                                                       mooi bij elkaar grazend en daarna wegvliegend. Een man was  
                                                                       volledig adult de ander had nog wat donkere veertjes in de witte  
                                                                       veerpartijen. 
 
 
 040 STELLER’S EIDER – polysticta stelleri 
        (stellers eider) 
     17-06 3 ex. twee mannen en een vrouw op zee voor de kust van  
                                                                       St’Lawrence, mooi te zien, veel duikend 
 
 041 HARLEQUIN DUCK – histrionicus histrionicus 
        (harlekeijneend) 
     Algemeen en dagelijks waar te nemen tijdens de gehele trip met  
                                                                       maximaal 40 ex. op een dag. 
  
 042 LONG-TAILED DUCK – clangula hyemalis 
        (ijseend) 
     17-06 1 mannetje op zee voor St’Lawrens Island. 
     18-06 125 ex. in de haven van Nome in een groep. 
     19-06 150 ex verspreid over de dag. 
 
 043 BLACK SCOTER – melanitta nigra ssp: americana 
        (amerikaanse zee-eend) 
      
           Nagenoeg dagelijks in groepen tot 50 op een dag waargenomen in  
                                                                       het Paleactische gedeelte van de trip, ook veel paartjes op  
                                                                       broedplekken. 
     18-05 70 ex. rond Nome in kleine groepjes. 
     19-06 10 ex. rond Nome. 
 
 044 WHITE-WINGED SCOTER – melanitta fusca  
        (grote zee-eend) 
     Ssp: stejnegri 03-06 50 ex. verspreid over de dag 
               04-06 30 ex. verspreid over de dag 
               06-06 10 ex. in een groep. 
     Ssp: deglandi 17-06 4 ex. voor de kust van St’Lawrens. 
     Scheiding tussen de (onder)soorten zuiver op geografische gronden  
                                                                      gedaan niet in het veld de verschillen kunnen waarnemen. 
 



 045 COMMON GOLDENEYE – bucephala clangula 
        (brilduiker) 
     06-06 1 vrouwtje te Atlasova. 
     09-06 1 mannetje te Little Chazma River. 
 
 046 GOOSANDER – mergus merganser 
        (grote zaagbek) 
     ssp: comatus      01-06 10 ex. 
                   02-06 1 vrouwtje. 
                   07-06 3 ex. 
                   09-06 5 ex. 
     ssp: americanus  13-06 1 vrouwtje te Kiska. 
 
047 RED-BREASTED MERGANSER – mergus serrator 
        (middelste zaagbek) 
     Redelijk algemeen verspreid over de gehele trip, met maximaal  

50 ex. op een dag. 
 
 048 BLACK-EARED KITE – milvus migrans ssp: lineatus 
        (zwarte wouw) 
     Algemeen op Hokkaido met ongeveer 50 ex. per dag. 
 
 049 WHITE-TAILED EAGLE – haliaeetus albicilla 
        (zeearend) 
     01-06 5 ex. Verspreid over de dag op Hokkaido 
     02-06 3 ex. bij een nest te Hokkaido. 
     03-06 15 ex. verspreid over de dag. 
     10-06 1 ex. met enkele Steller’s te Zhupanova River. 
 
 050 BALD EAGLE – haliaeetus leucocephalus 
 
     13-06 5 ex. allen te Kiska. 
 
 051 STELLER’S SEA EAGLE – haliaeetus pelagicus 
 
     07-06 4 ex. 
     09-06 5 ex, waarvan ook een nest. 
     10-06 12 ex., waarvan ook een nest. 
     Erg mooi gezien allen te Kamtschatka, zowel adulten als  
                                                                       onvolwassen. 
 
 052 NORTHERN HARRIER – circus (cyanus) hudsonicus 
 
     18-06 2 ex. langs de Kougarok Road te Nome. 
 
 053 EURASIAN SPARROWHAWK – accipiter nisus 
        (sperwer) 
     01-06 1 ex. te Hokkaido vliegend. 
 
 054 NORTHERN GOSHAWK – accipiter gentilis ssp: svedowi 
        (havik) 
     01-06 1 ex. cirkelend te Hokkiado. Erg groot. 
 
 055 COMMON BUZZARD – buteo buteo ssp: japonicus 
        (buizerd) 
     01-06 1 ex. te Hokkaido. 
     02-06 2 ex. 
     11-06 1 ex. vliegend in het bos. 
 
 



 056 ROUGH-LEGGED BUZZARD – buteo lagopus 
         (ruigpootbuizerd) 
     Ssp: kamtschatkensis 06-06 2 ex. mooi vliegend en zittend. 
     Ssp: sanctijohannis   18-06 1 ex. in het Coffe Dome gebied te  

Nome. 
Beide klassieke beesten, geen optische verschillen kunnen 
ontdekken. 

 
 057 GYR FALCON – falco peregrinus 
        (giervalk) 
     18+19-06 1 ex. Grijze fase op nest langs de Kougarok Road te Nome  
                                                                       rond mijl 50. Mooi te zien op een richel nabij een oud nest, ook zien  
                                                                       rondvliegen en roepen. 
 
 058 PERIGRINE FALCON -  falco peregrinus ssp: pealei 
        (slechtvalk) 
     02-06 1 ex. te Hokkaido. 
     05-06 1 ex. te Onekotan. 
     12-06 1 onv. te Attu, erg groot en donker (grijszwart) 
     13-06 1 ex. te Kiska. 
     19-06 1 ex. rond Safety. 
 
 059 WILLOW PTARMIGAN – lagopus lagopus 
        (moerassneeuwhoen) 
     09-06 1 ex. te Little Chazma River 
     18-06 2 ex. Kougarok Road, Nome. 
     19-06 5 ex. Nome. 
 
 060 ROCK PTARMIGAN – lagopus mutus 
        (alpensneeuwhoen) 
     ssp: evermanni 12-06 1 ex. te Attu, erg donker (zwart/grijs) 
     ssp: townsendi  13-06 10 ex. te Kiska, in grasland, erg warmbruin  

met veel lijnen. 
 
 061 SANDHILL CRANE – grus canadensis 
        (canadese kraanvogel) 
     15-06 3 ex. te St’George, op een toendra stuk. 
     18-06 3 ex. Coffe Dome, Nome 
     19-06 8 ex. allen rond Safety en Coffe Dome. 
 
 062 JAPANESE CRANE – grus japonensis 
 
     01-06 10 ex, allen in paartjes te Hokkaido. 
     02-06 7 ex. allen paartjes in Hokkaido. 
 
 063 EURASIAN OYSTERCATCHER  - haemotopus ostralegus ssp: osculans  
        (scholekster) 
     09-06 2 ex. in de rieviermonding. 
 
 064 ORIENTAL PRANTINCOLE – glariola maldivarum 
        (oosterse vorkstaartplevier) 
     31-05 2 ex. Op een groot opspuit terrein te Osaka Airport. Leuk de  
                                                                       korte staart, buffe borst en rood/oranje ondervleugels gezien. 
 
 065 SEMIPALMATED PLOVER  - charadrius semipalmatus 
        (amerikaanse bontbekplevier) 
     15-06 1 ex. bij een nest te St’George op de tundra. 
 
 
 



 066 LONG-BILLED PLOVER – charadrius placidus 
 
     01-06 5 ex. Een maal een paar en eenmaal een paar en een solitaire  
                                                                       vogel op rivieren te Hokkaido. Mooi gezien dreigend naar elkaar en  
                                                                       baltsend. Mooi in zomerkleed met zwarte band over het voorhoofd. 
 
 067 MONGOLIAN PLOVER  - charadrius mongolus ssp: stegmanni 
        (mongoolse plevier) 

08-06 12 ex., vele paartjes baltsend op een slikje en een nest met 
broedende vogels, veel zingend. 
09-06 2 ex. in de riviermonding. 

 
 068 AMERICAN GOLDEN PLOVER – pluvialis dominica 
        (amerikaanse goudplevier) 
     18-06 5 ex. Coffee Dome gebied, te Nome. 
     19-05 10 ex. Coffee Dome gebeid te Nome. 
     Mooi zingend vanaf de grond en in vlucht. 
 
 069 PACIFIC GOLDEN PLOVER – pluvialis fulva 
        (aziatische goudplevier) 

19-06 3 ex. bij elkaar op een grasstuk in de monding van Nome 
River.      

 
 070 GREY PLOVER – pluvialis squatarola 
         (zilverplevier) 
     18-06 1 ex. zomerkleed te Safety, Nome. 
 
 071 RED-NECKED STINT – calidris ruficollis 
         (roodkeelstrandloper) 
     02-06 2 ex. aan de oever van Lake Furen, mooi doorgeruide ex. 
     05-06 2 ex. te Onekotan  in een groepje calidrissen foeragerend in  

zeewier 
 
 072 LONG-TOED STINT – calidris subminuta 
         (taigastrandloper) 
     05-06 2 ex. foeragerend op het zeewier in een groep calidrissen te  

Onekotan. 
09-06 5 ex. te Little Chazma River. 
10-06 2 ex. te Zhupanova River. 
Merendeel paartjes soms zingend en territorium houdend. 

 
 073 LEAST SANDPIPER – calidris minutilla 
         (kleinste strandloper) 
     15-06 2 ex. te St’George, zingend paartje soms zingend vanaf een  
                                                                       paaltje in de toendra. 
 
 074 ROCK SANDPIPER – calidris ptilocnemis 
 

Ssp: quarta               08-06 20 ex. op Beringeiland, meestal  
      baltsende paartjes. 

     Ssp: tschuktschorum 12-06 1 ex. te Attu, op een nestplek. 
     Ssp: ptilocnemis        15-06 10 ex. te St George. 
                                                                                                         16-06 40 ex. te St’Matthew. 
  
 
 
 
 
 
 



  075 DUNLIN – calidris alpina ssp: sakhalina/pacifica?? 
        (bonte stranloper) 
     05-06 1 ex. te Onekotan, in een groep caldrissen. 
     08-06 150. ex, te Beringeiland in een grote foeragerende groep, ook  

zingend  
09-06 2 ex. Little Chazma River. 
18-06 30 ex. te Safety, Nome 
19-06 5 ex. te Safety, Nome. 

 
  076 LATHAM’S  SNIPE – gallinago hardwickii 
 
     Nagenoeg dagelijks redelijk algemeen waargenomen op 09-06      
                                                                       met maximaal 20 ex, maar ook vele gehoord baltsend in de   
                                                                       schemering. Soms op telegraafpalen zittend. 
 
  077 COMMON SNIPE – gallinago gallinago 
         (watersnip) 
     07-06 1 ex. 
     09-06 3 ex. 
     11-06 2 ex. 
 
  078 WILSON’S SNIPE – gallinago delicate 
 
     18-06 1 ex. Kougarok Road, Nome. 
     19-06 1 ex. Kougarok Road, Nome. 
 
  079 EURASIAN WOODCOCK – scopax rusticola 
         (houtsnip) 
     Redelijk regelmatig tot 12 ex. Op een dag te Hokkaido, baltsend in  

de schemering. 
 
  080 BLACK-TAILED GODWIT – limosa limosa ssp: melanuroides 
         (grutto) 
     09-06 1 ex. mooi te zien in een nat stuk te Little Chazma River,  

kleiner en meer als ijslandse qua structuur. 
 
  081 BAR-TAILED GODWIT – limosa lapponica ssp: baueri 
         (rosse grutto) 
     19-05 5 ex. allen in een klein kolonietje te Coffee Dome, Nome 
 
  082 HUDSONIAN WHIMBREL – numenius phaeopus ssp: variegatus 
 
     19-05 25 ex, allen te Coffee Dome, Nome, paartjes op het nest. 
 
*083 BRISTLE-THIGHED CURLEW – numenius tahitiensis 
 
     19-05 2 ex. vermoedelijk een paartje, in het Coffee Dome gebied te  
                                                                       Nome. De vogels waren tot op 50 meter te benaderen terwijl ze  
                                                                       rustig foerageerde in een begaanbaar toendra stuk met regenwulpen  
                                                                       en rosse grutto’s. Opvallend groot in vergelijking met regenwulp  
                                                                       met langere snavel (langer rechter stuk) geheel zwart. Rossige stuit,  
                                                                       gebandeerde rossige flanken, crème onderdelen ongestreept met een  
                                                                        “pectoral”band op de gestreepte borst. Met wat fantasie de borstels  
                                                                       op de dij te zien. Ook zingend met een soort hoge zwarte ruiter fluit  
                                                                       als begin van de zang. 
 
 
 
 
 



  084 FAR EASTERN CURLEW – numenius madagascariensis 
 
     09-06 6 ex. op het strand van Little Chazma River. 
     10-06 6 ex. paarsgewijs in een drassig gebied te Zhupanova River. 
     De vogels lieten hun zang (wulpachtig) weergalmen tegen de  
                                                                       heuvels van de Zhupanova River, wat een spookachtige roep        
                                                                       opleverde.  
 
  085 COMMON REDSHANK – tringa totanus 
          (tureluur) 
     09-06 1 ex. op het strand van Little Chazma River. 
 
  086 GREENSHANK – tringa nebularia 
          (groenpootruiter) 
     10-06 1 ex. te Zhupanova River. 
 
  087 WOOD SANDPIPER – tringa glareola 
          (bosruiter) 
     08-06 2 ex, te Beringeiland bij een nest. 
     09-06 2 ex. te Little Chazma River. 
     12-06 1 ex. te Attu, luid roepend in een plasje (territorium??) 
 
  088 COMMON SANDPIPER – actitis hypoleucos 
          (oeverloper) 
     31-05 3 ex.te Hokkaido, broedvogels. 
     09-06 2 ex.  
 
  089 GREY-TAILED TATTLER – heteroscelus brevipes 
 
     01-06 2 ex. een op een rotspartij net buitendijks en een op een  

riviergrindbank te Hokkaido. 
07-06 1 ex. te Vesnik Bay. 

 
  090 BLACK TURNSTONE – arenaria melanocephala 
 
     18-06 10 ex. allen broedvogels te Safety, Nome, leuk baltsend op  

schuurtjes zittend. 
 
  091 RUDDY TUNSTONE – arenaria interpres 
         (steenloper) 
     01-06 1 ex. op een rots net buitendijks te Hokkaido. 
     09-06 1 ex. te Little Chazma River op het strand. 
 
  092 RED-NECKED PHALAROPE – phalaropus lobatus 
         (grauwe franjepoot) 
     02-06 30 ex. op zee in een groep. 
     03-06 30 ex. op zee. 
     09-06 4 ex. op kleine drassige plasjes. 
     16-06 4 ex. op kleine plasjes te St’Matthew.    
     19-06 5 ex. te Safety, Nome. 
 
  093 GREY PHALAROPE – phalaropus fulicaria 
          (rosse franjepoot) 
     06-06 10 ex. op zee in kleine groepjes. 
     07-06 75 ex. op zee in kleine groepjes. 
     08-06 2 ex. 
     18-06 3 ex. voor de kust rond Safety, Nome 
     Nagenoeg allemaal in broedkleed, erg mooi en luidruchtig op zee. 
 
 



  094 POMARINE  SKUA – stercorarius pomarinus 
          (middelste jager) 
     17-06 1 ex op zee, mooi met lepels langs de boot vliegend. 
 
  095 ARCTIC SKUA  - stercorarius parasiticus 
         (kleine jager) 

Nagenoeg dagelijks vanaf 07-06, met een maximum van 20 ex. op 
een dag (09-06), nagenoeg allen op zee, een vogel op het strand van 
Nome Harbour. 

 
  096 LONG-TAILED SKUA – stercorarius longicaudus 
          (kleinste jager) 
     12-06 1 onv. Vliegend over de boot nabij Attu. 
     16-06 1 ex. te St’Mattew, broedgeval. 
     18-06 3 ex. Kougarok Road, Nome 
     19-06 25 ex. in een kleine kolonie, Coffee Dome, Nome. 
 
  097 BLACK-HEADED GULL – larus ridibundus 
          (kokmeeuw) 

Redelijk algemeen in diverse kleine kolonies in het palearctische 
gedeelte van de trip, tot 50 op een dag. 

 
  098 MEW GULL – larus (canus) brachyrhynchus 
 
     Algemeen te Nome vooral te Safety. 
 
  099 KAMCHATKA GULL – larus (canus) kamtschatschensis 
 
     06-06 1 onv. te Atlasova. 
     08-06 1 onv. te Bering eiland. 
     09-06 6 ex. te Little Chazma River, mooie ad. vogels 
     10-06 2 ex. te Zhupanova River. 
     19-06 1 eerste zomer op het strand te Nome, ringsnavelmeeuw niet  

geheel uitgesloten 
Vrij groot en grof qua bouw, soms moest je goed kijken om 
Vegameeuw uit te sluiten. De vogel te Nome, was grof weinig 
gebandeerd in nek en op kop, al grijze mantel. Op het moment van 
waarnemen niet gerealiseerd hoe zeldzaam dit zou zijn. 

 
  100 BLACK-TAILED GULL – larus crassirostris 
 
     01-06 10 ex. mooi te zien allen adult. 
     02-06 5 ex. verspreid over de dag. 
     03-06 10 ex. ook enkele onvolwassen ex. 
 
  101 VEGA GULL – larus (argentatus) vegae 
 
     17-06 20 ex. rond St’Lawrence island, verspreid over de dag vooral  

onvolwassen vogels. 
19-06 1 ex. rond Safety te Nome. 

 
  102 SLATY-BACKED GULL – larus schistisagus 
 
     De algemeenste meeuw op het zuidelijk palearctische gedeelte van  

de reis tot 11-06. 
17-06 1 ad. mooi zwemmend naast de boot voor St’Lawrence Island. 

 
 
 
 



  103 GLAUCOUS-WINGED GULL – larus glaucescens 
          (beringmeeuw) 
     Redelijk algemeen vanaf 08-06 met dagen dat het nagenoeg de  

algemeenste meeuw was en dit dan op plekken waar Slaty-backed 
ontbrak. 

 
  104 GLAUCOUS GULL – larus hyperboreus  
         (grote burgemeester) 

Algemeen vanaf 16-06 (Hall) en verving nagenoeg alle grote 
meeuwen vanaf dat moment. 

 
  105 BLACK-LEGGED KITTIWAKE – rissa tridactyla ssp: pollicaris 
         (drieteenmeeuw) 
     Dagelijks algemeen vanaf 03-06, met soms zeer grote kolonies. 
 
  106 RED-LEGGED KITTIWAKE – rissa brevirostris 
 
     08-06 100 ex. in een kolonie nabij Beringeiland 
     12-06 1 ex. vliegend met de boot mee in Rusland. 
     13-06 1 ex. onderweg nabij Kiska op zee. 
     14-06 50 ex. verspreid over de dag ook op zee de boot volgend. 
     15-06 200 ex. in een kolonie te St’George. Opvallend was dat de  

vogels altijd op de lagere gedeelte broedden van de rotsen dan 
Black-legged (mogelijk daardoor minder succesvol), ook verloren zij 
het altijd van Black-legged in voedselconcurrentie. 

 
  107 COMMON TERN – sterna hirundo ssp: longipennis 
          (visdief) 
     07-06 1 ex. te Vesnik Bay. 
     09-06 15. ex te Little Cazma River, een kleine kolonie 
     10-06 20 ex. te Zhupanova River, een kleine kolonie. 
     11-06 1 ex. 
      Erg grijs met een mooie zwarte snavel korter lijkend dan onze  

ondersoort. 
 
  108 ARCTIC TERN –  sterna paradisaea 
         (noordse stern) 

Algemeen in kleine kolonies te Nome op alle plekken. 
 
  109 ALEUTIAN TERN – sterna aleutica 
 
     09-06 6 ex. te Litte Chazma River, paartjes vliegend. 
     10-06 10 ex. te Zhupanova River, op drijvende boomstronken in de  

rivier. 
11-06 1 ex. op zee. 
12-06 15 ex. te Attu met een groep van elf. 
18-06 1 ex. Safety, Nome. 
19-06 10 ex. te Safety Nome in een kleine kolonie met noordse. 

 
  110 LITTLE TERN – sterna albifrons 
          (dwergstern) 
     31-06 1000+ ex. In een kolonie op een opspuitterrein te Osaka  

Airport. 
 
  111 COMMON GUILLEMOT – uria aalge ssp: inornata 
          (zeekoet) 
     Redelijk algemeen in verspreide kolonies over de gehele trip. Soms  

gemengd met Dikbekzeekoet. De grootste kolonie op 08, 16 en  
17-06. 

 



  112 BRUNNICH’S GUILLEMOT – uria lomvia ssp: arra 
          (dikbekzeekoet) 
     Nagenoeg de algemeenste en meest verspreide alkachtige met grote  

kolonies van tienduizenden vogels,  zowel in het palearctische als 
ABA gedeelte van de trip. 

 
  113 PIGEON GUILLEMOT – cepphus columbia 
  
     ssp: snowi Redelijk algemeen op de Kurillen tot 25-06. Weinig wit  

in de vleugels 
Andere ondersoorten niet herkenbaar, redelijk algemeen gedurende 
de gehele reis, met 100+ ex. op een dag in kleine kolonies. 

 
  114 SPECTACLED GUILLEMOT – cepphus carbo 
 

03-06 50 ex., soms mooi te zien allen op zee vlakbij Chiproy Island. 
Bijna allen in zomerkleed. 

 
*115 LONG-BILLED MURRELET – brachyramphus perdis 
 

07-06 6 ex. waarvan twee waanzinnig dichtbij vanuit een zodiak op 
het water te Vesnik Bay. 
09-06 6 ex. allen in de baai van Little Chazma River, ook twee 
vogels heel dichtbij vanuit de zodiak. 
10-06 3 ex. in de baai bij Zhupanova River. 
Zeer goed de scally’s op de onderdelen, lange snavel (zelfs in 
vlucht) en rechte afscheiding (zonder uitloper onder het oog) van de 
donkere kopkap gezien. 

 
  116 MARBLED MURRELET – brachyramphus marmoratus 
 
     12-06 30 ex. rond Attu ,allen in de baai in zomerkleed. 
 
  117 KITTLITZ’S MURRELET – brachyramphus brevirostris 
 
     09-06 1 ex. in winterkleed vliegend langs de kust, mooi witte nek en  

vrijwel witte kop met groot oog en korte snavel gezien 
12-06 15 ex. rond Attu, waarvan enkele paartjes heel goed gezien 
vlak onder de boot, kleiner, goudkleurig, vaak duidelijk witte 
buitenste staartveren bij opstijgen en opvallend korte snavel. Kopkap 
iets donkerder en nauwelijks zichtbaar 

 
  118 ANCIENT MURRELET – synthliboramphus antiquus 
 
     02-06 3 ex. 
     03-06 6 ex. 
     05-06 3 ex. 
     07-06 40 ex. in kleine groepjes. 
     12-06 2 ex, nabij Attu. 
     13-06 50 ex. in kleine groepjes. 
     Allen op zee, soms net uit de kust. 
 
  119 LITTLE AUK – alle alle 
         (kleine alk)  
     17-06 3 ex. Mooi dichtbij langsvliegend te ST’Lawrence Island,  

tussen vele duizenden (miljoenen??) alkachtige, opvallend makkelijk 
in volledig zomerkleed, groter dan Least, kleiner dan Parekeet. 

 
 
 



  120 CRESTED AUKLET – aethia cristatella 
 
     05-06 algemeen op deze dag samen met Whiskered. 
     12-06 10 ex. rond Attu. 
     13-06 250.000 bij een kolonie genaamd Sirius Point. 
     15-06 200 ex. in kolonies. 
     16-06 30 ex. 
     17-06 zeer algemeen rond St’Lawrence. 
 
*121 WHISKERED AUKLET – aethia pygmaea 
 
     04-06 40 ex. op zee samen met Cresteds. 
     05-06 3000+ ex. op zee nabij Oneketan, 
     06-06 2 ex. op zee. 
     08-06 1 ex. op zee. 
     12-06 4 ex. nabij Attu op zee. 
     Zeer mooi gezien vaak dichtbij op zee zwemmend in kleine groepen. 

Oorpluimen variabel in lengte en hoeveelheid, maar een vaak hele 
mooie ex. gezien (met zowel donkere als witte voorhoofdspluim) 
vaak samen met Crested Auklet, Whiskered was kleiner met vuil 
witte onderstaartdekveren en onderbuik. 

 
  122 LEAST AUKLET -  aethia pusilla 
      
     Algemeen dagelijks vanaf 13-06 (Sirius Point) in grote groepen tot  

ogenschijnlijk een miljoen vogels op een dag. Opvallend was het 
vliegen van en naar de kolonie door de straten van St’George. 

 
  123 PARAKEET AUKLET – cyclorrhyncus psittacula 
 

04-06 20 ex. op zee nabij de kust van een van de passerende 
eilanden . 

     05-06 2 ex. op zee 
     07-06 20 ex. op weg naar Bering eiland. 
     Vanaf 12-06 (Attu) nagenoeg dagelijks met op 15-06 (St’George) de  

hoogste aantallen van 1000+. 
 
  124 RHINOCEROS AUKLET – cerorhinca monocerata 
 
     02-06 50 ex. allen verspreid over de dag op zee. 
     03-06 500 ex. allen verspreid over de dag op zee. 
 
  125 HORNED PUFFIN – fratercula corrniculata 
 
     04-06 10 ex. nabij de kust van een van de passerende eilanden. 
     07-04 4 ex. nabij Vesnik Bay. 
     09-06 5 ex. voor de kust van Kamchatka. 
     10-06 4 ex. voor de kust van Kamchatka. 
     Vanaf 12-06 (Attu) nagenoeg dagelijks met de meeste vogels (200+)  

op 17-06 bij een kolonie op St’Lawrence Island. 
 
  126 TUFTED PUFFIN – fratercula cirrhata 
 

Algemeen vanaf 02-06 gedurende de gehele reis ook op volle zee, 
vaak paarsgewijs. Op 08-06 een megakolonie (50.000+) bezocht 
nabij Bering Eiland. 

 
  127 ORIENTAL TURTLE DOVE – streptopelia orientalis ssp: orientalis 
          (oosterse tortelduif) 
     Algemeen op Hokkaido. 



  128 COMMON CUCKOO – cuculus canorus 
          (koekoek) 
     Algemeen te Hokkaido. 
     07-06 3 ex. 
     08-05 2 ex. 
     10-06 10+ ex. 
     11-06 4 ex. 
 
  129 ORIENTAL CUCKOO – cuculus saturatus 
          (boskoekoek) 
     Algemeen te Hokkaido. 
     10-06 3 ex. te Zhupanova River. 
     11-06 3 ex. nabij Petropavlosk. 
     Sommige vogels zeer mooi gezien in full view, geen verschillen met  

Koekoek kunnen ontdekken. 
 
  130 BLAKISTON’S FISH OWL – ketupa blakistoni 
 

31-05 1 ex te Hokkaido, vliegend in de koplampen over een brug in 
het noord oosten. 
01-06 2 ex. te Hokkaido. Zeer mooi te zien en te horen vanaf  03.00 
am, en 20.00 uur. Zittend op elektriciteitsmasten, duetten roepend en 
kort vliegend. Een van de vogels had een rode ring links. Alle details 
aan de vogels kunnen zien. Vrij pale. 

 
  131 SNOWY OWL – nyctea scandiaca 
         (sneeuwuil) 

15-06 1 ex. (geslacht niet bepaald) te St’George. Er mooi gezien op 
40 meter in zit en ook in vlucht. 

 
  132 SHORT-EARED OWL – asio flammeus 
         (velduil) 
     19-06 1 ex. Kougarok Road te Nome. 
 
  133 WHITE-THROATED NEEDLETAIL – hirundapus caudacutus 
         (stekelstaartgierzwaluw) 
     01-06 10 ex, op verschillende beboste plekken op Hokkaido,  

schitterend gezien met duidelijke keelvlek en rugvlek. 
 
  134 PACIFIC SWIFT – apus pacificus 
         (pacifische gierzwaluw) 
     01-06 30 ex. in een groep op doortrek op een bergachtige plek  op  

Hokkaido. Zeer mooi te zien met geschubde onderdelen. 
 
  135 EURASIAN WRYNECK – jynx torquilla 
         (draaihals) 
     02-06 1 ex. in een nesthol te Hokkaido. 
 
  136 GREAT SPOTTED WOODPECKER – dendrocopus major 
          (groet bonte specht) 
     31-05 1 ex.te Hokkaido. 
     11-06 1 ex. in de bossen achter Petropavlosk 
 
  137 WHITE-BACKED WOODPECKER  - dendrocopus leucotos 
          (witrugspecht) 
     02-06 1 ex. nagenoeg volgroeid jong in een nest te Hokkaido. 
 
   
 
   



  138 JAPANESE PYGMY WOODPECKER -  dendrocopus kizuki 
 
     02-06 1 ex. zeer mooi te zien in een boom te Hokkaido. Ook  

gehoord met de typische "kzzzz" buzzing roep. 
 
  139 ALDER FLYCATCHER – empidonax alnorum 
 
     Algemeen gehoord te Nome, maar geen gezien. 
 
  140 EURASIAN SKYLARK – alauda arvensis 
          (veldleeuwerik) 

Ssp: japonica                    Redelijk algemeen tot 10 ex op een dag te  
Hokkaido (broedvogels). 

Ssp: pekinensis/lonnbergi  06-06 5 ex. 
    07-06 3 ex. 
    08-06 6 ex. 
    10-06 1 ex. 

 
  141 SAND MARTIN – riparia riparia ssp: ijimae 
         (oeverzwaluw) 
     Redelijk algemeen te Hokkaido. 
 
 
142 TREE SWALLOW – tachycineta bicolor 

 
Dagelijks tot 5 vogels in Nome city, nabij de haven. 

 
143 BARN SWALLOW – hirundo rustica 

(boerenzwaluw) 
     31-05 5 ex. te Hokkaido. 
     06-06 5 ex. bij elkaar boven een plasje te Atlasova. 

 
144 CLIFF SWALLOW – petrochelidon pyrrhonota 
 

18-06 5 ex. langs de Kougarok Road te Nome in een kolonie onder 
een brug. 

 
145 ASIAN HOUSE MARTIN – delichon dasypus 
 

01-06 1 ex. te Hokkaido, doortrekkend samen met een groep Pacific 
Swifts. 

 
  144 OLIVE-BACKED PIPIT – anthus hodgsoni 
         (siberische boompieper) 
     Redelijk algemeen in het Palearctische gedeelte van de trip met als  

maximum 40 ex. op een dag (bij verschillende nesten) in de bossen 
achter Petropavlosk. 

 
146 PECHORA PIPIT – anthus gustavi 

(petsjorapieper) 
08-06 2 ex. op Beringeiland, erg mooi te zien zingend in een 
toendrastuk op enkele meters. 
10-06 6 ex. allen paartjes in een taiga te Zhupanova River. 
Geweldig mooi gezien zingend en zittend in lage boompjes op een 
tiental meters. Alle kenmerken zoals rugstrepen, vleugelstrepen en 
handpenprojectie gezien. 

 
 
 
 



147 RED-THROATED PIPIT – anthus cervinus 
(roodkeelpieper) 
     09-06 2 ex. te Little Chazma River, in een nat grasland, zomerkleed,  

vrij vaal rood op kop. 
 
148 BUFF-BELLIED PIPIT – anthus (rubescens) pacificus 
 

05-06 5 ex. te Onekatan. 
06-06 30 ex. te Atlasova. 
Mooi gezien in zomerkleed,  weinig maar wel aanwezige streping op 
de borst en vaal buffe onderdelen, tevens geen donkere teugel. 

 
149 YELLOW WAGTAIL – motacilla flava ssp: tschutschensis (incl. simillima) 

(gele kwikstaart) 
Redelijk algemeen tussen 07 en 10-06 met dagelijks maximaal 30 
vogels (simillima) 
19-06 1 ex. te Nome River (tschutschensis) 

 
150 GREY WAGTAIL – motacilla cinerea 

(grote gele kwikstaart) 
     01-06 2 ex. Te Hokkaido. 
     06-06 1 ex. 
     07-06 1 ex. 
     11-06 1 ex. 

 
  151 WHITE WAGTAIL – motacilla alba ssp: ocularis 
          (witte kwikstaart) 

12-06 1 mannetje te Attu, op de rotsblokken aan zee, duidelijk effen 
grijze rug (zonder zwart) wit vleugelveld en open witte kop met 
zwarte kruin. 

 
  ----  BLACK-BACKED WAGTAIL – motacilla alba ssp: lugens 
 
     Algemeen vanaf de eerste dag tot aan 10-06 op alle locaties in het  

Palearctisch gebied. 
 
  152 JAPANESE WAGTAIL – motacilla grandis 
 
     01-06 4 ex. te Hokkaido, twee paartjes op kiezelrivieren. 
 
  153 BROWN DIPPER – cinclus pallasii 
     01-06 2 ex. op een rivier te Hokkaido. 
 
  154 WINTER WREN – troglodytes troglodytes  
          (winterkoning) 
     Ssp: fumigatus  05-06 1 ex. te Onekotan 
     Ssp: kiskensis   13-06 1 ex. te Kiska, mooi te zien 
     Ssp: alascensis 15-06 10 ex. te St’George. 
     De vogel op Kiska erg groot met lange snavel en olijfgrijze kleur. 
 
*155 JAPANESE ROBIN – erithacus akahige 
 

01-06 1 mannetje te Hokkaido, zeer mooi te zien zingend op twee 
meter.  
02-06 2 ex. gehoord bij elkaar te Hokkaido. 
Als in de boeken mega oranje op kop, zwarte afscheiding op borst 
niet heel erg duidelijk. 

 
 
 



  156 SWINHOE’S ROBIN – erithactus sibilans 
 
     07-06 4 ex. waarvan een leuk gezien te Vesnik Bay. 
     10-06 5 ex. waarvan een heel mooi gezien te Zhupanova River. 
     Alle kenmerken zoals warmbruine bovendelen en gevlekte  

onderdelen (vooral de borst). 
 
  157 SIBERIAN RUBYTHROAT – luscinia calliope 
         (roodkeelnachtegaal) 

Algemeen op het palearctische gedeelte van de reis, en op nagenoeg 
alle locaties waargenomen. 
13-06 1 ex. leuk gezien te Kiska (mijn 2de ABA record) 

 
  158 (RED SPOTTED) BLUETHROAT – luscinia svecica ssp: svecica 
         (roodsterblauwborst) 

08-06 1 ex. midden op zee tussen Kamchatka en Bering eiland met 
de boot meevliegend voor vijftien minuten. 

 
  159 RED-FLANKED BLUETAIL – tarsiger cyanurus 
         (blauwstaart) 
     01-06 1 mannetje mooi zingend in lage dennetjes te Hokkaido. Erg  
                                                                       diep blauw soms bijna zwart lijkend. 
 
  160 SIBERIAN STONECHAT – saxicola (torquata) maurus 
         (aziatische roodborsttapuit) 
     31-05 2 ex. te Hokkaido. 
     01-06 2 ex. te Hokkaido. 
 
  161 GREY-CHEEKED THRUSH – catharus minimus ssp: aliciae 
          (grijswangdwerglijster) 
     18-06 1 ex. mooi zingend langs de Kougarok Road te Nome. 
     19-06 1 ex. te Kougarok Road, Nome. 
 
  162 BROWN THRUSH – turdus chrysolaus 
 
     01-06 2 ex. mooi te zien te Hokkaido. 
     05-06 10+ ex. te Onekatan. 
 
  163 EYEBROWED THRUSH – turdus obscurus 
         (vale lijster) 

11-06 10 ex. In het bos achter Petropavlosk, volop zingend en mooi 
te zien ook eerste zomer mannen. 

 
  164 AMERICAN ROBIN – turdus migratorius  
         (roodborstlijster) 
     Dagelijks tot 3 ex. langs de Kougarok Road te Nome. 
 
  165 JAPANESE BUSH WARBLER – cettia diphone ssp: cantans 
 
     Redelijk algemeen te Hokkaido, ook weer na enig zoekwerk gezien. 
 
*166 MIDDENDORF’S GRASSHOPPER WARBLER – locustella ochotensis 
 
     01-06 7 ex. in een moeras te Hokkaido, mooi op paaltje en in  

zangvlucht. 
05-06 25 ex. in een fall op Onekatan. 
06-06 30 ex. in een fall op Atlasova. 
Als redelijke effen PGTips, met getrapte rosse staart met witte 
punten en stuit en opvallende wenkbrauwstreep, zangvlucht en 
redelijk makkelijk te herkennen zang deed denken aan PGtips. 



  167 LANCEOLATED WARBLER – locustella lanceolata  
         (kleine sprinkhaanzanger) 

01-06 3 ex. in een moeras te Hokkaido, waarvan een geweldig op  
een paar meter gezien. 
05-06 1 ex. gehoord. 
06-06 1 ex. gehoord. 
10-06 1 ex. leuk te zien te Zhupanova River. 
11-06 1 ex. gehoord 
Mooi de olijf vale kleur met scherpe strepen op borst en flanken, 
zangstrove korter dan bij sprinkhaanzanger. 

 
*168 GRAY’S (SAKHALIN) GRASSHOPPER WARBLER – locustella fascoilata ssp: amnicola 
         (grote snor) 
     02-06 1 ex in een moeras (bosrand) te Hokkaido, op enkele  

centimeters zingend en rennend om ons heen gedurende een uur. De 
vogel reageerde als een waanzinnige op een tape (van de nominaat 
ondersoort) en omsingelde ons laag door de begroeiing door 
(hoorbaar) over de grond te rennen al zingend (de “tjeplok” zang). 
Ook gezien (voornamelijk met het blote oog) vrij warm bruin op 
bovendelen, opvallende lichte wenkbrauwstreep, lichte 
vleeskleurig/grijze poten onderdelen vuil grijswit. Erg groot 
nagenoeg als kleine lijster. 

 
  169 BLACK-BROWED REED WARBLER – acrocephalus bistrigiceps 
 
     01-06 3 ex. in de moerassen op Hokkaido. 
     02-06 5 ex. in de moerassen op Hokkaido. 
 
  170 ORIENTAL REED WARBLER – acrocephalus orientalis 
 
     02-06 1 ex. mooi dichtbij niet zingend in een moeras te Hokkaido. 
 
  171 EASTERN CROWNED WARBLER – phylloscopus coronatus 
 

Algemeen in de bossen op Hokkaido, mooi te zien veel zingend, DE 
phylo in de bossen aldaar. 

 
  172 SAKHALIN LEAF WARBLER – phylloscopus borealoides 
 
     01-06 2 ex. zingend te Hokkaido, op twee verschillende plekken. 
     Mooi te zien als warmbruine nobo, met lange wenkbrauwstreep, kop  

iets grijzer. De zang was een opvallend helder melodietje. 
 
  173 ARCTIC WARBLER – phylloscopus borealis 
         (noordse boszanger) 
     06-06 30 ex. te Atlasova, een fall. 
     07-06 3 ex. te Vesnik Bay. 
     10-06 4 ex.te Zhupanova River. 
     11-06 10 ex. in de bossen achter Petropavlosk 
     19-06 10 langs de Kougarok Road (ML 25), te Nome, mooi zingend. 
 
  174 DARK-SIDED FLYCATCHER – muscicapa sibirica 
 
     09-06 2 ex. op het strand op takkenbossen te Little Chazma River, 

leuk te zien met redelijk donkere flanken. 
 
 
 
 
 



  175 GREY-STREAKED FLYCATCHER – muscicapa griseisticta 
 
     06-06 1 ex. mooi te zien te Atlasova 
     08-06 1 ex. vliegend met de boot mee op open zee op weg naar  

Bering eiland, de vogel probeerde te gaan zitten maar dat lukte niet. 
 
  176 ASIAN BROWN FLYCATCHER – muscicapa dauurica 
         (bruine vliegenvanger) 
     01-06 10 ex. te Hokkaido. 
     02-06 2 ex. te Hokkaido. 
     05-06 1 ex.te Onekatan. 
     06-06 1 ex. te Atlasova. 
 
  177 TAIGA FLYCATCHER -  ficedula albicilla 
          (taiga vliegenvanger) 
     09-06 1 vrouwtje op het strand van Little Cazma River. 
     10-06 1 mannetje te Zhupanova River. 
     11-06 5 ex. verschillende zingende mannetjes in de bossen achter  

Petropavlosk. 
 
  178 MUGIMAKI FLYCATCHER – ficedula mugimaki 
 
     05-06 3 ad. en eerste zomer mannetjes in een fall van warblers op  

het strand van Onekatan.  
Er mooi te zien zitten op aangespoeld hout leken redelijk vermoeid 
en uit de richting??? 

 
  179 NARCISSUS FLYCATCHER – ficedula narcissina 
 

01-06 5  mannetjes te Hokkaido, verspreid over de dag, schitterend 
te zien en zingend. 

 
  180 LONG-TAILED TIT – aegithalos caudatos ssp: caudatus 
          (staartmees) 
     01-06 1 ex. mooi te zien te Hokkaido. 
 
  181 MARSH TIT – parus palustris ssp: hensoni 
         (matkop) 
     01-06 2 ex. te Hokkaido. 
     02-06 2 ex. te Hokkaido. 
 
  182 WILLOW TIT – parus montanus ssp : kamtschatkensis 
          (glanskop) 
     07-06 2 ex. te Vesnik Bay. 
     10-06 3 ex. te Zhupanova River. 
     11-06 7 ex. In de bossen achter Petropavlosk 
     Erg opvallend nagenoeg wit. 
 
  183 COAL TIT – parus ater ssp: insularis 
          (zwarte mees) 
     Dagelijks tot 10 ex. te Hokkaido. 
 
  184 GREAT TIT – parus major ssp: minor 
         (koolmees) 
     02-06 1 ex. te Hokkaido. 
 
  
 
 
 



 185 EURASIAN NUTHATCH  - sitta europaea  
         (boomklever) 
     Ssp: asiatica    01-06 3 ex. te Kamchatka. Mooi klein en wit van  

onderen. 
     Ssp: albifrons 10-06 1 ex. te Zhupanova River, leek hetzelfde. 
 
  186 EURASIAN TREECREEPER – certhia familiaris ssp: orientalis 
          (taigaboomkruiper) 
     01-06 2 ex. te Hokkaido. 
 
  187 BULL-HEADED SHRIKE – lanius bucephalus 
 
     01-06 1 vrouwtje te Hokkaido. 
 
  188 EURASIAN JAY – garrulus glandarius ssp: brandtii 
          (vlaamse gaai) 
     01-06 2 ex. te Hokkaido. 
     10-06 1 ex. te Zhupanova River. 
 
  189 EURASIAN MAGPIE – pica pica ssp: camtschatica 
         (ekster) 
     07-06 1 ex. te Vesnik Bay. 
     10-06 1 ex. te Zhupanova River. 
     Redelijk op afstand geen verschillen kunnen vaststellen. 
 
  190 NORTHWESTERN CROW – corvus caurinus 
 
     Tot 10 ex. vaak valkbij hert dorp Nome. 
 
  191 CARRION CROW – corvus corone ssp: orientalis 
          (zwarte kraai) 
     09-06 4 ex. te Little Chazma River. 
     11-06 5 ex. in de bossen achter Petropavlosk. 
 
  192 LARGE-BILLED CROW – corvus macrorhynchos 
 
     Algemeen te Hokkaido. 
 
  193 COMMON RAVEN – corvus corax 
          (raaf) 
     09-06 1 ex. te Little Chazma River. 
     11-06 1 ex. in de bossen achter Petropavlosk. 
     19-06 1 ex. te Nome. 
 
  194 RED-CHEEKED STARLING – sturnus philippensis 
 
     02-06 3 ex. te Hokkaido, twee bij een nest en een solitaire. 
     03-06 1 ex. te Chirpoy. 
 
  195 HOUSE SPARROW – passer domesticus  
         (huismus) 
     31-06 3 ex. op het vliegveld van Oasaka. 
 
  196 RUSSET SPARROW – passer rutilans 
 
     01-06 1 ex. te Hokkaido. 
     02-06 3 ex. te Hokkaido, mooi gezien bij een nest. 
 
  
 



 197 EURASIAN TREE SPARROW – passer montanus 
 
     07-06 20 ex. te Bering Eiland in het dorp. 
 
 198 ORIENTAL GREENFINCH – carduelis sinica 
 
     Algemeen op Hokkaido. 
     05-06 3 ex, te Onekatan. 
     07-03 2 ex. 
     11-06 2 ex. 
 
  199 MEALY REDPOLL – carduelis flammea 
         (grote barmsijs) 
     07-06 4 ex. te Vesnik Bay. 
     09-06 2 ex. te Little Chazma River. 
     10-06 7 ex. te Zhupanova River. 
 
  200 ARCTIC REDPOLL – carduelis hornemanni ssp: exilipes 
          (witstuitbarmsijs) 
     Tot 20 ex. per dag te Nome. 
 
  201 ASIAN ROSY FINCH – leucosticte arctoa sspo: brunneonucha 
 
     09-06 2 ex. Bij een nest te Little Chazma River. 
 
  202 GRAY-CROWNED ROSY FINCH – leucosticte tephrocotis griseonucha 
 
     13-06 10 ex. te Kiska. 
     15-06 50 ex. te St’George (vervanger van de huismus) 
     16-06 2 ex. te St’Lawrence. 
 
  203 COMMON ROSEFINCH – carpodacus erythrinus 
          (roodmus) 
     07-06 2 ex. te Vesnik Bay 
     09-06 6 ex. te Little Chazma River. 
     11-06 2 ex. in de bossen achter Petropavlosk. 
 
  204 LONG-TAILED ROSYFINCH – uragus sibericus 
         (langstaartroodmus) 
     01-06 2 ex. mooie mannetjes te Hokkaido. 
 
  205 EURASIAN BULLFINCH – pyrrhula pyrrhula 
         (goudvink) 
     Ssp: griseiventris Dagelijks 2 ex. Te Hokkaido, met grijze buik. 
     Ssp: cassinii         11-06 4 ex. In de bossen achter Petropavlosk, met  

   rode buik. 
 
  206 HAWFINCH – coccothraustes coccothraustes 
         (appelvink) 
     11-06 2 ex. in de bossen achter Petropavlosk. 
 
  207 YELLOW WARBLER – dendroica petechia 
   
     18-06 1 ex. Mooi te zien langs de Kougarok Road. 
     19-06 1 ex. te Nome. 
 
  208 WILSON’S WARBLER – wilsonia pusilla 
 
     18-06 1 ex. Kougarok Road te Nome. 
     19-06 1 ex. mooi te zien nabij Nome city. 



  209 SAVANNAH SPARROW – passerculus sandwichensis  
      
     18-06 5 ex. te Kougarok Road, Nome 
     19-06 10.ex allen rond Nome. 
 
  210 RED FOX SPARROW – passerella iliaca ssp: iliaca 
 
     Tot 10 ex. Dagelijks te Nome. 
 
  211 SONG SPARROW – melospiza melodia ssp: maxima 
 
     12-06 4 ex. familie met jongen, te Attu, mega groot als Merel. 
 
  212 WHITE-CROWNED SPARROW – zonotrychia leucophrys 
          (witkruingors) 
     Algemeen te Nome vooral rond de Kougarok Road. 
 
  213 GOLDEN-CROWNED SPARROW -  zonotrychia atricapilla 
 
     18-06 1 ex. mooi te zien langs de Kougarok Road, Nome. 
     19-06 2 ex. mooi zingend Mp 25 Kougarok Road, Nome. 
 
  214 LAPLAND LONGSPUR – calcarius lapponicus 
         (ijsgors) 
     08-06 20 ex. te Bering Eiland, broedvogels. 
     Algemeen op alle plaatsen in ABA gedeelte van de trip. 
 
  215 SNOW BUNTING – plectrophenax nivalis 
         (sneeuwgors) 
     12-06 1 ex. te Attu, bij een nest. 
     15-06 5 ex. te St George. 
 
  216 MCKAY’S BUNTING – plectrophenax hyperboreus 
 
     16-06 13 ex. verspreid over Hall en St’Matthew. Heel mooi gezien  

verschillende paartjes, zingend bij nesten. Mannetjes erg mooi met 
alleen zwart op tertials, middenstaart en handpennen. Vrouwtjes met 
gestreepte ruggen soms nog best intens. 

 
  217 GREY BUNTING – emberiza variabilis 
 
     05-06 5 ex. te Onekatan waarschijnlijk trekkers. 
     06-06 5 ex. Te Atlasova, waarschijnlijk trekkers in lage begroeiing 
     07-06 3 ex. te Vesnik Bay. 
     10-06 2 ex. Zhupanova River. 
     11-06 5 ex. in de bossen achter Petropavlosk. 
     Veel vogels zingend in de bossen (erg melodieus en moeilijk te  

onthouden). 
 
  218 BLACK-FACED BUNTING – emberiza spodocephala ssp: personata 
         (maskergors) 
     Algemeen te Hokkaido, mooi te zien zingend. 
 
  219 TRISTRAM’S BUNTING – emberiza tristrami 
 
     06-06 1 mannetje, mooi in de sneeuw te Atlasvoa, langs een nog  

bevroren rivier. Een trekker, redelijk uit de richting??(zie 
verspreidingsgebied) 

 
 



  220 RUSTIC BUNTING – emberiza rustica 
          (bosgors) 
     07-06 1 man  te Vesnik Bay, zingend 
     10-06 5 ex. Te Zhupanova River, zingende mannen en paartjes bij  

nesten. 
11-06 20 ex.in de bossen achter Petropavlosk. 
Mooie mannen in zomerkleed. 

 
  221 YELLOW-BREASTED BUNTING – emberiza aureola 
          (wilgengors) 
     06-06 4 ex te Atlasova. 

09-06 2 ex.. te Zhupanova River. 
Allen paartjes, mannetjes nog zingend. 

 
  222 COMMON (EASTERN) REED BUNTING – emberiza schoeniclus ssp: pyrrhulina 
          (rietgors) 
     01-06 2 ex. te Hokkaido. 
     02-06 5 ex. te Hokkaido. 
     05-06 1 ex. te Onekatan. 
     09-06 1 ex. Te Little Chazma River. 
     10-06 3 ex. Te Zhupanova River. 
     Redelijk grote snavel. 
 

------------------------------------------.-------------------------------------------- 
      
 
 
 

(ZEE)ZOOGDIEREN 
 
 
LYNX – lynx lynx – 10-06 1 ex. Mooi zien staan in de scoop op een helling nabij Zhupanova River. 
MINK spec – mustelidae lutreola/vison – 02-06 1 ex. te Hokkaido (ik dacht dat het een otter was) 
ARCTIC FOX – alopex lagupus – 2 ex. in totaal 
RED FOX – vulpes vulpes – 1 ex. Hokkaido. 
BROWN BEAR – ursos arctos ssp: arcos – 34 in totaal allen Kamchatka 
GRIZZLY BEAR – ursos arctos ssp: horribilis – 4 ex. in totaal allen te Nome. 
SEA OTTER – enhydra lutris – Algemeen tijdens de trip. 
NORTHERN FUR SEAL – callorhinus ursinus – In totaal 4 ex. 
STELLER’S SEALION – eumotopias jubatus – In total 45 ex. twee kolonies. 
HARBOUR SEAL – phoca vitulina – Redelijk algemeen, voornamelijk in het Palearctisch gedeelte. 
ORCA – orcinus orca – 90 ex. in twee groepen. 
DALL’S PORPOISE – phocoenoides dalli – Velen gezien tot 50 ex. op een dag. 
SPERM WHALE – physeter macrocephalus – 29 ex. in totaal met 25 ex, op 13-06. 
MINKE WHALE – balaenoptera acutorostrata – 2 ex. in totaal. 
SEI WHALE – 1 ex. te Hokkaido op 02-06. 
FIN WHALE – balaenoptera physalus – 3 ex. op 09-06. 
HUMBACK WHALE – megaptera novaeangliae – 26 in totaal sommige zien “breechen”. 
SIKA DEER – cervus nippon – 16 ex. te Hokkaido. 
MOOSE – alces alces – 2 ex. te Nome. 
MUSK OX – ovibos moschatus – 15 ex. in totaal waarvan een dichtbij allen te Nome. 
ARCTIC GROUND SQUIREL – spermophilus parryii – 5 ex. Allen te Nome. 


