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Narwal in Groenland, Keizerspinguïn op Antarctica, Sneeuwluipaard in Ladakh. Die hebben 
we intussen gehad. Jongensdromen. En nu Kamtsjatka. Niet voor één uitverkoren soort. Wel 
voor het totaalplaatje. Land van vuur en ijs, goed voor 414 gletsjers, 160 vulkanen en 470.000 
km² eilanden. De Russen hebben het hier goed voor elkaar. Alleen al op het schiereiland is ca. 
30% beschermd als natuurgebied.  

De vlucht gaat naar Petropavlovsk-Kamchatsky, genaamd naar de twee schepen waarmee 
Deens zeevaarder Vitus Bering op bevel van Peter De Grote de zeeën van Noord-Oost Rusland 
in kaart bracht. Na de Tweede Wereldoorlog was het gebied ‘off limit’, zowel voor Russen als 
voor buitenlanders. Militair gebied, trekpleister voor nucleaire duikboten en meer van dat fraais. 
Overal soldaten om een ijzige grens met de Verenigde Staten te bewaken. Ook onze vlucht zat 
afgeladen vol met kortgeschoren militairen in een ietwat afgewassen groen plunje. Vierkant 
gezicht, vaak opvallende boksersneus, rare krul in de oren, luime oogleden. Geen idee waarom 
ze hier nu nog soldaatje willen spelen. Best even aan Poetin vragen.  

Op zich heeft het gebied wel een redelijke vogellijst maar heel wat van de 284 geregistreerde 
soorten zijn trekkers, pendelend langsheen de flyway tussen de Arctische broedgronden en de 
zuidelijke overwinteringsgebieden. Eentje steekt alvast mijn ogen uit: de Stellers Sea Eagle 
(Stellers zeearend). Hoe zot kan een beest eruit zien! 

Donderdag 26 mei 2016: onverhoopte megakip 

Overnachten gebeurt in Hotel Petropavlovsk, een grijs en grauw, aftands Russisch bouwsel. De 
verf bladert van de buitenmuren, wachtend op een herstellende lik die er niet meteen lijkt aan 
te komen. Gebouwen en mensen lijken hier eender. Grim, gelaten, in een letterlijke uithoek van 
de wereld weggestouwd. Door een druk veldseizoen in België is er van voorbereiden weinig in 
huis gekomen. Misschien kunnen we deze trip wel aan op parate kennis maar voor het gemak 
hebben we toch Chris Collins ingehuurd. Chris is één van de sterkhouders van Heritage 
Expeditions, de touroperator die Kamtsjatka op de vogelaarskaart heeft plaatst. Met een busje 
op weg. De wegen dragen de sporen van een diepe winter: stukgevroren, zonder poging tot 
herstel wegens zinloos. Het heeft iets bevreemdends, iets van heel erg ver weg achter het IJzeren 
Gordijn. Lachen lijkt de mensen hier vergaan. Alles gebeurt met een vrij uitgestreken gezicht: 
de incheck in het hotel, de verkoop van een westerse peer, het aanprijzen van een speelgoedtank. 
Zelfs een kushand op de luchthaven lijkt in de korte afstand van wegwuivende vrouw naar 
verlatende man te bevriezen.  

Maar vogels dus. Dat was de idee van vandaag. Richting Frosty Hill, een schitterend woud met 
knoerten van berken. De bladknoppen laten lente vermoeden maar het woud is stil. 
Oorverdovend stil. Echt knap. Grote gele kwikstaart, Bosgors en Siberische boompieper doen 
hun best om de stilte te doorbreken. Vale lijster siert met een combinatie van Grote lijster-zang, 
alarmroep van Merel en vluchtroep van Koperwiek de daglijst. De soort lijkt vrij algemeen en 
laat zich goed zien. Even later zorgt een Notenkraker voor een Siberische toets. Maar de 
doelsoort van dit vervroren woud is Black-billed Capercaillie (Rotsauerhoen). Geliefd bij 
jagers, vrij schaars, halfschuw, maar mogelijk. Deze megakip komt geregeld het bos uit om 
kiezelsteentje van de wegen te pikken. Maar de weg is leeg, het bos blijft stil. Geen Kamchatka 
Leaf Warbler (Kamtsjatkaboszanger), geen Rufous-tailed Robin (Snornachtegaal), geen 
Roodkeelnachtegaal. Net iets te vroeg op het jaar. Een Matkop opent het ondersoortverhaal. 
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Poecile montanus kamtschatkenis. Ik durf er wel wat op te verwedden dat deze mees gauw een 
upgrade naar volwaardige soort zal krijgen. Het beest gaat alvast op de lijst onder de naam van 
Kamchatka Willow Tit. Zwarte kraaien (ondersoort: orientalis) geven sfeer aan het ijzige woud, 
maar de weg blijft leeg, het bos blijft stil. Een kakelverse auerhoenstront geeft aan dat de kip 
nabij is. In het bos ligt een vers kadaver van een vrouwtje Havik (ondersoort: albidus). Dood, 
dat wel, maar wat een witte knaller! We doorkammen het bos van 08:58 tot 11:49 maar komen 
niet verder dan acht soorten (dode Havik meegerekend). Langzaam het bos uit, dan maar, 
richting Blue Lake. De bus laveert tussen de potholes door tot plots een vrouwtje Black-billed 
Capecaillie vlakbij de weg oversteekt. Hoen en passagiers schrikken beide even hard. Hoen 
vliegt op en gaat op ca. 15 meter op een horizontale berkentak zitten. What a cracker! De kip 
blijft een hele poos op haar tak, matig alert, bek open, van de hitte. Toegegeven: een mannetje 
was fraaier geweest maar niemand had durven hopen dat we deze iconische soort zouden te 
zien krijgen. Wat een start! The game is on! 

Bij het Blauwe Meer tikt de triplijst ietwat sneller aan: Roodhalsfuut, een wel erg bleke 
Sperwer, Grote bonte specht, Kuifeend, Topper, Wintertaling, Ringmus. Tien tijdszones 
doorvliegen en dan vooral thuissoorten turven: Het doet vreemd aan. Grey-capped Greenfinch 
(Chinese groenling, ondersoort: kawarahiba) brengt ons weer waar we zijn. In Kamtsjatka, 
tetoeme. En in Kamtsjatka is alles net een beetje anders. Witte kwikstaart (ondersoort: lugens 
en ocularis) en Grey-bellied Bullfinch  zijn leuke aanwinsten maar het hoogste splitpotentieel 
ligt zeker bij de Boomklever. Hiermee is iets vreemds aan de hand. Eigenlijk hoort hier 
albifrons te zitten maar wat we te zien krijgen lijkt meer op een arctica, de Siberische 
boomklever. Bleek beest, knoert van een bek, oranje witgeschelpte onderstaartdekveren. Eentje 
komt vlak boven ons zitten, het beest wordt keurig gekiekt en is stof voor een natrips debat. We 
maken er voor het gemak een Kamcatka Nuthatch van. Lang leve de weg vooruit. 

Laatste bestemming wordt een gebiedje op de terugweg. Op eerdere bezoeken was deze plek 
o.a. goed voor Bronskopeend, maar verder dan drie Wilde eenden en twee Pijlstaarten komen 
we niet. En ook die zijn mogelijk geen lang leven beschoren. Twee jager/verzamelaars struinen 
door het gebied. Getooid in waadpak gaan ze systematisch door een kokmeeuwenkolonie om 
alle eieren te verzamelen. Het geschouderde geweer blijft - mogelijk door onze spionerende 
kijklust - inactief. En ook hier gaat het thuissoortenverhaal gewoon door met baltsende 
Watersnip, Ruigpootbuizerd, Veldleeuwerik en Rietgors. Ekster (ondersoort: camtschatica) zit 
op de wip om een volle soort te worden. Kamchatka Gull (Kamtsjatkaameeuw) is nieuw maar 
meeuwen doen me niets. Geschapen op de 8ste dag, door een vermoeide Schepper, met de 
overschot van bruine, witte en grijze pluimen. Over Ross’ meeuw en Ivoormeeuw werd nog 
enigszins nagedacht maar al de rest is rommel, voer voor larologen. We keren terug naar 
Petropavlovsk, met een schitterend zicht op Korjakskaja Skopka, de prachtige vulkaan die het 
ganse stadsbeeld bepaalt. 

Vrijdag 27 mei 2016: jongensdroom met gepensioneerden 

Vandaag gaan we aan boord. De Spirit of Enderby ligt sinds gisterochtend voor anker in Avachy 
Bay. Een knoert van een baai met vergane schepen, op elkaar gehoopt roest, stille getuigen van 
een betere vissersvloot. Maar eerst nog wat vogelen aan land. De ochtendsessie leidt naar een 
sprookjesachtig berkenwoud. Siberische boompieper en Bosgors. Taiga Flycatchers 
(Taigavliegenvangers) doen vandaag ook mee, al zijn ze niet echt gewillig. Het gebleir van 
baltsende Watersnippen, de melancholische zang van Vale lijsters: het heeft wel wat. Een 
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culturele stop op het Leninplein levert Ancient Murrelet (Zilveralk) (100+), Drieteenmeeuw en 
Pelagic Cormorant (Pelagische aalscholver) op. Iets verder in de baai zitten Visdief (ondersoort: 
longipennis) en Roodhalsfuut (ondersoort: holboellii) op nest, opnieuw Kamchatka Gull, 
Harlekijneend (12), Raaf, Ekster, Grey-capped Greenfinch en Rietgors. Een binnenmeercheck 
is goed voor 43 Toppereend, acht Kuifeend, een man Wilde eend, een koppel Brilduiker en 121 
Slaty-backed Gulls (Oost-Siberische meeuwen). Een handtamme Vos is misschien wel het 
hoogtepunt van de dag (het moeten niet altijd vogels zijn). 

En dan is het zo ver: welkom aan boord van de Spirit of Enderby. Voor de Plancius-gangers: 
dit schip is best wat aftands. Klein, gedateerd, maar gezellig. De trip is met 48 deelnemers zo 
goed als volboekt. De grootste gemene deler: gepensioneerd. Ik ben veruit de jongste aan boord. 
De enige Belg ook. Veel Engelsen, een handvol Amerikanen, Zweden, Russen, naar Sydney 
uitgeweken Indiërs en een enkeling uit Frankrijk en Japan. Geen luidruchtige Duitsers of al te 
zelfzekere Nederlanders. Gelukkig wel enkele vogelaars. Ian is met 8000+ vermoedelijk de 
meest bereisde, Les heeft alle Frogmouths al klaar en anderen hebben er vooral veel boottrips 
opzitten, heel veel boottrips. Dit komt wel goed. De trossen los, de loods aan boord en varen, 
in het spoor van Bering en Steller, weg uit Avachy Bay. Ondanks het vallende duister valt er 
toch nog één en ander te rapen: Zeekoet, Tufted Puffin (Kuifpapegaaiduiker) en Grote zee-eend 
(ondersoort: stejnegri), eentje die door velen al wordt gesplit. We zijn op weg. Op weg naar de 
Koerilen. Op weg naar een jongensdroom, in een schitterende setting, omgeven door vulkanen 
bij een sfeervolle zonsondergang. Het is mooi. Echt mooi. En ook best koud. Morgen kunnen 
we er echt aan beginnen. 

Zaterdag 28 mei 2016: blowen in de mist 

Een volle dag op zee, op weg naar Bering-eiland. Om 06:45 is het meteen al kaboem: een fraaie 
Potvis, rustig aan het oppervlak, spuitwolk schuinlinksvoor. Even later de eerste Laysan 
Albatross (Laysan albatros). Niet meteen de allerfraaiste der albastrossen maar zo’n vliegende 
minireus is altijd leuk. Later op de dag zullen er nog 20 volgen. Zeevogelen in een nieuw gebied 
is steeds wat wennen, vind ik. Een beetje je draai vinden, vertrouwd geraken met het lokale 
gepluimte. Zeker met de Noordse stormvogels (ondersoort: rodgersii). Wat een geschift 
allegaartje is me dat! Van roetbruin tot spierwit en alle bonte varianten ertussenin. Geen idee 
hoe ver deze ondersoort intussen verwijderd is van soortstatus maar erg ver kan dat toch niet 
zijn. Ze lijken een bijzondere voorliefde te hebben voor het zog van het schip, hopend op 
opborrelend lekkers. En dan is het weer raak: 07:49, BLOW! Hoe vaak je het ook al hebt 
gehoord, het blijft een magische uitroep voor uitgeademde walviszucht. Deze luchtstoot heeft 
wat van de uitbarsting van de Krakatau. Wat een spuitwolk! Twintig tellen later hangt ze er 
nog. Geen twijfel: Blauwe vinvis, twee stuks. Het schip verandert van koers maar botst op een 
muur van mist. Weg kans op een closer encounter … Damn! Blauwe vinvissen zijn best 
zeldzaam in het westelijke deel van de North Pacific. Benoorden 40° N vonden de Jappen op 
een zoektocht van 165.000 zeemijl, gespreid tussen 1974 en 2005 slechts 183 ex. Dik zwemmen 
ze hier dus zeker niet.  
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Stretch your wings and fly! Laysan albatross in volle glorie (foto: Lisle Gwynn/Heritage Expeditions) 

Op zee zitten rode bloeddrupjes fraai te wezen. Rosse franjepoten in zomerkleed, deinend op 
aanzwellend watergeweld. Dappere dobbertjes op een oneindige waterplas. Ik hou er wel van. 
Ook Fork-tailed Storm-Petrel (Parelgrijs stormvogeltje) vliegt zich op de triplijst. Een 
beeldende Nederlandse naam, trouwens. Ze doen wat denken aan prions en zijn door de 
watergrijze kleur prettig gecamoufleerd op deze zee. Een koude zee, met een koude wind en 
koudschuimende koppen. Horned Puffins (Gehoornde papegaaiduiker) krijgen we almaar vaker 
te zien, vaak in paartjes. Een geschifte alk, zo weggelopen uit een vogelcircus. 

Heerlijk om weer op zee te zijn. De golven voelen vertrouwd aan. Alsof ze er altijd al zijn 
geweest, rollend van links naar rechts, of omgekeerd, als onvermoeibare pendelaars naar een 
niet nader bepaalde bestemming. Ze doen het rustig aan vandaag. Als een slecht gestreken 
laken, gerimpelde oppervlakte, uitgestrekt over een oneindige vlakte van waterige rust. Het 
begint me weer te dagen hoe graag ik de zee eigenlijk wel zie. Een oneindige massa water met 
de standvastige wil om zee te zijn, niet meer, niet min. Ze maakt me rustig, zonder dat ze het 
zelf weet. Ze neemt alle zorgen weg, houdt al mijn gedachten voor zich en omsluit me na te 
veel dagen aan land. De Groenlandse Zee, de Weddel Zee, de Noordzee, de Atlantische Oceaan: 
het maakt niet uit. Als we maar op zee zijn. 
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Horned Puffin: een pareltje, lekker dicht vanuit de zodiac (Lisle Gwynn/Heritage Expeditions) 

Hoewel we niet echt (of beter: echt niet) van meeuwen houden, vermelden we toch de eerste 
Glaucous-winged Gulls (Beringmeeuwen). Hoe zou dat staan op een Belgisch strand? Terwijl 
iedereen binnen zit in de lecture room, pikken Lisle en ik de eerste twee Parakeet Auklets 
(Papegaaialkjes) op. Leuke rakkertjes. Short-tailed Shearwater (Dunbekpijlstormvogel), die 
hadden we vandaag ook. De soort broedt in Australië en Tasmanië en de volledige 
wereldpopulatie brengt de winter door in de noordwestelijke Pacific. Geen idee of we er zo 
eentje vlot zouden uithalen mocht die ooit langsheen onze kust passeren maar de ondervleugels 
zijn toch redelijk verschillend. De dag kabbelt verder, de wind steekt op en op het topdek voelt 
het koud aan. Maar we volharden in de boosheid en halen er om 16:31 opnieuw twee Blauwe 
vinvissen uit. Niet nabij maar toch goed voor een reeks ‘oooohs’ en ‘aaaaahs’ wanneer beide 
joekels fluken. Even later komen twee Gewone vinvissen langszij. De zeezoogdierenlijst tikt 
aan en je hoort ons niet klagen. Voor de jagerfans: Middelste, Kleine en Kleinste. Niet speciaal 
maar altijd leuk. 

Om eerlijk te zijn, had ik wel wat meer vogelaars verwacht op deze trip. Vaak staan we maar 
met drie te scannen op het topdek en dat is toch wel weinig. Het gros van het gezelschap houdt 
meer van breien, kruiswoordraadsels, boeken lezen en zich verstoppen in de kajuit. Voorwaar 
een vreemde manier om deze trip door te brengen, maar ieder zijn meug. Het avondeten is 
lekker maar mijn maag beslist er anders over en ik trek vroeg richting bed. 
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Zondag 29 mei 2016: de zeekoe van Steller 

Mijn kamergenoot is een professor emeritus in de geografie. Een Jap, met een bijzondere 
interesse in de eilanden die de Russen van Japan hebben ingepikt. Hij heeft mappen vol oude 
kaarten mee van elk van de eilanden die we gaan bezoeken. Kaarten die uniek zijn, zegt, hij. 
Ganser dagen zit hij die kaarten te bestuderen in de kajuit en ’s avonds volgt meestal een lange 
computersessie. Vannacht is hij om 04:00 al druk in de weer. Ik besluit dan maar om ook op te 
staan. Op het topdek is er geen vogelen aan. Te veel wind. De brug dan maar, goed voor de 
eerste Pigeon Guillemots (Duifzeekoetjes) en voorwaar een lijster (vermoedelijk een Vale).  

Vandaag staat een excursie gepland naar Bering-eiland. Nikol’skoye vormt de toegangspoort 
tot de Kommandeur-eilanden, dus daar moeten we adminstratiefsgewijs even langs. Maar dit 
dorpje heeft wel wat te bieden. Wat te denken van Rock Sandpiper (Beringstrandloper, 
ondersoort: quarta) en Petsjorapieper. Geen van beide is pokkezeldzaam maar alle twee zijn 
lastig te pakken te krijgen, eender waar. De zodiaccruise naar het eiland verloopt voorbeeldig. 
Aan land scoren we meteen enkele Grey-tailed tattlers (Siberische grijze ruiter) en zingende 
IJsgorzen. Een check op de hoogwatervluchtplaats is een beetje een domper: geen Rock 
Sandpipers. Hopen op beter, verderop dan maar. En jep: op een kelpstrandje lopen er vier, 
pikkend in de kelpvelden, samen met een adult zomerkleed Mongoolse plevier, drie 
Roodkeelstrandlopers en enkele Bonte strandlopers (ondersoort: kistchinsii) met belachelijk 
lange bekken. 

 
Eén van mijn favorieten: Rock Sandpiper, steltlopergratie op rots (foto: Lisle Gwynn/Heritage Expeditions) 
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In de branding van de baai zwemt een Grijze walvis. Joeplakee. De Beringzee is, samen met de 
Zee van Ochotsk en de westelijke Beaufort Zee, één van de belangrijkste voedselgronden voor 
deze soort. Maar we ‘moeten’ verder. Ondanks het pokkeweer (ik haat regen) wordt er vrij vlug 
een Petsjorapieper gevonden. De tramlines zijn echt opvallend. De vogel wordt bewijsbaar 
gekiekt, laat zich goed in de tele vatten en verdwijnt na een kwartiertje in de vegetatie. Mission 
accomplished. Of toch niet. We wippen nog even binnen in het museum om één van de weinige 
intacte skeletten van een Stellers zeekoe mee te pikken. Deze megakoe is enkel bekend van de 
Kommandeureilanden maar kwam tot het eind van het Pleistoceen in grote delen van de Stille 
Oceaan voor, van Noord-Japan tot in Baja California (Mexico). Toen Steller de soort ontdekte 
in 1741, schatte hij de populatie op 1.500 tot 2.000. In 1766, slechts 25 jaar na de ontdekking, 
was de soort al uitgeroeid. Met dank aan de pelsjagers. Intriest, maar toch blij dat ik dit skelet 
even heb mogen aanraken. Voorwaar een letterlijke tik. 

Stellers zeekoe: uitgestorven, weg, uitgemoord, gedaan, verdwenen (foto: Heritage Expeditions) 

Vandaag is één van die dagen waarbij het hoogtepunten regent. Lekkere lunch, zodiac in, 
richting North-West Cape. Roodkeelnachtegaal, een bezoek aan een broedkolonie van Red-
faced Cormorants (Roodsnavelaalscholvers), Northern Fur Seals (Noordelijke zeeleeuwen) en 
Poolvossen op het strand, Pacifische zeeotters in de kelpvelden, brullende Northern Sea-Lions 
(Stellers zeeleeuwen) op de rotsen, Harlekijneenden in zee. Man, man, man. Dit is niet slecht. 
Vooral die zeeleeuwen (100+) zijn megacool. De stieren brullen er op los. Als imposante 
heersers hoeden ze hun harem. Indrukwekkend. Echt, echt, echt indrukwekkend. Drie beesten 
zijn gebrandmerkt: 1718, 1534 en M706. Getekend voor het leven. Vast geen aangename 
ervaring maar wel een zeer efficiënte manier om deze grootste zeeleeuwen ter wereld te kunnen 
volgen. 
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In de namiddag wordt het nog gekker, wanneer we (over een almaar woeligere zee), naar een 
Arij Karmen Island varen. Red-legged Kittiwake (Roodpootdrieteenmeeuw) broedt hier. 
Tientallen op nest, in een gemengde kolonie met Drieteenmeeuw. Roodpoten en Zwartpoten, 
netjes naast elkaar. Ook Pelagic Cormorants en Red-faced Cormorants, Zeekoeten en 
Kortbekzeekoeten.  

Vanavond steken we de continental shelf over. Walvistijd. De brug is redelijk goed gevuld 
(buiten waait het nog steeds te hard). Weinig nieuws. The usual suspects. Om 20:53 duikt een 
Potvis op. De joekel blijft een hele poos aan het oppervlak, rustig loggend. Minimum afstand 
tot het schip: 50 meter. Alles er op en er aan, inclusief de diepe duik waarbij staartwortel en 
staart heel erg hoog uit het water worden opgegeven, voor een afdaling naar duistere dieptes. 
Nieuw voor de trip: zes Grauwe franjepootjes in zomerkleed. Nog beter: acht Least Auklets 
(Dwergalkjes). In de Kommandeur-eilanden broeden slechts enkele paartjes dus acht is lang 
niet slecht. En - zoals dat doorgaans het geval is met topdagen - het blijft maar doorgaan. 21:21: 
twee Baird’s Beaked Whales (Zwarte dolfijnen), vlak voor de boeg. Groot, lang, robuust lijf. 
Ronde kop met opvallend bol voorhoofd. Kleine, bijna driehoekige rugvin. Warm bruin beest. 
21:25: een hechte groep van nog eens zeven, die bijna simultaan aan de oppervlakte komen en 
gelijktijdig uitademen. Het licht wordt jammer genoeg almaar slechter en verder zoeken heeft 
niet veel zin meer. Maar mieljaar: wat een dag! 

Red-faced Cormorant in broedkleed. Rood, blauw, zwart en wit, met bescheiden kuifje (foto: Lisle Gwynn/Heritage 
Expeditions) 
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Maandag 30 mei 2016: Jurrasic Parc 

Vandaag gaat het naar Peschanaya Bay op Medny-eiland. Doelsoort: Grey-crowned Rosy Finch 
(Grijskruinbergvink, ondersoort: maxima). Alweer een ondersoortendeem. Het weer zit mee en 
in de gebruikelijke slagorde toogt de zodiacvloot naar een kiezelstrand voor een natte landing. 
Pacifische eiders (ondersoort v-nigrum) vliegen rondjes, wachtend op een opwaardering tot 
soort. Vanaf de landingsplek wordt het waden doorheen een klein riviertje waarin een dode 
Stellers zeeleeuw ligt weg te rotten. Taiga Flycatcher en Bosgors zitten hier plompverloren. 
Bosruiter en Roodkeelstrandloper zorgen voor een fotografisch buitenkansje. Overal IJsgors 
aan land, Harlekijneend, Pigeon Guillemot (ondersoort: kaiurka), Dikbekzeekoet, Zeekoet en 
meer van dat op zee. Het is onmogelijk om geen vogels te zien, waar je ook kijkt. Pijlstaart en 
Middelste zaagbek, baltsvlucht van Petsjorapieper, maar geen spoor van de roze rotvink. Een 
wandel op het kiezelstrand, op zoek naar een winterkoning waarvan het niemand duidelijk is 
om welke soort het eigenlijk gaat, levert ook al niets op. Maar dan is het alweer raak. Christian 
de Zweed spot het roze hebbedingetje nabij een verlaten bouwsel. De vink is binnen. Op de 
enige plek in het Palearctisch gebied waar deze soort voorkomt. Wat gaat dit lekker! 

Maar het beste moest nog komen: een zodiactrip langsheen één van de meest indrukwekkende 
landschappen die ik ooit heb gezien. De mist ontvouwt zich spookachtig over waanzinnige 
graskliffen. Dit is pure waanzin: de Russian Far East op zijn allerbest. Wilder wordt moeilijk. 
Het heeft geen zin om te pogen dit in woorden te vatten. On-ge-lo-fe-lijk schoon! Je hebt het 
gevoel dat er zo een Velociraptor uit de mist zou kunnen opduiken. De koude rillingen 
bevriezen meteen in deze setting. ’t Klinkt wat melig maar hier zou een mens zo kunnen wenen. 
Ongenaakbaar schoon, echt, puur, zuiver. Allemachtig mooi. De woeste kracht van dit stukje 
wereld, zomaar. Een beklijvend zicht. Man, man, man. Dit is het. Dit is het helemaal. Dit is af. 

  



  

Russia’s Ring of Fire 2016 
 

Het beste van dit soort zodiactrips is dat je alles keidicht kan benaderen, op ooghoogte. Favoriet 
van de dag: Horned Puffins (Gehoornde papegaaiduikers), al hebben de Parakeet Auklets 
(Papegaaialkjes) ook wel wat. Het moet gezegd: deze trips zijn vooral een succes door het 
waanzinnig professioneel team van Heritage Expeditions. Dit zijn topkerels die vol gaan voor 
het maximale. Wat een verschil met sommige andere touroperators die bij de minste ribbel op 
zee de zodiacs al op stal houden wegens vermeend gevaar. Heritage toont hoe het ook anders 
(en veilig) kan. Klasbakken! Zeeotters (ondersoort: lutris) rusten ruggelings in de kelpvelden, 
Red-legged Kittiwakes kittiwaken zich een weg naar zee, Noordse stormvogels bezetten de 
kliffen, als donkerbruine geesten op een betoverende wand. Dit zijn ervaringen die diep onder 
de huid kruipen. Buitengewoon, om koude rillingen van te krijgen (buitentemperatuur: 3 °C). 

Op de Spirit of Enderby hangt euforie, op weg naar de Zhupanova-rivier. Kleine jager en 
Middelste jager, leuke groepjes van beide franjepoten, een Kamchatka Gull (dat was al een poos 
geleden) en een vrolijk spuitende Potvis. Als alles goed gaat, komt morgen de Stellers zeearend 
in beeld. Er zijn slechtere gedachten om mee naar bed te nemen. 

Dinsdag 31 mei 2016: mega bananenbek langs de Zhupanova 

Om 05:06 sta ik als enige aan dek. Om 05:16 een Orka, helemaal voor mezelf. 06:48: Potvis, 
06:56: Gewone vinvis, 09:04: Dall’s Porpoises (Dallbruinvis). Vogelsgewijs is er weinig 
nieuws, al blijven de Rosse franjes altijd leuk. Long-billed Murrelet (Aziatische marmeralk) is 
voor velen een nieuwe soort. Leuk dat we er die konden uithalen. De Spirit of Enderby heeft 
vandaag een verstekeling aan boord: een Siberische boompieper houdt zich op tussen de zodiacs 
en verkent in de loop van de dag alle dekken. Vanaf het schip vind ik onze eerste Steller’s 
zeearend, rustig op een paaltje. Dat belooft voor de zodiac-trip op de Zhupanova-rivier. Als 
kleine kinderen, met ogen vol verwachting, staan de vogelaars al vroeg klaar om in een zodiac 
te springen. De vogelmannen hokken samen in dezelfde boot. Bij de monding van de rivier is 
het meteen raak. Tussen de vele Visdieven zitten 14 Aleoetensterns. Wat een fraaie vogels zijn 
me dat, zeg. Middelste zaagbek, Wilde eend, Pijlstaart, Wintertaling, Zwarte zee-eend, Grutto, 
Groenpootruiter, Far-Eastern Curlew (Siberische wulp), een overvliegend Moerassneeuwhoen. 
De lijst tikt lekker aan. 

Baltsende Aleotensterns op een zandbank in de Zhupanova-rivier (foto: Chris Collins/Heritage Expeditions) 
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In de kleine berkjes op de oever vinden we drie bezette nesten van Stellers zeearend. 
Megabouwsels in miniboompjes. Met de zodiacs komen we zo dichtbij dat je hen het wit uit de 
ogen kan kijken. En dan die bek! Heerlijk oranjegeel maar vooral massief. De soort lijkt het 
hier nog behoorlijk goed te doen, met dank aan de massa’s zalmen die jaarlijks de rivier 
optrekken. 

Een absolute droomsoort in een megamachtige setting (foto: Lisle Gwynn/Heritage Expeditions) 

Maar wereldwijd flikkert een alarmlamp. De totale wereldpopulatie wordt geschat op 4.600 - 
5.100 exemplaren, goed voor 1.830 - 1.900 broedpaartjes. De voornaamste bedreiging: de bouw 
van waterkrachtcentrales waardoor heelder ecosystemen grondig worden gewijzigd. Er zitten 
ook een aantal grootschalige petrochemische projecten in de pijplijn. Indien die groen licht 
krijgen, zal deze iconische reus ongetwijfeld klappen krijgen. In Hokkaido, één van de 
voornaamste overwintringsgebieden, is het evenzeer miserie. Door overbevissing ziet de arend 
zich genoodzaakt om zee en rivier te verlaten en landinwaarts te trekken, op zoek naar 
aangeschoten karkassen van Sikahert. De loodhagel in deze karkassen leidt echter tot 
loodvergiftiging. Miserie. 

Langsheen de oever loopt een Sabelmarter en een Muskusrat. Dat waterkonijn is ook hier 
geïntroduceerd. De zeehonden in de rivier zouden volgens Chris allemaal Larghazeehonden 
zijn. Ik geloof het graag, maar zou er toch eentje op een zandbank willen zien want ik zie echt 
geen verschil met Gewone zeehonden.  

Het landschap is fraai: besneeuwde bergen met ietwat raadselachtige berkenwouden. Wie weet 
wat zich hier nog allemaal ophoudt. Plekken als deze zijn verafgelegen en worden zo goed als 
nooit door westerlingen bezocht. En de Russen zelf komen hier ook niet om de vijf voet 
vogelen. In de gauwte checken we nog even de taiga achter de ‘zalmfabriek’. Een Keep is nieuw 
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voor de trip maar de focus ligt hier vol op Long-toed Stint (Taigastrandloper), een ietwat 
geniepig beestje met bokjesallures. Doorgaans laat de soort zich op de broedgronden pas laat 
opstoten om even verder weer in te vallen. Twee beestjes gaan op de vleugels maar vliegen 
door tot aan de maan. Hier heeft een rechtgeaard vogelaar niets aan. Even verder gaat er nog 
eentje de lucht in om te landen in een iets opener stukje. Gelukkig bracht ik mijn scoop mee en 
krijg ik deze fraaie stelt redelijk te zien, maar top is het niet. Je kan niet alles hebben. Ik ben 
moe (het was een lange dag) en ga om 22:08 slapen. Morgen wordt het hopelijk weer feest. 

Woensdag 1 juni 2016: Tufted is de mooiste 

Het claimgehalte op deze trip valt redelijk mee, al zijn er wel een paar die uitblinken. En Blinde 
Vinken zijn er ook. Wat er ook wordt gezien, hoe goed je het ook uitlegt, hoe centraal je het 
ook in de scoop plaatst: ze zien het niet. Er moeten er van soorten zijn. De enige soort die ik 
totnogtoe heb gemist was een adult zomer Vorkstaartmeeuw. Dat valt dus best nog wel mee.  

Vandaag is het D-Day voor Kittlitz’s Murrelet (Kittlitz’ alk), een soort die het wereldwijd niet 
goed doet. Tot 2013 stond deze rakker op de Rode Lijst in de categorie ‘critically endangered’, 
op het randje van uitsterven. Het gros broedt in Alaska, waar de aantallen sinds 1990 op 15 jaar 
tijd crashten met 80% - 90%. Maar deze data worden door sommigen in twijfel getrokken. De 
soort zou wel degelijk achteruitgaan maar minder hard dan aanvankelijk vermeend. We helpen 
hopen dat de positievere berichten het bij het juiste eind hebben. Bukhta Russkaya, daar moet 
het gebeuren. In de Russian Far East broedt de soort in lage aantallen in het noorden van 
Kamchatka. In 2009 ontdekte Heritage Expeditions een nieuwe stek, ver bezuiden alle andere 
broedlocaties. Ik ben al vroeg aan dek. Eerste wapenfeit van de vroege ochtend: een breachende 
Bultrug. De Sibo vaart nog steeds mee en kreeg in de ochtend gezelschap van twee 
soortgenoten, een Keep en enkele Eastern Yellow Wagtails (Oostelijke gele kwikstaart): 
voorwaar een shipfall. Met de scoop wordt naarstig gezocht naar onze nieuwe alk, met positief 
gevolg. Drie beestjes, nauwelijks gesnaveld, net Dikbekfuutjes. Leuk ook om ze samen te zien 
met Long-billed Murrelets. De vogelaars willen maar wat graag met de zodiac erheen maar 
krijgen een njet van de expeditieleider. Kl*te. Een Bultrug probeert onze ontgoocheling weg te 
breachen maar echt lukken doet dat toch niet. Vooral Les is pissed. Dit was DE soort waarvoor 
hij deze trip had geboekt. En dan vaststellen dat er niet de minste moeite wordt gedaan om dit 
beestje deftig te zien. Jammer. Heel erg jammer …  

De verdomde zodiactrip gaat immers richting land, naar enkele vervallen gebouwtjes. Bosgors, 
Taigavliegenvanger, Grey-capped Greenfinch, Vale lijster, Brown-headed Thrush (Japanse 
lijster). Niks speciaals. Het landschap bevreemdt: ontluikende wilgen in een besneeuwde 
setting, zoemende hommels bij kwik onder nul, zingende Roodkeelnachtegalen en nog iets 
anders, ergens, hogerop. Gauw scopen en hatseflatse: een mannetje Japanese Grey Bunting 
(Bamboegors, ondersoort: musica), een Oost-Aziatische endeem met een beperkt 
verspreidingsgebied. Het beestje zit vrolijk te zingen. Wat ver, dat wel, maar toch vlotjes 
herkenbaar. Het heeft wat van een Dark-eyed Junco (Grijze junco). Een Rufous-tailed Robin 
geeft van katoen, Dark-sided Flycatcher (Roetvliegenvanger) wordt gefotografeerd, beersporen 
zijn overal aanwezig. 
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Mijn kamergenoot Fugio, met in de achtergrond Bukhta Russkaya (foto: Heritage Expeditions) 

Een zoektocht naar een residente groep Orka’s later op de dag draait op niets uit. Dan maar wat 
spelevaren. Slechtvalk en Visarend, Nonnetje en Harlekijneend, Stellers zeearend op een 
rotsnest. De prijs van de dag gaat echter naar de Tufted Puffins. We hadden er al duizenden 
gezien maar vandaag kwamen deze olijke wezens letterlijk binnen handbereik en pas dan 
worden ze waan-zin-nig mooi! De snavelgroeven, de gele iris, de rode oogring, de knettergekke 
kuif: dit is zondermeer de mooiste der alken. Niet zeldzaam maar wat een knaller! Zeeotters 
met jonkies op de buik, een kleine kolonie Stellers zeeleeuwen met dampende stieren, de wilde 
woestheid van de kliffen. 

Eens aan boord gaat het richting Koerilen. Een kalme zee, twee verre Blauwe vinvissen en een 
stevig aantal Rosse en Grauw franjepoot, alle in zomerkleed. Tijdens de dagelijkse log blijkt 
dat ook Geelsnavelduiker en Bruine beer werden gezien. Dat was wel even een koude douche. 
De beer werd vanaf de brug gespot door 20+ mensen maar niemand die het liet omroepen, 
niemand die even het topdek informeerde. Hmmm … Voor morgen ziet het er niet best uit. We 
willen landen op Atlasova- en Onekotan-eiland maar een traag oprukkende cycloon zal 
vermoedelijk roet in het zodiaceten gooien. Niets aan te doen en afwachten wat de dag zal 
brengen. Beer gemist. Dzju toch … 
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Pipo, de alkenclown. Een knotsgek beest (foto: Lisle Gwynn/Heritage Expeditions) 

Een gebrandmerkt mannetje Stellers zeeleeuw probeert zijn harem samen te houden (foto: Heritage Expeditions) 
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Donderdag 2 juni 2016: katabatische winden gooien planning om 

De cycloon laat zich nog niet voelen. Om 06:45 gaan we aan land op Atlasova, met zicht op 
Alaid, de hoogste vulkaan van de Koerilen. Sommigen trekken naar het wrak van een Japannees 
schip dat hier in 1943 door de Amerikanen werd gekelderd. Voor anderen gaat het richting 
verlaten vuurtoren. De vogelbende kiest voor een rondje rond het meer, incl. de gebruikelijke 
mix van eenden: Toppereend, Kuifeend, Wintertaling, Brilduiker, Wilde eend. De stelten 
blijven beperkt tot Groenpootruiter en Oeverloper. Overal zingen Roodkeelnachtegalen. Spring 
is in the air. Nieuw voor de trip: een Buff-bellied Pipit (Pacifische waterpieper, ondersoort 
japonicus). Brown-headed Thrushes, Raven, Witte kwikken. Iets verderop laat een 
Middendorff’s Grashopper Warbler (Japanse sprinkhaanzanger) zich redelijk goed zien. Leuk 
rateltje. Leuk kwartiertje ook, met Kamchatka Leaf Warbler (Kamchatka boszanger), Dark-
sided Flycatcher en een vlotte Petsjorapieper. Plots vliegt een spreeuw over. Hang on! Hier 
horen helemaal geen spreeuwen te zitten. Het beestje landt aan de oever van het meer en in 
ware twitchstijl dendert de groep erheen. De vogel wordt vlug terug gevonden en blijkt een 
Red-billed Starling (Zijdespreeuw) te zijn, een knaller voor Rusland! Dit beestje is wel heel erg 
ver verloren gevlogen (hoort eigenlijk in het zuiden en oosten van China te zitten). Terug aan 
boord gaat het richting Onekotan. Benieuwd wanneer we op de cycloon zullen botsen.  

Het schip is best wel stabiel maar vooral gezellig. Ik ben al op een aantal schepen geweest (SF 
Polarstern, MV Danae, MV Athenae, Pride of Bilbao, MV Ortelius, MV Plancius) maar wat de 
Spirit of Enderby mist aan comfort maakt het ruimschoots goed door de ‘cosyness’. De staf 
schuift mee aan tafel, alle betere soorten worden meteen omgeroepen, je krijgt heel vaak 
updates via de PA en zeer informatieve briefings, elke dag worden goeie voordrachten voorzien, 
het eten is geen viersterren maar wel lekker. Helemaal goed zo. Midden november ben ik terug 
aan boord om de sub-Antarctische eilanden ten zuidwesten van Nieuw-Zeeland te bezoeken. 
De Antipoden, Macquarie, de Snares, de Bounties, de Chatham-eilanden en meer van dergelijke 
verloren aardeklompjes, uitgespreid over de Pacifische Oceaan. Dat wordt mega. Maar eerst 
nog even deze trip verder zetten met o.a. 21 Orka’s. Hoe vaak je die killers ook al hebt gezien, 
ze blijven indrukwekkend. Vooral die zwaarden van de oudere mannetjes verraden en enorme 
kracht en aanvalslust, klievend door het water, behoedzaam maar zelfzeker, in de wetenschap 
dat ze niets en niemand te vrezen hebben. 

Van het ene op het andere moment slaat het weer om. De vlakke zee maakt plaats voor stevige 
golven. Vanaf nu wordt het weer de expeditieleider, en moet Rodney lijdzaam toezien. Een 
poging om voor anker te gaan in Nema Bay wordt op de laatste nipper afgeblazen wegens te 
gevaarlijk. Geen landing op Onekatan. Shit happens, zeker in deze regio waar winden heersen. 
80 knopen/uur, heftige spray, alle dekken worden gesloten en menig bleekgezicht trekt richting 
kajuit om de binnenkant van de WC-pot wat van naderbij te bestuderen. Maar er vliegen wel 
vogels. Veel vogels. Vale stormvogeltjes (ondersoort: leucorhoa), heel veel Fork-tailed Storm-
Petrels, hier en daar een Laysan Albatross, vliegende herinneringen aan verdronken zeelui. Het 
wordt ook voor mij wat veel en ik zoek de platte rust op in de kajuit. Intussen ramt het schip 
(bijna) een Potvis. Qua vogels valt het wat stil. Windsgewijs daarentegen wordt het almaar 
erger. Ik verplicht mijn maag om flink te wezen en trek mezelf richting brug.  
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Katabatische winden: 144 km per uur, hels, furieus, impressionant (foto: Heritage Expeditions) 

Na enkele minuutjes roept Lisle (om 17:01) dat hij een Short-tailed Albatross (Stellers albatros) 
heeft. Er staat 20 man op de brug, grotendeels smurfen, die zich toch overal weten voor en 
tussen te wringen en vaak onwrikbaar in de weg staan. Het wordt ietwat hectisch, zeker wanneer 
de smurfen ook nog aanwijzingen geven die telkens leiden naar donkere Noordse stormvogels. 
Het zicht door het raam is kut en ik ren naar buiten, in de storm, in de wind en in de regen. 
Goede beslissing want meteen vliegt de albatros voorbij, op ca. 50 meter van het schip. Een 
sub-adult. BINGO.  

De soort werd bijna uitgeroeid eind 19de - begin 20ste eeuw. In 1940 kreeg de soort zelfs even 
officieel de status ‘extinct’. Verrassing alom toen in de vijftiger jaren enkele broedpaartjes 
werden ontdekt op Torishima. In 1954 werden op Torishima slechts 25 vogels (waaronder zes 
broedpaartjes) geteld. Dankzij een indrukwekkend Japanees soortbeschermingsprogramma, 
trad er een behoorlijk herstel op, met 426 broedpaartjes op Torishima (in 2008). Op het eind 
van het broedseizoen 2006 - 2007 werd de totale wereldpopulatie geschat op 2.364 exemplaren: 
1.922 op Torishima, 442 op Minami-kojima. En eentje daarvan vloog dus net langszij. 
Joeplakee. De zeldzaamste vogel van de trip is binnen. Met dank aan de cycloon, die zonder 
twijfel een aantal vogels richting noord zal hebben gestuwd.    
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Eén van de 14 Short-tailed Albatrosses tijdens Russia’s Ring of Fire 2016 (foto: Lisle Gwynn/Heritage 
Expeditions) 

Het gros verlaat de brug in hogere regionen. Ook de smurfen verdwijnen, wat net iets meer 
ademruimte geeft. Enkel Louise en ik blijven turen en worden beloond met een adult zomer 
Geelsnavelduiker. Even later komt David ons vergezellen en krijgen we een tweede, 
voorbijvliegende Geelsnavel te zien. Wat een joekels! De ontgoocheling van de niet-landing op 
Onekatan - wat ons vermoedelijk toch een Asian Rosy Finch (Roze bergvink) zal kosten - is al 
lang vergeten. Al wiebelend trekken we de nacht in. De wind haalt 144 km/uur. Kapitein 
Alexander D’ Yachenko vaart deze trip al 10 jaar en heeft dergelijke katabatische winden nog 
nooit eerder meegemaakt. Hopelijk draagt de cycloon morgen weer de expediteleidersfakkel 
over aan Rodney. 

Vrijdag 3 juni 2016: Come on, Alba! 

Het ziet er niet goed uit. Of beter: het is niet goed. We proberen voor anker te gaan bij 
Sashikotan maar het schip wordt van haar ankerplaats weggetrokken door de deining. Geen 
landing dus, en de ganse dag wordt het afwachten wat het weer zal doen. Hopelijk keert het tij 
gauw want anders zou ook de zodiactrip in de caldera van Yankicha in het gedrang kunnen 
komen en dat zou toch wel heel erg jammer zijn. We leven op hoop. Meer valt er momenteel 
niet te doen. 

We zitten in de Koerilen, een aanhoudende twistappel tussen Rusland en Japan. 
In 1855 kwamen beide vechtstaten overeen om de landsgrens neer te poten tussen Urup en 
Iturup maar in 1875 ging de hele Koerilenzwik naar Japan. In ruil deed Japan afstand van 
Sakhalin. Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwden de Jappen marinehavens, 
luchtmachtbasissen en barakken op de Koerilen. Of beter gezegd: ze lieten die bouwen door 
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duizenden Koreaanse en Chinese dwangarbeiders. Nadat tijdens ‘Operatie Augustusstorm’ op 
18 augustus 1945 de Koerilen werden aangevallen door de Sovjet-Unie, vielen de eilanden in 
handen van het Rode Leger. Een paar dagen later werden de eilanden aan de Sovjet-Unie 
overgedragen, een overdracht die werd geformaliseerd in het Vredesverdrag van San 
Francisco in 1951. Dit Verdrag werd echter niet door de Sovjet-Unie ondertekend. Gevolg: een 
aanhoudend Koerilenconflict tussen Japan en Rusland. De verschillende visies over wie, hoe, 
wat, waar, wanneer en vooral waarom zijn ook aan boord vrij duidelijk in de voordrachten van 
Leonid (die de Russische versie van de feiten brengt) en Fugio, mijn kamergenoot (die er een 
heel andere versie op nahoudt). Maar goed, we waren hier voor vogels, toch? 

De ploeg steekt de koppen bij elkaar om te kijken hoe van deze een Disaster Day toch nog iets 
moois te maken. Chummen. Zou dat de sfeer kunnen opkrikken? Let’s give it a try. Chris heeft 
een emmertje verrotte vis klaar en start een sessie op het achterdek. De Slaty-backed Gulls 
komen meteen naar het schip en pikken alles voor de bek van de anderen weg. Noordse 
stormvogels, 11 Laysan Albatrosses en een enkele Fork-tailed Storm-Petrel vervoegen de 
meute. En plots gaat het een versnelling hoger. Chris pikt in de verte een Short-tailed Albatross 
op. Niemand ziet het beest maar Chris is zeker. ‘Come on, Alba! Come and get your breakfast!’. 
Niks. Nada. Niemendal. De tijd verstrijkt: vijf minuten, tien minuten, een kwartier. Als een 
duiveltje uit een dosje duikt Alba plots echter weer op, in het zog van het schip. Vlakbij!  

Come on, Alba! Come and get your breakfast! (foto: Lisle Gwynn/Heitage Expeditions) 
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Naast de Spirit of Enderby verschijnt een Potvis, even later een groep Dalls Porpoises, op vijf 
meter, spelevarend in de golfslag van het schip. We zijn goed op dreef. Een adulte Short-tailed, 
even later nog twee immature vogels samen, om 17:05 een Black-footed Albatross 
(Zwartvoetalbatros). Alle albatrossen in een handomdraai, met een totaal van maar liefst zes 
Short-taileds, een absoluut dagrecord voor Russia’s Ring of Fire. De melding dat de geplande 
landing op Matua niet doorgaat wegens te veel deining wordt licht verteerd.  

Intussen lijkt de zee wel bezaaid met zwarte stipjes. Overal Crested Auklets (Kuifalken) en 
Whiskered Auklets (Geoorde dwergalkjes). We halen er ook een enkele Rhinoceros Auklet 
(Neushoornalk) uit. Wat een weelde! Maar morgen moet die wind echt om. Morgen is een 
cruciale dag. Gauw een kaarsje branden voor Neptunus. 

Zaterdag 4 juni 2016: van koude oorlog naar wereldwonder 

Deze ochtend staat Shimushir ingepland, een ondergelopen caldera, 73 meter diep en één van 
de grootste geheimen uit de Koude Oorlog. In 1976 bouwen de Soviets hier een basis voor 
atoomduikboten. De basis, bewoond door 2.000 Sovjets, werd als een dief in de nacht verlaten 
in 1992 en tekent nu voor een naargeestige plek, vol verroeste getuigen van een gespannen 
verleden.  

Eens in Buktona Bay maakt de deining het quasi onmogelijk om in de zodiacs te geraken. Eén 
zodiac raakt min of meer veilig weg maar bij de tweede wordt het gevaarlijk. Wanneer Muru 
bij de overstap van de trap naar de zodiac bijna helemaal onder de golven verdwijnt, roept 
Rodney zeer beslist ‘Abort! Abort! Abort!’. Dit is gewoon te heftig. Rondom het schip hangen 
drie Short-tailed Albatrosses, Dalls Porpoises en Orka’s komen piepen maar een landing lijkt 
er niet (meer) in te zitten. Godvermieljaar! Die cycloon begint serieus mijn voeten uit te hangen. 
Al twee dagen zitten we vast op het schip en de ene landing na de andere wordt geschrapt. 

Heritage Expeditions staat echter bekend om haar avontuurlijke spirit en anderhalf uur later 
proberen we nogmaals. Niet iedereen. De oudjes, gefortuneerde pipo’s en pipa’s en 
kunstheupers bedenken dat ze hun testament nog niet hebben geschreven en blijven aan boord. 
De anderen wagen het er op. Een gok die meer dan de moeite waard werd. Voorwaar een creepy 
plek! Vervallen bouwsels, wegroestende tanks, kanonnen, legervoertuigen, een leger aan lege 
olievaten: een machtige setting voor een te enge film. Deze plek is geschiedenis. Deze plek is 
Koude Oorlog. Deze plek is Russian’s Far East. Het lijkt alsof er elk moment een bataljon uit 
de bouwval zou kunnen opduiken om de zodiacvarende westerlingen voorgoed weg te bergen 
in de schuiven van de KGB. Indrukwekkend. Het wilgenwoud kruipt langzaam naar de 
bouwsels toe en zal deze enge getuige van haat en spanning binnen enkele decennia helemaal 
verzwelgen. 

Ook hier zingen Roodkeelnachtegalen en Oriental Cuckoos (Boskoekoek) de lente in (bij 3 °C). 
In de wilgen (s)tikt het van de Black-faced Buntings (Maskergors, ondersoort: personata). 
Leukste soort: Goudvinken van de ondersoort griseiventris, door sommige taxonomen reeds 
verheven tot volwaardige soort (Grey-bellied Bullfinch). Behoorlijke aantallen zitten laag in de 
wilgjes en op de grond. Schitterende beestjes. Een Notenkraker vliegt over en de anderen halen 
er ook nog Japanese Grey Bunting en een Long-toed Stint uit. Voor een flitsbezoek van een 
uurtje is dit lang niet slecht. Zonde van het weer. Anders hadden we hier langer kunnen 
rondhangen, in een poging om o.a. Haakbek aan de triplijst toe te voegen. 
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De zodiactrip terug is stevig: 50 minuten in vrieskou over blauwbrekende golven. Twee 
mannetjes Orka’s klieven met massieve zwaarden vlak langs de zodiac. Laysan Albatross slaat 
machtige haken op zee. Een unieke ervaring, ook al is het koud en zijn we nat. Dank aan Rodney 
en zijn team om dit waar te maken. Wat een topbende! 

In de vroege namiddag is het weer raak. We pikken een vissende vloot op die letterlijk omgeven 
is door dui-zen-den vogels. Het gros zijn Noordse stormvogels maar dit is ook een albatrosfeest. 
Een ruwe slag in het water brengt ons algauw bij 100+ Laysans. Klapper zijn echter de twee 
adulte Short-taileds, beide in zit, beide vlakbij, beide subliem. Intussen moeten we al bijna 1% 
van de totale wereldpopulatie hebben gezien. Niet te doen! Lof en hulde aan Rodney en zijn 
team om alles meteen om te roepen via de PA. Orka’s, Dalls Porpoises, Blauwe vinvissen, 
Black-footed en Short-tailed Albatrosses, een megaconcentratie zeevogels rond een Russische 
vissersvloot: alles gaat meteen de boot rond. Intussen is er ook een Vaaltje geland op het schip. 

Een Russische trawler, omzwermd door Short-tailed Sherawaters, 100+ Laysan Albatrosses, 4 Short-tailed 
Albatrosses en 1 Black-footed Albatross. Pure waanzin (foto: Heritage Expeditions) 

En dan is het zover: het hoogtepunt van Russia’s Ring of Fire: een zodiactrip in de caldera van 
Yankicha. Elke poging om dit in woorden te vatten, faalt grandioos. Dit is ongelofelijk. Meer 
dan een miljoen Crested Auklets. De zee én de lucht zien zwart. Dit is zonder weerga ‘a life 
changing experience’. Bij deze genomineerd tot één van de meest indrukwekkende 
natuurfenomenen ter wereld. Hier kan je alleen maar stil van worden, in een overweldigend 
concert van roepjes, op een betoverende alkenzee. Vogel van de dag had eigenlijk de adulte 
Short-tailed Albatross moeten worden maar wat we hier meemaken, overtreft alles. Planet 
Auklet. De Whiskered Auklets doen er nog een schep bovenop. Kan het nog gekker? Dit is 
zooooo mooi. Een extravaganza zonder weerga. Ook voor Slechtvalk (ondersoort: japonicus), 
Raaf, Glaucous-winged Gull, Poolvos: alle lopen ze rond met alkjes in muil of bek. Het is 
gewoon een kwestie van verwonderd hun bek open te doen en de beestjes vliegen er zo in. Het 
landschap, de Harlekijneenden, de Pigeon Guillemots (ondersoort: snowii), de 
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zwaveldampende hotsprings. Als totaalplaatje is dit on-be-schrij-fe-lijk. Eén van de beste dagen 
die ik ooit heb meegemaakt. Hier wordt een mens gelukkig van. Wow … 

Yankicha: één van de meest magische plekken op deze planeet (foto: Heritage Expeditions) 

Een ondergelopen vulkaankrater, gevuld met meer dan een 1.000.000 Crested Auklets (foto: Lisle Gwynn/Heritage 
Expeditions) 
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Een adulte Short-tailed Albatross: veel mooier worden ze niet gemaakt (foto: Chris Collins/Heritage Expeditions) 

En de prijs voor de meest geschifte vogel van de trip gaat naar …: Whiskered Auklet (foto: Lisle Gwynn/Heritage 
Expeditions) 
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Zondag 5 juni 2016: verstoppertje met een Jap 

Iedereen slaapt uit, na het onvergetelijke spektakel van gisteren. Vannacht heb ik voor het eerst 
op deze reis in het Engels gedroomd en deze ochtend schijnt de zon. De deining is sterk 
afgenomen, ideaal voor een zodicatripje langsheen Chirpoy. Dit wordt vooral een vulkaanuitje 
met indrukwekkende zichten. Roodgloeiende lava die sissend in het water dooft. 
Indrukwekkend vulkanisch gegrom. Denderede steenstromen. Een Een Rhinoceros Auklet laat 
zich goed benaderen. Nieuw voor de trip: een adult Zeearend en de eerste Spectacled 
Guillemots (Brilzeekoeten). We zijn nu helemaal door onze voorraad alkachtigen heen. 14 
soorten, geen enkele soort gemist. Harlekijneenden, Zwarte zee-eenden en Stejnegers zee-
eenden vliegen rond in de baai. Een immature Stellers zeearend kijkt vanaf een uitstekende rots 
over de baai heen. Hij heerst. King of the castle. 

 
Bootje varen nabij een rommelend vulkanisch eiland (foto: Heritage Expeditions) 

Eens aan boord gaat het naar Urup, waar een landing staat gepland in Novakuril ‘skaya. De 
vaart daarheen is goed voor Dalls Porpoises, Potvis, nog maar eens een Short-tailed Albatross 
(we hebben er intussen al 14 gezien) en enkele Zwarte zee-eenden. De Blinde Vinken slagen er 
nog steeds niet in om eender wat op te pikken, laat staan te herkennen. Na een miljoen Crested 
Auklets blijft het verschil met een Whiskered Auklet hen ontgaan. God zij met hen. Boven het 
strand vliegen zeven Zeearenden, op het strand zit een Large-billed Crow en een poging voor 
Middendorf’s Grashopper Warbler levert meteen een man in baltsvlucht op. Maar we zijn 
vooral gekomen voor de skulkers. Japanese Bush Warbler (Japanse struikzanger) is de eerste 
die er moet aan geloven. De explosieve zang domineert de vallei en al gauw laat er zich eentje 
uittapen. Saaie vogel maar wat een heerlijke zang. Japanese Robin (Japanse roodborst) zit 
vooral in de dichte bamboe te zingen. Echt reageren doen ze niet, op eentje na, aan de andere 
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kant van de vallei. Een sit-and-wait-sessie van een dik half uur levert niets op. Dan maar even 
de open stukken in, waar Eastern Greenfinch en een immature Long-tailed Rosefinch 
(Langstaartroodmus) zaadjes van de bloemen wegknabbelen. In de vallei klinken de lage 
hoptonen van Oriental Cuckoo en Koekoek. Een Oriental Turtle Dove (Oosterse tortel) en een 
Notenkraker vliegen over. Omdat die robin de doelsoort is van vandaag (en morgen), keren we 
op onze stappen terug, opnieuw richting bamboe-jungle. Hoewel deze erg fraaie soort zich 
doorgaans verschuilt in bamboe, durven ze nu en dan ook wel eens hun dekking verlaten om 
zich in alle oranje glorie te laten bewonderen. Maar dit exemplaar is van de ondersoort 
verstoppertsensis. Je hoort hem wel maar je ziet hem niet. Chris tapet spaarzaam en de vogel 
blijft auditief aanwezig. Enkele vogelaars blijven scannen tot de 77-jarige Les zachtjes zegt ‘I 
‘ve got it!’. Ik ben de enige uit de groep die de bamboerakker ook oppikt. Even later volgt een 
tweede secondenwaarneming, open en bloot. Toegegeven: deze soort verdwijnt vooralsnog 
even in de BVD-categorie (Better Views Desired) maar kort gezien is ook gezien. 

Brilzeekoet: één van de 15 alkachtigen van deze trip (foto: Lisle Gwynn/Heritage Expeditions) 

Deze vallei heeft wel iets. Een uitbundige flora (met enkele orchideeën), overal zang (zelfs van 
Veldleeuwerik en Boerenzwaluw) en smalstromende riviertjes die zich een weg banen richting 
zee. De niet-vogelende strandstruiners laten pas op het schip weten dat ze meer dan 20 
Narcissus Flycatchers (Geelbrauwvliuegenvangers) hadden gezien, vliegen weghappend uit 
zeewier en ander aangespoelde materie. Damn! 

De trip vordert gestaag. Totnogtoe was dit één van mijn beste reizen. De inzet van de staff heeft 
daar in hoge mate toe bijgedragen. Rodney, Chris, Katya, Meeghan, Lisle, Judd, Lindsay, 
Kosta, Leonid: helemaal top. Zelden (of eigenlijk: nog nooit) een team gezien dat er zo vol voor 
gaat. Hun enige misstap lijkt me de Kittlitz Murrelet: daar hadden we gewoon moeten heen 
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varen met de zodiac. Maar we klagen niet. Hier wil ik zeker nog eens terugkomen, hopelijk met 
een groepje Belgische vogelaars. Dit is natuurbeleving van hoog niveau. Onaangetast, verlaten, 
wild en woest. De waarnemingen vanuit de zodiacs geven een enorme toegevoegde waarde en 
elke dag (op de stormdagen na) ging de Heritage-vloot te water, ook al was het soms wat 
choppy. Il faut le faire. Heritage Expeditions: douze points. 

Maar we zijn er nog niet. Morgen gaan we een ganse dag aan land in Iturup, een aanhoudende 
twistappel tussen Japan en Rusland. Ik denk dat Fugio daar maar wat graag een Japans vlagje 
zou willen neerpoten op het strand. Iturup is Japan, voor hem. Morgen komt hij thuis. 

Maandag 6 juni 2016: close but no sigar … 

Elke trip heeft wel eens een mindere dag. Het dagje Iturup wordt de mindere dag van deze 
Russia’s Ring of Fire. Op het strand worden we opgewacht door drie Russische bussen, 
toendrastijl. Gevaarten waar je zo mee door eender welk moeras kan baggeren, besneeuwde 
hellingen op- en af kan: ideaal voor off-road birding. Aanvankelijk is de weg behoorlijk maar 
meer het binnenland in wordt het toch wat schudden en beven.  

Op een eerste stop vliegt het vol met baltsende Latham’s Snipes die zich als zelfbewuste 
kamikazes naar beneden storten. Behoorlijk indrukwekkend. Chris krijgt een Japanese 
Accentor (Japanse heggenmus) aan de praat, maar net als het beestje op punt staat om de 
dekking te verlaten, sommeert Rodney iedereen met aandrang terug naar de bus. ‘We have a 
schedule to follow’. Dat is toch wel even balen maar er is geen lievemoederen aan. Rodney is 
de baas en zijn wil is wet.  

Op zoek naar Japanese Accentor en Japanese Robin (foto: Heritage Expeditions) 
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De trip gaat verder naar wat schamele hotsprings waar de niet-vogelende meute zich legt te 
weken. De vogelaars komen dicht bij een zingende Japanese Robin maar ook nu moet de poging 
vervroegd worden afgebroken omdat we op tijd terug op het strand moeten zijn. Eigenlijk 
hebben we op dit dagje Iturup zo goed als niets gezien. Een Sijs op nest, wat Eastern 
Greenfinches, Boerenzwaluw, Ringmus, Large-billed Crow, Asian House Martins (Aziatishe 
huiszwaluw), Pacific Swifts, Buizerd en vast nog wel wat andere algemenere soorten. In de baai 
zit een adult zomer Geelsnavelduiker en enkele Temminck’s Cormorants (Japanse aalscholver) 
vliegen heen en weer. Al bij al een ontgoochelend dagje.  

 
Russisch transport: basic maar oerdegelijk (foto: Heritage Expeditions) 

Anyhow. We zijn op vakantie en we hebben er al een ongelofelijk indrukwekkende reis 
opzitten. ‘We’ is een mengel van vooral CEO’s, psychiaters, beursgoeroes, een ex-CEO van 
het platenlabel Virgin, een renpaardenkweker, raketingenieurs, gewone huisartsen, professoren 
op emeritaat, een in- en exporteur van tennisballen en badkamertegels en anderen die er op één 
of andere manier warmpjes inzitten. Hoewel de gemiddelde leeftijd behoorlijk hoog ligt, valt 
de groep reuze mee. Weinig klagers, weinig blasé. Eén dame heeft het wel lastig, elke dag 
opnieuw. Wanneer ze naar de lecture room gaat, is het voor haar steeds een erg moeilijke keuze 
om te bepalen waar ze zal gaan zitten wanneer blijkt dat haar favoriete stoel al is ingenomen. 
Haar ganse dagstructuur geraakt hierdoor zodanig in de war. ‘I can hardly enjoy this trip! So 
many choices to make!’. Wat kan een rijkeluisleventje toch lastig zijn … De Blinde Vink ziet 
nog steeds zo goed als niks, de kunstheupers en andere ouderlingen vallen nu en dan gewoon 
omver en Fugio blijft almaar druk in de weer met zijn Japans kaartenarsenaal. Hij beleeft deze 
trip op een heel andere manier, maar geniet ingetogen. Leuke kerel, prototypische prof en in de 
ban van de Koerilen, ‘zijn’ Koerilen, de Koerilen van Japan. 
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Van het thuisfront vernemen we dat er in België veel regen is gevallen en de ochtenden vaak in 
mist opgingen. Hopelijk verandert dat gauw zodat we bij terugkeer meteen onder ideale 
omstandigheden de draad weer kunnen oppikken met de broedvogelmonitoring. Hier schijnt de 
zon maar echt warm is het op deze trip nog niet geweest. Ideaal weertje. Koud. Wind. Het laat 
je voelen dat je leeft, tot in de diepste vezel. 

Dinsdag 7 juni 2016: een laatste keer knallen 

Laatste volle dag aan boord. Shimushir is aan de beurt, met zicht op Tiatio (1.819 meter), 
volgens sommigen de meest perfect gevormde vulkaan in de wereld. De wake-up call komt om 
04:45. Een vroeg dagje, dus, op zoek naar wat we nog missen in Zapovednika Kurilsky, een 
stevig reservaat. Het dichtstbijzijnde dorpje ligt op 40 km afstand.  

Geland op het strand vult een Bruine beer meteen de grootste lacune in. Heel erg op zijn 
gemakje, wat rommelend tussen hoge vegetatie, keurig in de scoop. Wat een wildernis! Wat 
een weelde! Een paar stappen verder zit een Siberian Stonechat (Siberische roodborsttapuit) 
naast een Long-tailed Rosefinch. De helling op en het bos in. Overal Oosterse tortels en 
weemoedige klanken van Oriental Cuckoo. Veel Zwarte mezen. Het bos is mooi. De Narcissus 
Flycatcher (Geelbrauwvliegenvanger) evenzeer. Een Japanese Pygmy Woodpecker 
(Kizukispecht) gaat er lekker in. Altijd fraai, die minispechtjes. Een Crested Kingfisher 
(Chinese reuzenijsvogel) vliegt roepend richting rivier en wij volgen. Winterkoning en 
Oeverloper, geen Long-billed Plovers, geen Eastern Crowned Warblers (Kroonboszanger) en 
slechts één zingende Blauwstaart. De lente lijkt laat, dit jaar. 

Narcissus Flycatcher in Shimushir (foto: Heritage Expeditions) 
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Russen zijn niet altijd makkelijke kerels om mee samen te werken. Alles staat of valt met 
relaties en vertrouwen. Hoewel Rodney kan bogen op een indrukwekkend verleden, slaagt hij 
er toch niet in om een bezoek aan een nest van Blakinston’s Fish Owl af te dwingen. Het park 
telt 20 nesten, de jongen staan op uitvliegen en de nieuwe parkdirecteur dult geen Westerse 
verstoring. Misschien lukt dit later alsnog, wanneer de tijd er rijp voor is. Maar nu dus niet. 
Bugger. 

Woeste stromen, Crested Kingfisher en uitgelezen plek voor Blakiston’s Fish Owl (foto: Heritage Expeditions) 

Op de terugvaart richting schip, zitten een aantal Pacific Divers (Pacifische parelduikers op 
zee). Dit blijkt ook één van de betere plekken te zijn voor Rhinocerus Auklets. We zetten koers 
richting Sakhalin. Heel wat passagiers gaan in inpakmodus maar een handvol volhardenden 
proberen er nog wat extra’s uit te halen. Opnieuw Orka’s (de teller staat inmiddels op 82), 
opnieuw Potvis (nummer 14), kilo’s Dahls Porpoises, 2 Gewone vinvissen, de eerste Noord-
Atlantische dwergvinvissen en de eerste Bruinvissen. Op zee zitten massaal veel Short-tailed 
Shearwaters, groepen van meer dan 5.000. Het gros zit stevig in de rui en kan nauwelijks 
vliegen. Al vleugelslagend proberen ze nog net weg te flapperen voor de Spirit of Enderby. 
Diegenen die hier niet in slagen, zetten het op een duiken. Een vreemd zicht, duikende 
pijlstormvogels. Naar schatting hebben we vandaag meer dan 50.000 ex. gezien. Bij momenten 
zag de zee er letterlijk zwart van. 

Ik sta buiten en hoor door de wind heen een aankondiging met iets van Japanese Murrelet 
(Japanse alk) erin. Een sprint naar de brug leidt tot niks. De vogel is schuif maar Chris heeft 
wel enkele bewijsplaatjes. Is me dat even balen! De foto’s liegen niet, ik kan er niet om heen: 
een ferme dip. De soort doet het niet goed. Predatie door ratten en Zwarte kraaien, verstoring 
op de broedplekken en verdrinkingsdood in vissersnetten zorgen voor een snelle populatiecrash. 
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Jaarlijks sterft 1 tot 10% van de totale wereldpopulatie een drieste verdrinkingsdood en 
vermoedelijk is dit zelfs een flinke onderschatting … En die bedreigde alk heb ik dus net gemist. 
We schakelen een versnelling hoger en scannen de ogen uit onze kop. Elk groepje murrelets 
wordt gefotografeerd maar een fotocheck levert steeds hetzelfde op: Ancient, Ancient en nog 
eens Ancient, tot er plots twee Japanse badeendjes vlak voor de boeg worden opgepikt. Kliek 
en klak en de bewijsfoto’s zijn klaar. Alkachtige nummer 15, een weergaloos record voor 
Russia’s Ring of Fire. Kittlitz en Japanes Murrelet. Twee kleppers op één trip. Mega! 

Ancient Murrelet: het zijn zo’n schatjes (foto: Lisle Gwynn/Heritage Expeditions) 

In de namiddag volgt een algemene recap met een erg fraaie PowerPoint van de voorbije 
expeditie (met dank aan Katya). ’s Avonds schuiven we aan voor een heerlijke farewell dinner. 

Woensdag 8 juni 2016: uitbollen in stijl 

Na de afscheidszoenen en formaliteiten in de haven van Korsakov, verlaten we onze drijvende 
woonst van de voorbije 14 dagen. Het was er goed wonen en in november komen we gewoon 
terug. Gauw de bus op, om te kijken wat Sakhalin te bieden heeft. Want we zijn nog niet 
uitgevogeld. De groep wordt vervoegd door een nieuwe lading vogelaars die zullen deelnemen 
aan de vervolgtrip naar de Zee van Ochotsk. Samen op weg. Bij de eerste stop zingt een Black-
browed Reed Warbler (Zwartbrauwrietzanger) op het topje van een struik, de eerste (en enige) 
acrocepahlus van de trip. Op de lantaarnpalen geven Latham’s Snipes stevig van katoen. 

De tweede plek levert meer Black-browed Reed Warblers op. Hoofdvogel is echter een 
Sakhalin Grasshopper Warbler (Stepanyans krekelzanger), een ambetante locustella die zich 
kort laat zien. Deze skulker werd recent afgesplitst van Gray’s Grasshopper Warbler (Grote 
krekelzanger) en broedt enkel in Sakhalin, de zuidelijke Koerilen en noordelijk Japan. Op een 
steenpartij in de branding liggen ca. 30 Largha zeehonden. Een topwaarneming van een 
moeilijke soort. Ik ben er van overtuigd dat heel wat zeehonden op deze trip te onrechte werden 
gedetermineerd als Larghas. Je moet ze echt wel op een ligplek hebben om ze goed te kunnen 
onderscheiden van Gewone zeehonden. Op dezelfde rotspartij zitten ook enkele Black-tailed 
Gulls. 
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Opnieuw het bos in. Doelsoort: Sakhalin Leaf Warbler (Japanse fitis), een recente split van 
Pale-legged Warbler (Oessoerfitis). We pikken snel de zang op maar een intape-poging loopt 
niet echt vlot. Een tweede beest is gewilliger. Geen schitterende waarneming, maar op zich 
hoeft dit ook niet. Zang en roep zijn immers veel belangrijker dan verenkleedkenmerken.  

En dan in de gauwte richting Gagarin park. Japanese Tits (Japanse koolmezen) zijn er vrij 
algemeen. Idem voor Japanese Bush Warbler en Narcissus Flycatcher. De opvallende zang van 
Rufous-tailed Robin (Snornachtegaal) leidde met enige moeite tot een zeer aanvaardbare 
zichtwaarneming. Geen Japanese Pygmy Woodpecker, geen Siberian Blue Robin (Blauwe 
nachtegaal). 

De groep splitst op in mensen die verder reizen naar de Zee van Ochotsk en diegenen voor wie 
de reis hier eindigt. Het gros van de laatste bende overnacht in het Mega Palace Hotel, een 
protserig vierstelenhotel in Yuzno-Sakhalinsk, vlakbij het Gagarin Park. Morgen kammen we 
het park nog eens uit. 

Donderdag 9 juni 2016: bedankt! 

Een vroegochtendwandel in het park levert massa’s Narcissus Flycatchers en Black-faced 
Buntings op, een Rufous-tailed Robin die zich (ook zonder tapen) heel goed laat zien en de 
eerste Russet Sparrow (Roodkopmus). In het hotel toasten we op de 65ste verjaardag van Ian en 
dan is er even tijd om terug te blikken. 

Was het een goede trip? Zeker weten! Absolute uitschieter: het schouwspel op Yankicha, één 
van de meest indrukwekkende natuurfenomenen op deze planeet. Was het landschap even wild 
als verhoopt? Het was nog veel wilder. Van ondergelopen caldera naar overbevolkte broedklif, 
van brullende zeeleeuwrots naar jagende orkapod, van machtige Stellers zeearend naar 
kantelende Short-tailed Albatross.  

Het gros van de betere waarnemingen werd meteen omgeroepen door de PA (klasse!) en de 
vogelgidsen stonden voortdurend aan dek, stevig scannend. Ook de rest van de staf was 
schitterend, 100% ten dienste van iedereen, uitermate behulpzaam. De expeditieleider nam 
berekende risico’s die vele andere touroperators nooit zouden durven nemen. Heritage 
Expeditions mag terecht het woord expedities gebruiken. We zagen 131 vogelsoorten en 20 
zoogdiersoorten (met o.a. 82 Orka’s, 13 Potvissen en 15 Baird’s Beaked Whales). Er werden 
2.038 zeemijl afgevaren.  

De Top 5. Op 1 prijkt Whiskered Auklet, plek 2 gaat naar Short-tailed Albatross, 3 is voor 
Steller’s Sea Eagle, 4 is voor het overweldigende spektakel van de Crested Auklets en plaats 5 
wordt ingenomen door Black-billed Capercaillie. Grootste missers? Japanese Accentor (zo 
dichtbij en toch noppes …) en Asian Rosy Finch (met dank aan de cycloon). Zeldzaamste 
soorten (op wereldvlak): Short-tailed Albatross (staat op de Rode Lijst van IUCN opgenomen 
in de categorie ‘kwetsbaar’, 2.200 - 2.500 ex.), Steller’s Sea Eagle (eveneens ‘kwetsbaar’, 3.600 
- 3.800 ex.) en Japanese Murrelet (nog eentje uit de categorie ‘kwetsbaar’, 3.500 - 10.000 ex.). 
Bij de zogers mag de eerste prijs met stip naar Baird’s Beaked Whale. Mijn grootste misser: net 
naast een vijftal Stejneger’s Beaked Whales grijpen (gezien door Ian, Chris en Lisle, met 
keurige bewijsplaatjes). Ik loop er nog van te balen … 
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Rodney Russ; expeditieleider, avonturier, stichter van Heritage Expeditions, daredevil, alpha-mannetje en intens 
belever. Bedankt voor deze schitterende trip! 

Kon er dan niets beter? Toch wel. Hoewel we veel walvissen zagen, is het schip niet één keer 
van koers veranderd om hen tegemoet te varen. Dat doen andere touroperators dan weer 
opmerkelijk beter. Het dagje Iturup was voor de vogelaars een ramp(je). Slechte planning, geen 
opdeling tussen vogelaars en diegenen die wat in de warmwaterbronnen wilden rondpoedelen, 
gebrek aan flexibiliteit. Bij de landingen was het vaak vogelen onder hoogspanning wegens te 
weinig tijd. Dat is niet echt mijn ding, ook al lukte het doorgaans wel om de vooropgestelde 
doelsoorten op een drafje te pakken te krijgen.   

Maar dit was een toptrip. Natuurbeleving van een heel erg hoog niveau in één van de weinige 
plaatsen op aarde waar de laatste eeuw nauwelijks iets is veranderd. Een enorme aanrader voor 
iedereen die vol wil gaan voor ongerept. Wilder dan dit is moeilijk. Mijn hart lag al in het ijs 
van Noord- en Zuidpool, in de Karakoram en de Himalaya maar sinds deze trip evenzeer in 
Russia’s Far East. Ik zie er alvast enorm naar uit om deze unieke ervaring en mijn passie voor 
deze woeste uithoek ook met gelijkgezinden te kunnen delen. Blij dat ik zoiets moois mocht 
meemaken … 
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