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ITENERARY 

Za  01-06 Vertrek van Amsterdam via Seattle naar Anchorage  
Zo  02-06 In de vroege ochtend gevlogen naar Nome en de rest van de dag gevogeld  
Ma  03-06 Nome  
Di  04-06 Nome  
Wo  05-06 Nome  
Do  06-06 Nome  
Vr  07-06 Vertek van Nome naar Anchorage in de ochtend en naar Homer gereden.  
Za  08-06 Homer. Redelijk slecht weer met een straffe wind (20 mph) en regen.  
Zo  09-06 Van Homer naar Anchorage gereden en daar gevogeld.  
Ma  10-06 Pribilofs St' Paul vanaf Anchorage in de na-ochtend rechtstreeks gevlogen  
Di  11-06 Pribilofs St'Paul  
Wo  12-06 In de ochtend nog gevogeld op St'Paul daarna naar Anchorage gevlogen  
Do  13-06 In de vroege ochtend via Fairbanks naar Barrow gevlogen en daar gevogeld 
Vr  14-06 Barrow  
Za  15-06 Barrow  
Ma  16-06 Barrow  
Di  17-06 In de ochtend naar Anchorage gevlogen  
Wo  18-06 Via Seattle naar Amsterdam gevlogen.  

Legenda:  

*AAAA = Nieuwe soort 
AAAA = Leuke soort voor het gebied  

De Nederlandse naam is alleen dan gegeven als de vogel een gangbare Nederlandse naam heeft die 
mij bekend is.  

De plekken welke genoemd worden zijn niet verder gespecificeerd daar deze te vinden zijn in het 
boek: 
"A Birdfinding Guide to Alaska van Nick Letheby"  

De soortenvolgorde is conform de lijst van de ABA aangevuld met de meest recente wijzigingen.  

Alleen indien enigszins relevant wordt de ondersoort vermeld.  

Om niet in herhaling te vallen was het weer in tegenstelling tot in andere jaren geweldig met op alle 
plaatsen behalve in Barrow van ongeveer 40 graden Fahrenheit geen regen en wind (maximaal 12 
mijl per meter) van betekenis, vaak zonnig en soms, vooral op St'Paul en Barrow, grondmist maar dit 
dan voor een niet al te lange duur, tenzij anders aangegeven in de itenerary. In Barrow was het 
weerbeeld gelijk alleen lag de temperatuur rond de 30F. De nachten waren zeer kort (3 uur) tot niet 
aanwezig (Barrow) waardoor er het gehele etmaal gevogeld kon worden (maar ja dat WK voetbal 
moest ook nog bijgehouden worden). Het goede weerbeeld resulteerde in het feit dat ik bij alle 
(ongeveer 12) vluchten geen minuut vertraging heb opgelopen een ongewoon feit zo heb ik begrepen 
in Alaska. 
Als laatste tip wil ik een essentieel boek noemen bij het voorbereiden van een dergelijke reis: 
"Moon Handbooks Alaska "Yukon – Avalon Travel", beter en uitgebreider dan de bekende "Lonely 
Plannet" uitgaven.  

  



DE VOGELSOORTEN 

001 RED-THROATED DIVER – gavia stellata 
(roodkeelduiker)  
Redelijk algemeen rond Nome en Barrow met vele paartjes op de toendra meertjes en ook 
overvliegende vogels soms in een soort cirkelende baltsvlucht met een gansachtige roep.  

002 PACIFIC DIVER – gavia pacifica  
Enkele paartjes Nome en Barrow en een solitaire vogel te Homer- spit. Allen in zomerkleed.  

003  GREAT NORTHERN DIVER - gavia immer 
(ijsduiker)  
Redelijk algemeen rond Anchorage en Homer. Ook enkele vogels langs de spit. Hier waren 
een aantal onvolwassen en niet uitgekleurde vogels bij.  

004  YELLOW-BILLED DIVER – gavia adamsii 
(geelsnavelduiker)  
04-06 3 ex. in volledig zomerkleed zwemend en later wegvliegend in noordelijke richting op 
zee nabij Safety Lagoon te Nome. Geweldig gezien met alle kenmerken en de zeer 
opvallende ietwat omhoog gehouden licht gele snavel.  

005  RED-NECKED GREBE – podiceps grisegena 
(roodhalsfuut)  
Redelijk algemeen in het gebied rond Anchorage en vooral rond Homer, met verschillende 
paartjes op de vele meertjes en groepen voor de kust van de spit. De vogels leken groter 
dan de "europese" vogels.  

006  NORTHERN FULMAR – fulmarus glacialis 
(noordse stormvogel)  
Ongeveer 30+ ex. in kleine kolonies verspreid over St'Paul. Enkele zeer donkere fase vogels 
maar de lichte fase was het meest algemeen.  

007  PELAGIC CORMORANT – phalacrocorax pelagicus  
Redelijk algemeen op alle kustlocaties met uitzondering van Barrow. en St Paul. 
11-06 1 ex. in een groepje Red-Faced vliegend in de avond langs St 'Paul.  

008  RED-FACED CORMORANT – phalacrocorax urile  
Redelijk algemeen in kolonies te St'Paul paarsgewijs op de kliffen en ook enkele 
onvolwassen (bruine) vogels daarbij. Ongeveer 150 ex. gezien. Zeer opvallend met rode 
washuid en teugel welke over de snavelbasis aansloot en de dubbele kuif. De vogels zijn 
opvallend groter met dikkere nek dan de pelagic c.  

009  WHISTLING SWAN – cygnus columbianus 
(fluitzwaan)  
Algemeen te Barrow en vooral te Nome. Op de laatste locatie op 04- 06 een grote 
concentratie van ongeveer 300 vogels nabij Safety Lagoon welke in de daarop volgende 
dagen afnam Alle andere vogels waren paartjes op toendra meertjes. Enkele vogels hadden 
iets meer geel dan de "bekende" gele traan en kwamen in de richting van "de nederlandse" 
vogel.  

010  GREATER WHITE-FRONTED GOOSE – anser albifrons ssp: frontalis 
(kolgans)  
15+ vogels vaak paarsgewijs te Barrow in de Toendra.  

011 EMPEROR GOOSE – anser canagicus 
(keizergans)  
03-06 1 ex. vliegend vanuit het land de zee op te Safety Lagoon.  

012  LESSER CANADA GOOSE – branta (canadensis) parvipes 
(middelste canadese gans)  
50+ , enkele paartjes en families landinwaarts te Nome vooral langs de Kougarok Road. Ook 
enkele mix paren met vermoedelijke taverneri gezien. De vogels hadden een nagenoeg witte 
borst, waren middelgroot maar in structuur gelijk aan een grote canadese gans, met vooral 
een forse snavel.  

---  TAVENER'S CANADA GOOSE – branta (canadensis) taverneri 
(taveners canadese gans)  
Redelijk algemeen met tientallen paartjes te Nome en ook rond Anchorage. Het leek alsof 
deze (onder) soort de meer kale toendra prevereerde in vergelijk met de parvipes. De grote 
was nogal variabel meer vooral de typische structuur (groot lichaam met korte nek en kleine 
kop en de vrij donkere borst (hoewel lichteffecten vaak een negatieve rol speelden bij het 
bepalen ervan) en een gelige keelvlek waren goede kenmerken  



---  CACKLING CANADA GOOSE – branta (canadensis) minima 
(kleinste canada gans)  
04-06 3 ex. bij elkaar nabij Safety Lagoon. Vrij ver maar leuk te zien, klassieke vogels, klein, 
zeer donker (leverkleurig), donkere borst en een gelige keelvlek.  

---  ALEUTIAN CANADA GOOSE – branta (canadensis) leucopareia 
(aleoeten canada gans)  
11-06 3 ex. over zee vliegend langs St'Paul en later op het eiland landend. Klein met een 
zeer opvallende witte nekband (goed zichtbaar in vlucht) en vrij egaal grijs lijf meer 
opvallende donkere belijning.  

013  BLACK BRENT - branta (bernicla) nigrigans 
(zwarte rotgans)  
Redelijk algemeen te Nome en in mindere mate te Barrow in groepen. De vogels kwamen 
net aan. Opvallend was dat donkere overgang tussen borst en buik redelijk opvallend was in 
tegenstelling tot de vogels in de winter in nl. Dit zou alles te maken moeten hebben met sleet 
van de veren.  

014  MALLARD – anas plathyrhynchos 
(wilde eend)  
10+ ex. te Nome.  

015  GADWALL – mareca strepera 
(krakeend)  
05-06 2 ex. te Safety Lagoon te Nome (een goede soort daar) 
Redelijk algemeen in het gebied Anchorage-Homer.  

016 GREEN-WINGED TEAL – anas carolinensis 
(amerikaanse wintertaling)  
Redelijk algemeen op alle bezochte locaties. Op St'Paul soms samen met crecca waarmee 
hij weer teruggelumpd is in Amerika.  

017  COMMON TEAL – anas crecca 
(wintertaling)  
5 ex verspreid over St'Paul en soms samen met carolinensis. Geen sporen van hybridisatie 
gezien. Uiteraard alleen mannetjes op naam gebracht.  

018  AMERICAN WIGEON – mareca americana 
(amerikaanse smient)  
Redelijk algemeen in alle bezochte gebieden behalve Barrow, vaak paarsgewijs op meertjes, 
maar ook enkele groepjes langs de kust.  

019  EURASIAN WIGEON – mareca penelope 
(smient)  
04-06 1 eerste jaar mannetje te Safety Lagoon Nome 
12-06 1 eerste jaars mannetje te St'Paul.  

020  NORTHERN SHOVELER – anas clypeata 
(slobeend)  
Zowel te Nome als in Barrow enkele paartjes waargenomen.  

021 CANVASBACK – aythya valisineria 
(grote tafeleend)  
04-06 40+ in een groep te Safety Lagoon te Nome 
05-06 1 ex. te Safety Lagoon te Nome.  

022  RING-NECKED DUCK – aythya collaris 
(ringsnaveleend)  
09-06 1 vrouwtje onderweg van Homer naar Anchorage.  

023  TUFTED DUCK – aythya fuligula 
(kuifeend)  
11-06 1 mannetje op een plas te St'Paul.  

024  GREATER SCAUP - aythya marila 
(toppereend)  
De algemeenste duikeend op alle locaties behalve Barrow, vaak in paartjes op de meren en 
plassen maar ook in goepen op doortrek op grotere plassen.  

025  LESSER SCAUP – aythya affinis 
(kleine toppereend)  
Redelijk algemeen rond Homer en Anchorage met verschillende paren, vooral te Potters 
Marsh nabij Anchorage. 
10-06 1 vrouwtje te St'Paul op een meertje samen met de Kuifeend.  



026  COMMON EIDER – somateria mollissima ssp: v-nigra 
(eidereend)  
Redelijk algemeen te Nome (in paartjes op de toendra) en rond de Homer-Spit. Ook 
waargenomen te Barrow maar dan alleen op zee aan de rand van het pakijs.  

027  KING-EIDER – somateria spectabilis 
(koningseider)  
04-06 1 mannetje te Nome te Safety Lagoon 
07-06 1 mannetje langs de Homer Spit tussen de eidereenden en baltsend. 
11-06 5 ex allen onvolwassen op zee te St'Paul. 
Redelijk algemeen te Barrow in grote groepen langs het pakijs trekkend (vaak onvolwassen 
vogels) maar ook paartjes op de toendra meertjes.  

*028  SPECTACLED EIDER – somateria fischeri 
(brileider)  
04-06 1 vrouwtje te Safety Lagoon te Nome, deze vogel was tot ten minste 06-06 aanwezig. 
13-06 6 ex. waarvan drie mannetjes en drie vrouwtjes nabij de meertjes van Freshwater 
Lake te Barrow. Deze vogels bleven tot 15- 06 aanwezig. 
15-06 2 mannetjes vliegend over het begin van Gasswel Road. De drie paartjes waren 
duidelijk op zoek naar een meertje om te broeden. 
Alle kenmerken gezien, de mannetjes waren zeer spectaculair en moeilijk te beschrijven. 
Opvallend was in vlucht en rechtopstaande houding de zeer zwarte onderdelen. De vogels 
waren kleiner dan verwacht en duidelijk kleiner dan de Koningseiders waarmee ze te 
verlijken waren.  

 
029  STELLER'S EIDER – polysticta stelleri 

(stellers eidereend)  
13-06 2 ex een mannetje en een vrouwtje aan het begin van Gasswell Road te Barrow. Deze 
soort neemt erg in aantal af en dit was het enige bekende paartje op dat moment in het 
gebied.  

030  AMERICAN (BLACK) SCOTER – melanitta (nigra) americana 
(amerikaanse zee-eend)  
Redelijk algemeen te Nome met dagelijks enkele tientallen ook op zee. 
08-06 20 ex. te Homer-Spit.  

031 WHITE-WINGED SCOTER – melanitta (fusca) deglandi  
Dagelijks ongeveer 10 ex langs de kust bij Nome. 
08-06 4 ex. langsvliegend bij Homer-spit.  

032  SURF SCOTER – melanitta perspicillata 
(brilzee-eend)  
Een dagelijkse verschijning te Nome en Homer met enkele groepjes van tientallen vogels 
langstrekkend per dag  

033  HARLEQUIN DUCK – histrionicus histrionicus 
(harlekijneend)  
Algemeen langs de kust en op de rivieren (vooral te Nome) op alle plaatsen behalve Barrow.  

  



034  LONG-TAILED DUCK – clangula hyemalis 
(ijseend)  
De algemeenste eend op de toendra van Nome en Barrow. Elk meertje had een paartje en 
ook voor de kust waren grote groepen aanwezig.  

035  BARROW'S GOLDENEYE – bucephala islandica 
(ijslandse brilduiker)  
09-06 1 mannetje op een bergmeertje tussen Homer en Anchorage.  

036  COMMON GOLDENEYE – bucephala clangula 
(brilduiker)  
05-06 3 ex. nabij Safety Lagoon te Nome.  

037  COMMON MERGANSER – mergus merganser 
(grote zaagbek)  
5 ex. in totaal waarvan slechts een ad. mannetje waargenomen allen rond Safety Lagoon te 
Nome.  

038  COMMON MERGANSER – mergus serrator 
(middelste zaagbek)  
Erg algemeen te Nome en samen met de IJseend de algemeenste eend.  

039  NORTHERN HARRIER – circus (cyanus) hudsonicus  
06-06 3 ex. langs de Kougarok Road te Nome 
09-06 1 vrouwtje tussen Homer en Anchorage.  

040  GOLDEN EAGLE – aquila chrysaetos 
(steenarend)  
04-06 2 ex. langs de Kougarok Road te Nome. 
06-06 1 ex. zeer mooi vliegend langs de Kagourok Road 
Allen adulten.  

041 BALD EAGLE – haliaeetus leucocephalus 
(amerikaanse zeearend)  
20+ met name rond Homer maar ook iets ten noorden hiervan. Vele kleden. De vogels 
fourageerde op dode vissen vooral langs de spit.  

042  ROCK PTARMIGAN – lagopus mutus 
(alpensneeuwhoen)  
Redelijk algemeen rond Nome vooral langs de Kougarok Road. De vogels waren nagenoeg 
allen nog in winterkleed, met een zwarte teugel weinig warmbruin aan de kop (zoals de vele 
willows al wel hadden). Het geluid en de baltsvlucht is anders dan bij willow welke een heel 
karakterestiek geluid heeft.  

043  WILLOW PTARMIGAN – lagopus lagopus 
(moerassneeuwhoen)  
Redelijk algemeen langs de Kougarok Road vooral in wilgen stukken (zie bovengenoemde 
soort).  

044  SANDHILL CRANE – grus canadensis ssp: canadensis 
(canadese kraanvogel)  
20 ex. in paartjes te Nome waarvan sommige zeer bruine ex., veel roepend. 
2 ex nabij Homer-Spit, deze alleen gehoord.  

045  BLACK-BELLIED PLOVER – pluvialis squatarola 
(zilverplevier)  
1 ex. gehoord te Barrow.  

046  AMERICAN GOLDEN PLOVER – pluvialis dominica 
(amerikaanse goudplevier)  
4 ex. te Nome alle vogels bevonden zich op de hoge toendra vooral langs Kougarok Road. 
25+ te Barrow vaak in paartjes op de toendra. 
Er was meestal goed een verschil tussen man (fel en mooi getekend) en vrouw (minder 
gecontrasteerd) te zien.  

047  PACIFIC GOLDEN PLOVER – pluvialis fulva 
(pacifische goudplevier)  
20 ex. te Nome allen in paartjes op de lage toendra vooral aan de kust en nabij Safety 
lagoon. Allen zonder probleem te onderscheiden van de vorige genoemde soort.  

048  SEMIPALMATED PLOVER – charadrius semipalmatus 
(amerikaanse bontbekplevier)  
Op alle locaties enkele paartjes op geschikte broed locaties maar nergens algemeen. Op 
St'Paul ook enkele op trek.  



049  GREATER YELLOWLEGS – tringa melanoleuca 
(grote geelpootruiter)  
08-06 1 ex. op een plasje nabij Homer-spit  

050  LESSER YELLOWLEGS – tringa flavipes 
(kleine geelpootruiter)  
01-06 2 ex. een paartje naast het hotel in Anchorage. 
09-06 5 ex. te Westchester Lagoon.  

051 WANDERING TATTLER – heteroscelus incanus  
10-06 1 eerste zomer op de rotsen te St'Paul. De vogel was niet geheel in zomerkleed met 
wel brede "schubben" aan de flanken ver naar achteren lopend maar een witte buik. Hij had 
nagenoeg geen wenkbrauwstreep.  

052  SPOTTED SANDPIPER – actitis macularia 
(amerikaanse oeverloper)  
01-06 3 ex. nabij het hotel te Anchorage luid roepend en baltsend. 
06-06 2 ex. langs de Kougarok Road te Nome, nabij een rivier.  

053  HUDSONIAN WHIMBREL - numenius phaeopus  
Algemene broedvogel te Nome.  

054  BAR-TAILED GODWIT – limosa lapponica ssp: baueri 
(rosse grutto)  
Algemeen in broedparen en groepen te Nome. Veel vogels in zomerkleed. Niet op de 
specifieke kenmerken van deze (onder)soort gelet.  

055  HUDSONIAN GODWIT – limosa haemastica 
(rode grutto)  
55+ in twee groepen te Westchester Lagoon te Anchorage. 
Veel vogels waren niet geheel op kleur.  

056  RUDDY TURNSTONE – arenaria interpres 
(steenloper)  
Enkele paartjes te Nome en Barrow, niet algemeen.  

057  SURFBIRD – aphriza virgata  
09-06 4 ex. in volledig zomerkleed buitendijks te Westchester Lagoon. Zeer mooi te zien 
foeragerend op het wad.  

058  ROCK SANDPIPER – calidris ptilocnemis ssp: ptilocnemis  
30+ in paartjes verdeeld over St'Paul in de vele kleine plasjes aldaar. Vaak baltsend en 
zingend (een ratel zoals vele stints). De intensie van de buikvelk was variabel.  

059  RED KNOT – calidris canutus 
(kanoetstrandloper)  
7 ex. te Nome gezien op verschillende dagen. 
1 ex. te Barrow aan het begin van Gaswell Road. Een goede soort op deze plek.  

060  SANDERLING – calidris alba 
(drieteenstrandloper)  
15 ex. te Nome verspreid over de gehele periode allen te Safety Lagoon in groepjes 
(doortrekkers) 
1 ex. aan het begin van Gaswell Road te Barrow. 
Veel nog in zeer vers broedkleed.  

061 DUNLIN – calidris alpina ssp: sakhalina + pacifica 
(bonte strandloper)  
Algemeen als broedvogel te Nome (pacifica) 
Algemeen als broedvogel te Barrow (sakhalina) 
Geen opvallende verschillen kunnen constateren tussen de ondersoorten. Veel zingend 
(eveneens een ratel) en paarsgewijs op de toendra.  

062  SEMIPALMATED SANDPIPER – calidris pusilla 
(grijze strandloper)  
De algemeenste broedende strandloper zowel te Nome als Barrow. Dagelijks vele paartjes 
te zien baltsend (met wederom een ratel) bij de vele toendra meertjes in het gebied.  

063  WESTERN SANDPIPER – calidris mauri 
(alaska strandloper)  
De op een na (grijze) algemeenste broedvogel te Nome. Met veel paartjes in zomerkleed bij 
de toendrameertjes. De zang was wederom een ratel. 
15-06 6 ex. verspreid langs de Gaswell Road.  



064  LEAST SANDPIPER – calidris minutilla 
(kleinste strandloper)  
12-06 1 ex in zomerkleed, zeer mooi in een plasje op St'Paul.  

065  WHITE-RUMPED SANDPIPER – calidris fuscicollis 
(bonapartesstrandloper)  
15-06 1 ex. in volledig zomerkleed op de plas aan het begin van Gaswel Road.  

066  BAIRD'S SANDPIPER – calidris bairdii 
(bairds strandloper)  
Dagelijks tussen de 5 en 10 vogels rond Barrow, soms in poeltjes langs de weg vaak rond 
de plas aan het begin van Gaswell Road. Allen in zomerkleed. Niet zien baltsen.  

067  LITTLE STINT – calidris minuta 
(kleine strandloper)  
16-06 1 ex. in zomerkleed, baltsend en territorium verdedigend aan het begin van Gaswell 
Road. De zang was een hoog "twieee-twieee- twieee".  

068  RED-NECKED STINT – calidris ruficollis 
(roodkeelstrandloper)  
03-06 1 ex. aan het begin van Safety Lagoon. 
04-06 2 ex. bij elkaar in een steltlopergroep halverwege Safety Lagoon. 
15-06 2 ex. territorium houdend en zingend aan het begin van Gaswell Road te Barrow. 
Allen mooi te zien de zang een opvallend "wouw-wouw-wouw".  

069  PECTORAL SANDPIPER – calidris melanotos 
(gestreepte strandloper)  
Dagelijks 10+ ex. te Safety Lagoon, soms in kleine groepjes. 
Algemeen te Barrow, met vele paartjes en baltsende mannetjes, vliegend met opgeblazen 
krop en een ezelachtig geluid makend op de toendra meertjes.  

070  BUFF-BREASTED SANDPIPER – tryngites subruficollis 
(blonde ruiter)  
4 ex, verspreid over twee locaties te Barrow, waarvan een baltsend ex. nabij de zendmasten 
te Freshwater Lake, en drie ex. nabij het eind van Gaswell Road. De mannetjes baltsten 
veelvuldig met globaal drie basis gedragingen (op en neer stuiteren, vleugel zwaaien en 
beide vleugels uitwaaieren).  

071 SHORT-BILLED DOWITCHER – limnodromus griseus ssp: caurinus 
(kleine grijze snip)  
07-06 2 ex. te Potters Marsh. 
09-06 10+10+ ex. te Westchester Lagoon op het slik.  

072  LONG-BILLED DOWITCHER – limnodromus scolopaceus 
(grote grijze snip)  
05-06, 2 ex. te Nome een paartje nabij de monding van de Nome River. Ook zingend 
gehoord. 
Redelijk algemeen in paartjes of in kleine groepjes te Nome allen in zomerkleed.  
073  WILSON'S SNIPE – gallinago delicata  
Algemeen te Nome en rond Anchorage. De zang was een van deze soort was een van de 
karakteristieke geluiden op de toendra.  

073  RED-NECKED PHALAROPE – phalaropus lobatus 
(grauwe franjepoot)  
Erg algemeen te Nome, en kleine aantallen rond Anchorage en Barrow. Vele paartjes en 
kleine groepjes op de toendra meertjes. Allen in zomerkleed.  

074  GREY PHALAROPE – phalaropus fulicaria 
(rosse franjepoot)  
Bijna dagelijks kleine groepjes doortrekkend te Barrow vooral in de "Safety area". Tot 22 bij 
elkaar, toenemend in aantal tijdens mijn verblijf. 
Erg algemeen te Barrow met vele paartjes of kleine groepjes baltsend en zingend op de 
toendra meertjes, waarbij de vrouwtjes de hoofdrol speelde. 
Alle vogels in zomerkleed met vele vrouwtjes maar te Nome waren de mannetjes in de 
meerderheid.  

075  POMARINE JAEGER – stercorarius pomarinus 
(middelste jager)  
20+ te Barrow, mooi te zien vaak paarsgewijs op de toendra in beide kleurvarianten. 
Eenmaal een mannetje Rosse Franjepoot zien vangen en eten.  



076  PARASITIC JAEGER – stercorarius parasiticus 
(kleine jager)  
40+ te Nome, allen in paartjes op de toendra en beide kleurfasen. 10+ te Barrow, in paartjes 
op de toendra.  

077  LONG-TAILED JAEGER – stercorarius longicaudus 
(kleinste jager)  
Redelijk algemeen op de toendra te Nome, en daar de algemeenste jager vaak in paartjes 
en baltsvluchten zien uitvoeren. 5 ex. verspreid over de periode te Barrow allen op doortrek.  

078  BONAPARTE' S GULL – larus phildelphia 
(kleine kokmeeuw)  
08-06 3 ex. rond Homer-spit, ook als broedvogel daar aanwezig in de bomen. 
09-06 75 ex. op het wad te Westchester Lagoon Anchorage, vele in onvolwassen kleed.  

079  BLACK-HEADED GULL – larus ridibundus 
(kokmeeuw)  
11-06 1 eerste zomer tussen de drieteenmeeuwen te St'Paul op een zoetwatermeertje.  

080  MEW GULL – larus (canus) brachyrhynchus  
De algemeenste meeuw in bijna alle bezochte gebieden behalve St'Paul, veelal broedend in 
kleine losse kolonies soms in bomen.  

081 VEGA GULL – larus (argentatus) vegae  
8 ex. te Nome tussen de Grote Burgemeesters vooral rond de Safety Lagoon. Op een na 
allen adulten. Een overvliegende onvolwassen vogel gezien. Optisch gelijk aan "onze" 
zilvermeeuw.  

083  GLAUCOUS GULL – larus hyperboreus 
(grote burgemeester)  
Algemeen als broedvogel op de toendra van Nome en Barrow maar vooral te Nome vele 
broedparen en onvolwassen overzomerende vogels.  

084  GLAUCOUS-WINGED GULL – larus glaucescens 
(beringmeeuw)  
Redelijk algemeen rond Homer(spit) en Anchorage.  
085  SLATY-BACKED GULL – larus schistisagus  
07-06 1 ex. een eerst zomer te Homer-Spit. De vogel had donkere vleugelpunten.  

086  BLACK-LEGGED KITTIWAKE – rissa tridactyla 
(drieteenmeeuw)  
Algemeen dagelijks langs de kust trekkend in groepen in noordoostelijke richting te Nome. 
Algemeen rond Homer-Spit (broedend op rotsen voor de kust) Algemene broedvogel te 
St'Paul.  

*087  RED-LEGGED KITTIWAKE - rissa brevirostris ssp: pollicaris  
Dagelijks tot maximaal 60+ te St'Paul, waarvan enkele op het nest langs de kliffen tussen de 
hierboven genoemde soort, maar de meeste op zoetwatermeertjes badend of langsvliegend. 
Bijna allen adult maar ook enkele eerste zomers te zien. Makkelijk te onderscheiden door de 
rode poten, dikke stierennek en ronde duivenkop. Mantel donkerder grijs en in vlucht 
donkerdere ondervleugels met minder contrasterende zwarte vleugelpunten. De eerste 
zomers zonder grijze achterkop.  

088  SABINE'S GULL – xema sabini 
(vorkstaartmeeuw)  
130+ in een groep op het pakijs rond de Safety Lagoon brug. De vogels waren de gehele 
periode aanwezig maar hun aantal nam wel af met het verdwijnen van het ijs. Allen in 
schitterend zomerkleed.14-06 3 ex. vliegend naar west te Barrow over het pakijs.  

089  IVORY GULL – pagophila eburnea 
(ivoormeeuw)  
04-06 1 eerste zomer mooi te zien tussen de grote burgemeesters nabij de eerste brug over 
de Safety Lagoon. De vogel was nagenoeg wit met maar enkele zwarte vlekjes. De kop was 
nagenoeg wit zonder een duidelijke "vieze" snavelbasis. De vogel was de gehele avond 
aanwezig.  

090  ARCTIC TERN – sterna paradisaea 
(noordse stern)  
Erg algemeen op alle bezochte locaties behalve St'Paul. Vele broedpaartjes en trekkende 
groepjes.  

  



*091 ALEUTIAN TERN – sterna aleutica 
(aleoetenstern)  
15 + ex. te Nome waarvan twee paartjes in een kolonie noordse sterns bij de brug van de 
Nome River, en losse ex. bij de brug van Safety Lagoon.  

Mooi te zien en te horen (een steltloperachtig "pjuuk-pjuuk"). De vogels waren verassend 
moeilijk te herkennen op grote afstand (bijna gelijk in kleur als noordse). Vooral het witte 
voorhoofd viel op.  

092  COMMON MURRE – uria aalge ssp: inornata 
(pacifische) zeekoet)  
Algemeen te Homer-Spit (zeer algemeen hier vanwege de broed kolonies in de buurt), St' 
Paul en in mindere mate te Nome.  

093  THICK-BILLED MURRE – uria lomvia ssp: arra 
(kortbekzeekoet)  
15+ ex. te Nome trekkend in de groepjes zeekoeten langs Cape Nome op verschillende 
dagen. 
Algemene broedvogel te St'Paul met vele honderden ex. in kolonies gemengd met 
Zeekoeten. 
Mooi in zomerkleed met de witte (niet altijd opvallende) snavellijn. Bij goed ligt redelijk in 
vlucht te onderscheiden van Zeekoeten door de zwarte bovendelen en dikkere structuur.  

094  BLACK GUILLEMOT – cepphus grylle ssp: mandtii 
(zwarte zeekoet)  
5 ex. op twee dagen (mogelijk dezelfde) in een klein wak nabij Point Barrow te Barrow, allen 
in zomerkleed.  

095  PIGEON GUILLEMOT – cepphus columba  
30+ rond Homer-Spit allen in zomerkleed.  

096  MARBLED MURRELET – brachyramphus marmoratus  
40 ex. dagelijks vooral langstrekkend te Homer-Spit. Alle vogels in zomerkleed, erg donker 
met donkere buik en onderstaartdekveren wel wat vlekking op de buik. Geen vogels 
terplaatse zittend.  

*097  KITTLITZ'S MURRELET – brachyramphus brevirostris  
06-06 2 ex. vliegend langs Cape Nome. 
08-06 5 ex. in de avond vliegend langs Homer-Spit. 
09-06 3 ex. zeer mooi vliegend langs Homer-Spit en in de naochtend 
15+ ex in paartjes zwemmend langs de westkant van Homer- Spit. 
In vlucht met goed licht (en zon) makkelijk te determineren door de "gouden" kleur op de 
bovendelen, contrasterend met de donker bruine vleugels, witte (redelijk scherp) 
afgescheiden buik en onderstaartdekveren. In zit alleen met donker licht gezien en toen 
gedetermineerd op vlekkerig lichte uiterlijk, witte onderstaartdekvern, lichte gevlekte keel en 
vuil grijswitte scapulars.  

098  ANCIENT MURRELET – synthliboramphus antiquus 
(zilveralk)  
12-06 2 ex. mooi ter plaatse tussen een groep Crested Auklets nabij een van de 
zeevogelkolonies op zee, goed dicht bij.  

*099  PARAKEET AUKLET – aethia psittacula  
100+ verdeelt over de zeevogel kolonies op St'Paul. Allen in zomerkleed. Mogelijk meer 
vogels gezien maar grote aantallen alken op grote afstand niet gedetermineerd. De vogels 
waren in losse paartjes over de zeevogelkolonies verdeeld.  

100  CRESTED AUKLET – aethia cristatella 
(kuifalk)  
05-06 1 ex. langs Cape Nome in noordelijke richting. 
150+ verdeeld over de zeevogelkolonies te St'Paul. Allen in zomerkleed. Deze soort zat in 
kleine groepjes tussen de andere zeevogels en waren de laatste alkachtige welke nog 
nestplaatsen aan het zoeken waren (de andere soorten hadden die al). Vaak ook in groepjes 
op zee voor de kust.  

  



*101 LEAST AUKLET – aethia pusilla  
Erg algemeen in soms grote groepen te St'Paul, meer dan 1000 ex. gezien. De vogels 
broeden voornamelijk op lagergelegen stenen wallen en dijken maar ook hoog op kliffen. De 
vogels maakte veel moeilijk te beschrijven geluiden. Ze waren erg variabel in kleur op de 
onderdelen, van geheel grijs tot geheel wit en alles wat daartussen zit.  

102  RHINOCEROS AUKLET – cerorhinca monocerata  
09-06 2 ex. langs vliegend te Homer-Spit.  

*103  HORNED PUFFIN – fratercula corniculata  
15+ dagelijks tijdens een uur zeetrek tellen te Cape Nome. 
20+ vanaf Homer-Spit, broedvogels uit de omgeving. 
250+ verspreid over de zeevogelkolonies te St'Paul, vaak paarsgewijs, en niet echt 
algemeen in de kolonies. Als in de boeken en vaak mooi te zien.  

104  TUFTED PUFFIN – fratercula cirrhata 
(papegaaialk)  
20+ vanaf Homer-Spit, broedvogels uit de kolonie. 
200+ verspreid over de broedvogelkolonies te St'Paul. Mooi te zien in paartjes zittend en 
vliegend.  

105  SHORT-EARED OWL – asio flammeus 
(velduil)  
2 ex. op verschillende dagen te St'Paul.  

106  SNOWY OWL – nyctea scandiaca 
(sneeuwuil)  
25 in totaal op de toendra van Barrow. Allen paartjes van volwassen vogels. Geen 
onvolwassen gezien. De vogels zaten vaak net uit de wind op de uitkijk op de toendra. 
Vele mooie witte mannetjes. Ook zien jagen en in gedrag een beetje op een Buizerd lijkend. 
ook op de grond zien lopen op zoek naar muizen. Soms goed te benaderen. Een van de 
hoogte punten van Barrow.  

107  RUFOUS HUMMINGBIRD – selasphorus rufus  
09-06 3 ex. bij een feeder bij een restaurant op de weg van Homer naar Anchorage, 
waarvan 2 mooie mannetjes.  

108  BELTED KINGFISHER – ceyle alcyon 
(bandijsvogel)  
09-06 1 ex. onderweg van Homer naar Anchorage.  

109  NORTHERN SHRIKE – lanius excubitor ssp: invictus 
(klapekster)  
06-06 1 ex. langs Teller Road te Nome. 
09-06 1 ex. in de avond midden in Anchorage in een dennenboom.  

110  STELLER'S JAY – cyanocitta stelleri  
09-06 1 ex. onderweg van Homer naar Anchorage.  

111  GREY JAY – perisoreus canadensis ssp: pacificus  
09-06 3 ex. onderweg van Homer naar Anchorage, met donkere kruin en nek.  

112  BLACK-BILLED MAGPIE – pica hudsonia  
Algemeen op het vaste land.  

113  NORTHWESTERN CROW – corvus caurinus  
Algemeen langs de kust van het vaste land van Alaska met neme te Homer.  

114  COMMON RAVEN – corvus corax 
(raaf)  
Algemeen in alle bezocht gebieden behalve St'Paul.  

115  TREE SWALLOW – tachycineta bicolor  
Algemeen te Nome en het vaste land behalve Barrow.  

116  VIOLET-GREEN SWALLOW – tachycineta thalassina  
Redelijk algemeen te Anchorage en de buitenwijken daarvan. Leuk te zien vaak roepend in 
groepen foeragerend.  

117  BANK SWALLOW – riparia riparia 
(oeverzwaluw)  
10 in een kleine kolonie langs de Kougarok Road te Nome.  

118  CLIFF SWALLOW – petrochelidon pyrrhonota  
5 ex. langs de Kourarok Road te Nome verspreid over de periode.  

119  BOREAL CHICKADEE – poecile husonicus  
09-06 1 ex. op een picknickplaats tussen Homer en Anchorage, mooi te zien.  



120  WINTER WREN – troglodytes troglodytes ssp: alascensis 
(winterkoning)  
5 ex. te St' Paul verspreid over het gehele verblijf.  

121  AMERICAN DIPPER – cinclus mexicanus  
09-06 1 ex. onderweg van Homer naar Anchorage.  

122  GOLDEN-CROWNED KINGLET – regulus satrapa  
09-06 1 ex. te Homer mooi gezien.  

123  GREY-STREAKED (SPOTTED) FLYCATCHER – muscicapa griseisticta  
11-06 1 ex. te St'Paul in de "Quarry". Zeer mooi gezien zittend op stenen aldaar. Ontdekt 
door een van de leiders om 22.30. Ook de volgende dag nog aanwezig. Het eerste geval 
van deze soort buiten Attu voor de US dus voor veel mensen nieuw (inclusief John Dunn)  

124  SIBERIAN RUBYTHROAT – luscinia calliope 
(roodkeelnachtegaal)  
12-06 1 mannetje (mogelijk eerste zomer vanwege enkel lichte toppen aan de 
vleugeldekveren) in het dorp te St'Paul. In de ochtend door mijzelf gevonden op weg naar 
het ontbijt op zang (!?!?). De vogel zat gedurende de gehele dag te zingen op het hek van 
de opslagtanks. Vaak de mooi rode keel "showend"  

125  BLUETHROAT – lucinia svecica ssp: svecica 
(roodsterblauwborst)  
3 ex. mooi te zien gedurende verschillende bezoeken aan Kougarok Road. Mooi te zien 
zingend.  

126  GREY-CHEEKED THRUSH – catharus minimus ssp: aliciae 
(grijswangdwerglijster)  
Algemeen in alle gebieden met struiken en kleine (dwerg) bomen. Mooi zingend (vrij 
karakteristieke melodie, goed te leren). Deed qua uiterlijk soms denken aan een 
Krekelzanger.  

127  AMERICAN ROBIN – turdus migratorius 
(roodborstlijster)  
Redelijk algemeen te Nome (in de begroeide gedeelte) en rond Homer en Anchorage.  

128  YELLOW WAGTAIL – motacilla flava ssp tschutschensis 
(gele kwikstaart)  
Algemeen te Nome. De vogels leken een beetje op een kruising tussen een Noordse 
(donkere oorstreek) en een "gewone" gele kwik met veel strepen op de onderdelen.  

129  AMERICAN PIPIT – anthus rubescens ssp: rubescens 
(amerikaanse waterpieper)  
06-06 2 ex. langs Teller Road nabij een nest.  

130  ORANGE CROWNED WARBLER – vermivora celata ssp: celata  
 Redelijk algemeen te Nome en rond Anchorage en Homer. 

Meestal zingend te ontdekken, in Nome in de meest begroeide gebieden.  
131  TOWNSEND'S WARBLER - dendroica townsendi  
 09-06 5 ex allen zingende mannetjes rond Homer.  
132  BLACKPOLL WARBLER – dendroica striata  
 04-06 1 mannetjes zeer mooi territorium houdend en zingend nabij Nome Jail.  
133  YELLOW WARBLER – dendroica petechia  
 Redelijk algemeen te Nome in de begroeide gebieden.  
134  WILSON'S WARBLER – wilsonia pusilla  
 Algemeen te Nome met vele zingende mannetjes in de begroeide gebieden.  
135  NORTHERN WATERTHRUSH – seiurus noveboracensis  
 Redelijk algemeen in de begroeide (vochtige) gedeelte van de toendra te Nome. 

Redelijk algemeen rond Homer. 
Deze soort wordt vaak per ongeluk gedetermineerd als NoBo te Nome.  

136  AMERICAN TREE SPARROW – spizella arborea  
 Dagelijks 5+ in de begroeide gedeelten te Nome.  
137  (RED) FOX SPARROW – passerella iliaca ssp: zaboria  
 6 ex. verspreid over de periode te Nome.  
138  SAVANNAH SPARROW – passerculus sandwichensis ssp: sandwichensis  
 Algemeen in alle bezochte gebieden ook op de Pribilofs.  
139  LINCOLN'S SPARROW – melospiza lincolnii  
 07-06 1 ex. te Potters Marsh nabij Anchorage.  



140  WHITE-CROWNED SPARROW - zonotrichia leucophrys ssp : gambelii 
(witkruingors)  
Algemeen te Nome, de algemeenste gors aldaar.  
141  GOLDEN-CROWNED SPARROW – zonotrichia atricapilla  
Dagelijks 5+ in speciaal begroeide gebieden vooral langs Kougarok Road te Nome. Mooie 
adulte mannetjes. De zangmelodie was karakteristiek en makkelijk te onthouden.  

142  LAPLAND LONGSPUR - calcarius lapponicus 
(ijsgors)  
Algemeen op de kale en schaars begroeide toendra te Nome en Barrow en St'Paul, met vele 
paartjes en zingende mannetjes in zangvlucht. De zang is erg melancholisch.  

143  SNOWBUNTING – plectrophenax nivalis 
(sneeuwgors)  
Redelijk algemeen te St'Paul vooral in de gebieden met veel steen (vooral de Quarry) 
Algemeen te Barrow, vooral in het plaatje zelf broedend in de gebouwen.  

*144  MCKAY'S BUNTING – plectrophenax hyperboreus  
10-06 1 vrouwtje gepaard met een mannetje Sneeuwgors in een stenen kloof in de Quarry te 
St'Paul. Zeer mooi gezien jongen voerend. De vogel was zeer wit met een nagenoeg witte 
kruin, bijna witte mantel met zwakke zwarte pijlvormige streping, witte vleugeldekveren, 
zwarte duimvleugel en tertials, zwarte achterrand van de handpennen (minder dan bij 
Sneeuwgors) en witte staart met enkele zwarte punten aan de centrale staartveren. Geen 
enkele buff gekleurde veren zoals bij vrouwtjes Sneeuwgors. De vogel leek eigenlijk meer op 
een mannetje dan op een vrouwtje Mckay's.  
 

 
 

145  RED-WINGED BLACKBIRD – agelaius phoeniceus  
07-06 3 ex. te Potter Marsh, een redelijke zeldzaamheid voor Alaska.  

146  RUSTY BLACKBIRD – euphagus carolinus  
07-06 1 ex. te Potter Marsh.  

147  GREY-CROWNED ROSY-FINCH – leucosticte tephrocotis ssp: umbrina  
Redelijk algemeen verspreid over St'Paul. Vrij groot en vaak broedend in stenen holtes of 
onder daken van gebouwtjes.  

148  HOARY REDPOLL - carduelis hornemanni ssp: exilipes 
(witstuitbarmsijs)  
Algemeen te Nome en Barrow, in kleine groepjes of in paartjes. De vogels waren redelijk 
luidruchtig en allen makkelijk te herkennen.  

  



ZOOGDIEREN: 

 

AMERICAN BEAVER – castor canadensis – 1 ex. Nome River. 
ARCTIC FOX – alopex lagopus – Algemeen te Barrow en St'Paul.  
POLAR BEAR – ursus martimus – 2 ex op het pakijs te Barrow, een in de ochtend en een in de 
middag, waarvan een mooi redelijk dichtbij.  
MOOSE – alces alces – Algemeen te Nome.  
CARIBOU – rangifer tarandus – Enkele kuddes te Nome.  
MUSKOX – ovibos moschatus – Een stier dichtbij in langs Kougarok Road (erg dichtbij) en een kudde 
langs dezelfde weg.  
MOUNTAIN GOAT – oreamnos americanus – 2 ex. net ten zuiden van Anchorage op een rotswand.  
NORTHERN FUR SEAL – callorhinus ursinus – Algemeen langs de kust van de Pribilofs, met vele 
"beachmasters"  
HARBOR SEAL – phoca vutulina – Enkele rond St'Paul.  

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


