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Som läsaren av denna reseberättelse kommer att märka innehåller den inte alla de detaljer som
är nödvändiga att känna till för att göra en bra resa till Alaska. Orsaken är att jag vid flera
tillfällen fått mina resor kopierade av kommersiella reseföretag. Resor som jag lagt ned
uppemot 100 timmar idéellt för att planera/arrangera. Icke kommersiella grupper är välkomna
att kontakta mig på stig.holmstedt@gmail.com för tips.
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RESPROGRAM
29/5

Flyg från Stockholm/Arlanda med SAS kl.10.15.
I Chicago/ O´Hare kl. 12.20 LT.
Från Chicago/O´Hare med Alaska Airlines kl.18.05.
I Anchorage kl. 21.38 LT. Uttag av minibussar, färd mot Homer.

30/5

Skådning på Anchor Point och Homer Spit.
Avfärd med färja kl.10.30 till Kodiak. Skådning
från däck. Ankomst till Kodiak kl. 20.00.
Avfärd igen kl. 22.00.

31/5

Ankomst till Homer kl.07.30. Skådning på Kenai-halvön.

1/6
2/6

Skådning på Kenai-halvön längs vägen Kenai - Seward - Anchorage
Flyg fr. Anchorage kl.11.00, i Nome kl.12.35.
Council Road

3/6
4/6

Teller Road
Kougarok Road

5/6

Council Road

6/6

Teller Road och Council Road. Flyg från Nome
kl. 20.55, i Anchorage kl. 22.20. Uttag av minibussar.

7/6

Bil Anchorage - Denali NP

8/6

Buss Teklanika - Eielson Visitor Center t.o.r.

9/6

Buss Teklanika - Wonder Lake t.o.r.

10/6

Denali NP- Denali Highway

11/6

Denali Highway - Glenallen

12/6

Glenallen - Anchorage. Flyg fr. Anchorage
kl.16.10, i Barrow kl.19.14. Uttag av minibuss.

13/6

Barrow

14/6

Barrow

15/6

Barrow. Flyg fr. Barrow kl.11.00,
i Anchorage kl. 12.51. Uttag av minibussar.
Westchester Lagoon och Potter Marshes.

16/6

Flyg fr. Anchorage med Alaska Airlines kl. 09.30,
i Seattle kl. 13.30. Uttag av minibussar. Färd till
Mount Rainier National Park.
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17/6

Förmiddagen i Mount Rainier National Park.
Från Seattle med SAS kl.18.45.

18/6

I Köpenhamn kl.13.15. Från Köpenhamn kl.14.20
På Stockholm/Arlanda kl.15.30.

Denali, foto: Magnus von Krusenstierna
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RESEDAGBOK
Efter en kort vandring genom barrskogen når vi stranden av Mud Lake. Vid den lilla sjöns
andra sida ligger en svartnäbbad islom på bo, medan maken simmar strax utanför. En
trumpetarsvan sträcker upp sin långa hals invid två större gulbenor, och en Wilsonbeckasin
poar som en pärluggla ovanför våra huvuden. I sjöns nordända ligger en grupp änder – mest
bergänder och amerikanska bläsänder, men även en ringand och en hybrid mellan
amerikansk och europeisk bläsand. Plötsligt säger Håkan: ”Det står en lokatt bakom
änderna”. Ett dussin tubar vrids snabbt och – Jodå, till synes bara ett par meter bakom
änderna syns ett lodjur som uppenbarligen hoppas på en fet andstek. Nu blir det
lodjursstudier för hela slanten. Snart finner vi att det är fråga om två individer. Och plötsligt
är ett av djuren ute i vattnet och tar en kort simtur, möjligen en följd av ett misslyckat
jaktförsök. När det kommit upp, skakar det på katters vis en tass i taget.............
Detta var bara en av många höjdpunkter på StOFs mycket lyckade resa till Alaska mellan den
29 maj och 18 juni 2009.
Några andra var:


Båtfärden Homer – Kodiak med tio arter alkor, tusentals Sooty och Short-tailed
Shearwaters, över hundra Fork-tailed Storm-Petrels samt Pomarine Jaegers, Sabine´s
Gulls, Sea Otters, Orcas, Humpback Whales och Dall´s Porpoises.



De långa och fina obsarna av minst tre Rufous Hummingbirds och den fina flocken med
20 Harlequin Ducks och 66 Barrow´s Goldeneyes nära stranden vid Lowell Point i
Seward.



Sträcket vid Nome första eftermiddagen där med bl.a. minst nio Steller´s Eiders, åtta
Yellow-billed Loons, över 30 (26 i en flock !) Sabine´s Gulls och ca tio Pomarine
Jaegers.



De kokande mängderna av rastande och häckande fågel i Safety Sound vid Nome:
Tundra Swans, fem arter gäss (inklusive sju Emperor Geese), 21 arter änder och 19
arter vadare, däribland rariteter som Eurasian Wigeon, Common Teal, Blue-winged
Teal, Canvasback, Wood Sandpiper, Curlew Sandpiper och Red-necked Stint.



De makalösa obsarna av flera spelande Bristle-thighed Curlews i strålande solsken på
lågfjällen ca tio mil från Nome.



Mängderna björnobsar med 30 Brown (fyra på Kenaihalvön, fyra vid Nome samt 22 i
Denali), två Black (Kenaihalvön) samt tre olika Polar Bears (Point Barrow).



Däggdjurslistan i övrigt med bl.a fyra Gray Wolves – alla på närhåll, bl.a. en travande
på vägen med ett blodigt huvud av en kalv av caribou i käften – samt tre Canadian
Lynxes, flera Arctic Foxes, 25 Mountain Goats och över 200 muskoxen.



Vädret i Denali NP med Mount McKinley synligt i två och en halv av tre dagar.



Golden Eagle som tuppfäktades med en Red Fox utefter vägen i Denali NP.
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Superobsarna av en sjungande Smith´s Longspur, en alltmer sällsynt art i Alaska, vid
Denali Highway.



Fågelrikedomen i Barrow med bl.a. goda antal av världens samtliga fyra ejderarter,
invasionen av Buff-breasted Sandpipers (över tio par hittades lätt !), Baird´s och Whiterumped Sandpipers, Red-necked Stints, mängderna av spelande vadare i övrigt samt
Snow Geese, Snowy Owls, Pomarine Jaegers och Sabine´s Gulls.



Avslutningen uppe i Mount Rainier National Park, Washington State, med det vackra
snöklädda jätteberget, den synnerligen imponerande urskogen, det fantastiska Paradise
Inn vid trädgränsen och en spelande Blue Grouse i en ädelgrantopp.

Totalt omfattade listan 203 arter fåglar, varav 189 i Alaska (och detta trots att vi inte besökte
Pribilof Islands) samt 32 arter däggdjur.
Fredag 29/5
Gruppen sammanstrålade på Arlanda kl 08.00 på morgonen och efter en lång flygning med
byte och sex timmars väntan i Chicago anlände vi till Anchorage ca kl 22.00 LT, d.v.s nästan
exakt 24 timmar senare. Våra två bokade 15-personers minibussar hämtades snabbt, och i den
ljusa vårnatten satte vi kurs söderut mot Homer på Kenai-halvön. Till att börja med regnade
det lätt, men detta väder upphörde efter några timmar. Eftersom såväl förarna som de flesta av
deltagarna sovit hyfsat på planet gick resan förvånansvärt smärtfritt. Under första delen av
den över 30 mil långa etappen for vi mellan höga snöklädda berg, men när det ljusnade var vi
nere i ett lågland med granskog. Flera stora Mooses syntes i de väl röjda vägkanterna.

Bald Eagle, foto: Christer Brostam
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Lördag 30/5
Först skådarstoppet gjorde vi vid Anchor Point några mil norr om Homer. Här blev det en
riktig kanonstart med bl.a. ett gott morgonsträck längs stranden av framför allt Harlequin
Ducks, Surf, White-winged och Black Scoters samt Common och Thick-billed Murres, Pigeon
Guillemots och Horned och Tufted Puffins. Våra första Aleutian Terns siktades. Ca 30 Black
Brants rastade och runtom oss hade vi hela tiden ett antal Bald Eagles – en laxälv mynnade
här. En adult fågel på en stock på stranden på ca 15 meters håll väckte berättigad
uppmärksamhet, särskilt hos fotograferna. I en liten våtmark innanför stranden fanns två
Greater Yellowlegs och några American Wigeons. Eftersom det var lördag och gott väder kom
det hela tiden stora SUV:ar med dito båtar som sjösattes och drog iväg med mäktiga
motorvrål.
Vi gjorde ett kort stopp vid basen av Homer Spit, den flera kilometer långa grusrevel som
sticker ut i Kachemak Bay. Här fanns det diverse änder, 16 överflygande Sandhill Cranes, en
dito Merlin, men eftersom vi var här i en mellantid, efter vårsträcket och före höststräcket,
syntes knappast några vadare. Vi begav oss därför ganska omgående vidare ut till den yttersta
udden av Homer Spit för någon timmes sea-watching innan båten mot Kodiak skulle avgå.
Målarten var Kittlitz´s Murrelet som här skall vara vanligare än sin normalt mycket
allmännare släkting Marbled Murrelet. Vi såg ett antal goda kandidater, men vågade p.g.a.
våra höga etiska principer aldrig bestämma någon säkert till Kittlitz´s...... Däremot noterades
här våra första Black Oystercatchers samt några Long-tailed Ducks. Här träffade vi också på
flera examplar av Sea Otter, som vanligt simmande på rygg med en sten på magen mot vilken
de knäckte musslor. De skulle bli ännu fler under båtturen.
Vid 9-tiden var det dags att borda båten, M/S Kennicot, som en timme senare lade ut med
kurs mot Kodiak Island, dit vi skulle anlända efter ca 9,5 timmar. Vädret var soligt och
sjögången måttlig så vi kunde i stort sett hela tiden sitta och tuba i en lång rad på ett av
läsidans däck. Fågelrikedomen, som var stor redan inne i de skyddade vattnen vid Homer,
ökade snabbt ju längre ut vi kom. Liror började uppträda i stora mängder. Såvitt vi kunde
bedöma var huvudparten Sooty, men med vissa inslag av Short-tailed, båda långväga gäster
från södra halvklotet. Flera Pomarine Jaegers och Sabine´s Gulls dök också upp, liksom
Pelagic och Red-faced Cormorants.
Den ena alkan efter den andra identifierades, och de blev som mest talrika vid passagen
mellan de viktiga fågelöarna i gruppen Barren Islands. Förutom de tidigare nämnda sex
arterna plockade vi nu in även Ancient Murrelet samt Parakeet, Rhinosceros och Least
Auklet, de sistnämnda i tre exemplar. De är mycket ovanliga så här långt åt öster. Det fanns
säkert också Cassin´s Auklets, men vi vågade inte bestämma någon sådan definitivt.
Innan vi kom till Barren Islands hade två Humpback Whales siktats, och den ena av dem
gjorde ett artkarakteristiskt luftsprång med hela kroppen ovanför vattnet! Flera flockar av den
vackra späckhuggarteckande delfinen Dall´s Porpoise lekte runt båten – det är alltid lika
roligt att titta på när en delfinflock nalkas en båt under livliga ytsprång och nästan höra hur de
ropar ”En båt – häng på grabbar och tjejer, nu skall vi ha kul!”
Efter Barren Islands ändrade fågelfaunan karaktär. Ancient Murrelet och Parakeet Auklet
ökade i antal, och Northern Fulmar, i huvudsak av den rökgråa fasen, samt den ljusgråa lilla
stormsvalan Fork-tailed Storm-Petrel började uppträda i ganska stora mängder. Plötsligt
ropade någon Orcas och tre stora fenor siktades på halvdistans, tyvärr på kontrakurs.
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I och kring Kodiak City såg vi flera Black Oystercatchers, en flock Common Eiders samt
åtskilliga Bald Eagles. Under de korta timmarna iland hann vi med en god måltid på en
stökig, men trevlig hamnkrog.
På tillbakafärden fick vi våra hytter och de flesta sov gott där under hela natten förutom några
kämpar som stack ut tidigt på däck för att fortsätta havsfågelspaningen. Den gav inget nytt
denna morgon, men mängden liror imponerade.
Söndag 31/5
Sedan vi debarkerat båten i Homer ägnade vi några timmar åt olika lokaler på och kring
Homer Spit. På stränderna ganska långt ut på udden fann vi resans enda Surfbirds och
Sanderlings, sju respektive åtta ex. Här fanns också fyra Semipalmated Plovers och en Black
Oystercatcher. Från observationsplattformen på sydöstra sidan av Beluga Lake såg vi bl.a. ett
par Trumpeter Swans, en hanne av Eurasian Wigeon samt Tree, Violet-green, Bank och Cliff
Swallows. I den omgivande skogen av White Spruce fanns en hel rad barrskogsfåglar – Gray
Jay, Olive-sided Flycatcher, White-winged Crossbill, Golden-crowned Kinglet samt
Townsend´s, Yellow-rumped och Orange-crowned Warbler. Från nordvästra hörnet av sjön
kompletterade vi med två Ring-necked Ducks samt åtskilliga Red-necked Grebes.

Surfbird, foto: Magnus Renmyr

Vistelsen i Homer avslutades med ett besök på det fina AMNWR Islands & Ocean Visitor
Center, som vanligt i USA mycket påkostat och pedagogiskt. På stranden nedanför hittades
bl.a. en Blue-winged Teal – relativt sällsynt gäst häruppe i norr – samt Belted Kingfisher och
Song Sparrow.
Nu företog vi en längre förflyttning (från den ena bilen skymtades då en Northern Hawk-Owl)
till Kenai River Flats, det stora öppna och flacka deltaområdet kring mynningen av Kenai
River. Här fanns det många godsaker – bl.a. tre Trumpeter Swans, en flock om 26 Greater
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White-fronted Geese, nio Black Brants, tio Canada Geese, 20 Sandhill Cranes, fem
Hudsonian Godwits, en Short-billed Dowitcher, fem Whimbrels, fem Greater och lika många
Lesser Yellowlegs, fyra Spotted Sandpipers samt fyra Red-necked Phalaropes. Två Lowland
Caribous syntes på håll – djuren återinplanterades här på 1960-talet. I ett skogsparti invid en
bäck fann vi Black-capped och Boreal Chickadee samt Lincoln´s Sparrow.
På vår väg mot Cooper Landing valde vi att köra grusvägen Skilak Road som går i en båge
söder om och parallellt med stora vägen, Sterling Highway. En Sharp-shinned Hawk smet lågt
över vägen och i grantoppar vid en sjö satt ett antal Bonaparte´s Gulls. De ödsliga ropen från
en Common Loon ackompanjerade. Frapperande var det stora antalet Snowshoe Hares längs
vägen – det var uppenbarligen ett extremt toppår för den arten.
Utanför Cooper Landing upptäcktes en stor Brown Bear, fridfullt betande alldeles intill vägen.
Det blev många fina bilder för både stillbilds- och videofotograferna. Därefter började vi söka
efter våra förbokade stugor. De låg inte riktigt där vi trodde, men hittades så småningom och
visade sig vara väldigt stora och fina.

Brown Bear, foto: Christer Brostam

Måndag 1/6
På morgonen kunde vi alldeles utanför stugorna närstudera såväl Steller´s som Gray Jay samt
Ruby-crowned Kinglet och Boreal Chickadee. Efter detta gav vi oss iväg tillbaka mot norr och
tog nu åter Skilak Road. Några Pine Grosbeaks satt längs vägen och vid campingplatsen invid
Skilak Lake såg vi resans första Swainson´s Thrush, Varied Thrush och Western WoodPewee. En Northern Hawk-Owl satt fint i en torraka på ett brandfält.
En stund senare korsades vår väg av en hona av Black Bear med unge.
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Vi tog nu Seward Highway till Seward, där vi inledde med att köpa förnödenheter på
Safeway. Medan vi stod och väntade på de obligatoriska eftersläntrarna tubade vi bergsidorna
och hittade då bl.a. en Mountain Goat och en adult Golden Eagle.
Fågelskådandet i Seward koncentrerades till stranden och skogen vid Lowell Point, söder om
staden. I kanten av kelpen låg en synnerligen imponerande flock om 66 Barrow´s Goldeneyes
och 20 Harlequin Ducks, de flesta utfärgade hannar. I skogen hittade vi Red-breasted
Nuthatch, Brown Creeper, Townsend´s Warbler, Golden-crowned Kinglet samt – inte minst –
först en, sedan ytterligare två Rufous Hummingbirds, de senare vid en feeder invid ett hus.
Stor glädje hos framför allt Gigi som, enligt egen utsago, alltid drömt att få se just en kolibri.
En biltur med åtföljande vandring upp till Exit Glacier gav, förutom hisnande naturscenerier,
även Pine Grosbeaks, en Coyote vid vägkanten samt en hona av Brown Bear med två ungar
uppe i en sluttning. Vi utövade ett gott ambassadörskap genom att erbjuda tacksamma
amerikanska turister björnobsar i våra tuber.
På tillbakavägen mot Anchorage stannade vi på känn vid en sluttning strax innan Tern Lake
och där räknades in hela 29 Mountain Goats!
Vi checkade in på vårt bokade alldeles utmärkta hotell i Anchorage och intog en god middag
på restaurangen tvärs över gatan.
Tisdag 2/6
Vi fick något av en sovmorgon eftersom flyget till Nome inte skulle avgå förrän kl. 11 på
förmiddagen. Planet kom som vanligt iväg i tid, men när vi nalkades Nome meddelade piloten
att vädret hastigt hade försämrats och att det första landningsförsöket hade avbrutits.

Semipalmated Sandpiper, foto: Magnus Renmyr
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Men det andra fullföljdes till vår lättnad och när vi kom ut i vänthallen möttes vi av våra
blivande chaufförer, Richard och Matthew, som med sina 15 -sitsiga minibussar snabbt tog
oss till vårt hotell. Där klädde vi snabbt om och kördes sedan ut på Council Road som går
österut längs kusten. Innan vi startade hade vi dock hunnit titta på en Yellow-billed Loon som
låg i vattnet bland drivisflaken utanför hotellet.
Första stoppet gjordes vid mynningen av Nome River, men vädret var fortfarande dimmigt
och regnigt, och utbytet, förutom en Wandering Tattler och några Semipalmated Sandpipers,
blev dåligt. Under vår färd vidare mot öster förbättrades dock vädret och blev till slut riktigt
hyfsat. Detta satte bl.a fart på sjöfågelsträcket längs kusten, som gick nära eftersom vinden låg
på från sydost och packisen tryckte mot stranden. Under återstoden av dagen sträckte det
förbi, förutom samtliga Scoters, Harlequin Ducks, Long-tailed Ducks och Greater Scaups,
även bl.a. sju Yellow-billed Loons, 3+26+2+4 Sabine´s Gulls, 2+5+2 Pomarine Jaegers samt
ett band på sju Steller´s Eiders. Ytterligare ett par av den sistnämnda arten upptäcktes senare
på vattnet nära stranden, i en rämna i isen.
Den mesta fågeln stod att finna i den stora Safety Lagoon vars stränder vi följde och spanade
av under merparten av eftermiddagen. Dominerande arter var många hundra Pintails, 500+
Black Brants samt 400+ Tundra Swans. Dagens clou var dock resans första Emperor Geese
som sågs i minst tre exemplar. Andra gäss var en Greater White-fronted, en Snow samt två
Cackling Canadas.
Minst sex olika Short-eared Owls sågs och tillsammans med talrika Long-tailed Jaegers
skvallrade de om ett gott gnagarår här.

Muskox, foto: Magnus Renmyr

Vi fortsatte vår vana från Kenai att ”tjuvupptäcka” brunbjörnar innan de programenligt skulle
visa sig i Denali med att hitta två Grizzlies tvärs över lagunen, ca 500 meter bort. En flock om
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ca 20 muskoxen samt ett antal, betydligt mindre men desto charmigare Arctic Ground
Squirrels sågs också innan vi återvände till hotellet. Middagen intogs på en bra kinakrog.
Håkan, som ordnade mathållningen på annat sätt, hade då fått se en lockande Bristle-thighed
Curlew, en av våra målarter här, flygande rakt över hotellet.
Onsdag 3/6
Vi hade beställt bilarna till kl 5.30 och målet för dagen var att få se spelande Bristle-thighed
Curlews ca 10 mil bort längs Koukarok Road. På grund av försovningar samt, framför allt, att
vädret återigen var uselt med blåst och regn sköt vi på spovturen (man måste vara tidig och ha
bra väder för att få höra och se spovarna spela!) och valde istället att åka västerut ca tio mil till
det lilla eskimåsamhället Teller, bara ca 25 mil ryska gränsen ute i Berings sund.
Vi började med några stopp som gav resnya tättingar som Gray-cheeked Thrush, Wilson´s
Warbler samt American Tree och Golden-crowned Sparrow, alla ”trädgränsarter”. På högre
höjd blev det gott om ripor längs vägen, totalt under dagen ca 30 Willow och tio Rock
Ptarmigans. Long-tailed Jaegers var allmänna och av andra gnagarätare syntes totalt ca tio
Short-eared Owls samt fem Rough-legged Hawks. En vacker American Golden Plover stod i
en sluttning.
När vi kommit över de högsta, fortfarande snötäckta, platåerna bättrades vädret, antagligen
p.g.a. att vi nu hamnade i regnskugga. En Grizzly upptäcktes hyfsat nära vägen, men han satte
tyvärr av som en skrämd hare uppför en sluttning.
Nära Teller stötte vi på hjordar om sammanlagt minst hundra muskoxen och här sjöng också
en Bluethroat samt visade sig flera Eastern Yellow Wagtails, båda eurasiatiska arter som här
når sin östgräns. Resans första Western Sandpiper höll till i ett litet surdråg.

Western Sandpiper, foto: Magnus Renmyr
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I Teller letade vi pliktskyldigast efter White Wagtail, en annan bekant hemifrån, som alla
amerikanska skådare väldigt gärna vill se här. Någon sådan behagade dock inte visa sig och vi
drog oss ned till stranden för en picniclunch. Ute på fjorden låg bl.a minst 50 Pigeon
Guillemots, och två Sabine´s Gulls drog förbi.
På hemvägen såg vi flera större hjordar av Reindeer – de har förts hit av samer som anställts
för att lära eskimåerna sköta dem. En gråsprängd Red Fox noterades också.
Vi gjorde en sväng nedför vägen mot Woolley Lagoon och fick planenligt se både Pacific
Golden Plover och Black-bellied Plover samt två Ruddy Turnstones. Intressant att notera är
att Pacific Golden Plover vid Nome förekommer på platt kusttundra, medan American Golden
Plover finns längre upp i bergen.
Efter den ordinare turen stod många och obsade det fortsatt goda sjöfågelsträcket från
hotellets veranda. Bl.a. sågs då ytterligare fyra Yellow-billed Loons, tre Emperor Geese samt
ett tiotal Parakeet Auklets.
Ett par deltagare gick en bit bort längs vägen och hittade i en damm en ny Sverigebekanting –
en Wood Sandpiper.
Torsdag 4/6
Denna dag var planerad för ett nytt försök med Bristle-thighed Curlews. Och nu var vädret
perfekt – soligt och stilla. Vi tackade vår lyckliga stjärna för att vi inte försökte föregående
dag – vi fick nu veta att vägen inte varit körbar p.g.a. översvämning några mil inåt landet.
Vi körde ganska direkt, trots många frestande platser att stanna på, och anlände till lågfjället
Coffee Dome efter ca två timmar, ca kl 07.30. Här fanns redan en annan minibuss med ett
gäng skådare från Minnesota. Ledaren var mycket trevlig och föreslog en samlad attack
uppför sluttningen mittemot Coffee Dome, detta dels för att inte störa fåglarna mer än nödvändigt, dels för att öka chansen att få se dem. Så skedde och efter några Whimbrels
upptäcktes de första Briste-thigheds, först i flykten och sedan på marken. Vi fick nu
enastående tillfällen till närobsar och fotografering och hörde många gånger det
karakteristiska spelet. Det var alltså ett synnerligen nöjt gäng som efterhand återvände till
bilarna. Förutom de två spovarterna såg vi även American Golden Plover, Bar-tailed Godwit
samt Rock Ptarmigan uppe på lågfjället.
Vi hade ägnat ganska mycket tid åt spovarna så det blev inte så mycket annan skådning på
tillbakavägen. Vi kollade några stup efter Gyrfalcons men fann bara en häckning av Golden
Eagle (i det stup där Henrik och jag år 1980 sett Gyrfalcons) och en av Rough-legged Hawk. I
det senare stupet sågs också ett par Say´s Phoebes, de enda på resan. I övrigt hittade vi ännu
en Bluethroat samt 1-2 Wandering Tattlers vid en älv. På soptippen utanför Nome gick en
adult Slaty-backed Gull bland alla Glaucous Gulls.
På sen eftermiddag tog några en taxi bort till mynningen av Nome River och såg där bl.a. en
Red-necked Stint, två Curlew Sandpipers samt ett 30-tal Western Sandpipers. De två
förstnämnda arterna kan häcka sällsynt i Alaska, men var sannolikt gäster från Asien.
Att Bristle-thighed Curlews i Nome inte är ett unikum, kunde Ola konstatera – han hade nu
också ett ex. som flög i stort sett rakt över hotellet.
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Fredag 5/6
Denna dag var vädret åter sämre med ett, till en början med, ihållande duggregn. Vi beslöt att
helt satsa på Council Road. Bortanför stenbrottet på Cape Nome såg vi en jagande Peregrine
Falcon. Planen, långt innan denna observation, var att först raskt köra till en falkhäckning
som Richard, vår huvudförare, kände till. När vi kom fram hit såg vi omgående och på nästan
chockartat nära håll en mörk fågel ligga på ett gammalt korpbo. Det var en Gyrfalcon av mörk
fas! I det rådande vädret hade det varit extra allvarligt att störa fågeln, så vi begav oss snabbt
från platsen, tillbaka mot Safety Lagoon. Vid de gamla rostande ångloken, ”Train to
nowhere”, gjorde vi ett första spanarstopp på kusttundran. Vädret höll nu på att snabbt
förbättras. Här upptäckte vi ganska snart två par av Black Turnstone, en art som vi såg
ytterligare minst tre par av senare under dagen.

Black Turnstone, foto: Christer Brostam

Vi jobbade oss sedan sakta tillbaka mot Nome med frekventa spanarstopp mot både
kusttundran och havsstranden. Det var fortfarande mängder av rastande fågel i området och av
mer intressanta obsar kan nämnas totalt sju Emperor Geese, tre Eurasian Wigeons, en hybrid
Ring-necked Duck/Lesser Scaup (av inhemska skådare flera gånger rapporterad som vigg!),
ett par Buffleheads, en hanne av Blue-winged Teal, två Hudsonian Godwits, tämligen gott om
Western Sandpipers, tre Long-billed Dowitchers, två Red Phalaropes, tre Sabine´s Gulls samt
ca 20 Aleutian Terns.
Lördag 6/6
Återigen en dag som startade med regn och, framför allt, hård ostlig vind. Vi chansade till att
börja med på Teller Road med hopp om väderförbättring längre väster ut. Målarter var dels
Rock Sandpiper, som dock skulle kräva viss bergsbestigning, samt en Hawfinch (Stenknäck!)
som någon dag tidigare siktats vid avfarten till Woolley Lagoon Road och som sannolikt var
en av de första av den arten på USAs fastland! När vi kom fram till fyndplatsen stod där redan
några amerikanska gäng som kunde meddela att fågeln senast setts en halvtimme tidigare.
Vinden var verkligen pinande, men trots detta bildades nu spontant en drevlinje av en salig
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blandning av yankees och svenskar som sakta malde nedför tundrasluttningen i ungefär 500
meter. Tyvärr gav detta ingenting så eftersökandet fortsatte i mindre grupper. Till sist fick
några av jänkarna samt några i vår grupp se en skymt av fågeln som snabbt flög iväg. I
förbifarten noterades också några American Pipits.
Vi fortsatte bort till den presumtiva lokalen för Rock Sandpiper, men insåg snart att det skulle
bli ett litet helsike att eftersöka arten uppe på topplatåerna i den rådande blåsten. Vi beslöt
därför att vända åter och satsa resten av dagen på Safety Lagoon. Innan dess gjorde vi dock
ännu ett stopp vid stenknäcken. Den hittades inte, men två Northern Wheatears blev i alla fall
något av ett tröstpris.
De avslutande timmarna vid Safety Lagoon gav en hel del – en hybrid Common/King Eider,
två Common (=Eurasian) Teals, två överflygande Yellow-billed Loons, 1+1 Peregrine
Falcon, 37 Sandhill Cranes, en Red Knot samt – efter mycket letande – äntligen en Rednecked Stint, som nu alla fick se.
Som avslutning beskådades på närhåll en halvuxen Grizzly som förirrat sig ut mellan
eskimåstugorna längs havsstranden.
På kvällen flög vi tillbaka till Anchorage, men även denna gång höll dimma på att så när
stoppa flygningen. Men i fint kvällsljus såg vi Mt Mckinley för första gången, magiskt
uppstickande ovan molnen.
Söndag 7/6
Eftersom vi kommit sent till Anchorage föregående kväll startade vi inte färden mot Denali
förrän kl 9. Några i gänget hade gjort en morgontur i hotellets omgivningar och bland annat
hittat ett bebott bo av Red-breasted Nuthatch alldeles utanför receptionen. Resten av gruppen
kunde nu beundra de små näpna nötväckorna.
I strålande sol och varmt väder (vilken kontrast mot Nome!) lämnade vi nu åter igen
Anchorage. Denna gång med minibussar och med kurs norrut. Efter några mil tog vi av åt
väster in mot det lilla fina reservatet Eagle River Nature Center. Tyvärr kom vi dit lite för
sent, ca kl 10, för att få någon högre sångaktivitet, men under ett par timmar noterade vi i all
fall en hel del fågel, bl.a. en Northern Goshawk, en Golden Eagle, en intensivt varnande
Greater Yellowlegs, en Belted Kingfisher, ett par Hairy Woodpeckers med bo, en Downy
Woodpecker, en eller två Northern Flickers, en Brown Creeper, ett par American Dippers
med bo, två Lincoln´s Sparrows och en Rusty Blackbird.
Resten av vägen var synnerligen fågeltom – vi noterade egentligen bara ett par Trumpeter
Swans, en Red-tailed Hawk samt en Osprey. Desto mer imponerande var däremot Mount
McKinley som tidigt blev synligt i sin fulla prakt. Berget är med sina ca 6200 meter
Nordamerikas högsta och det berg i världen som sticker upp högst över sina omgivningar, ca
5000 meter. Det brukar vara synligt ca tio % av tiden så vi hade verkligen tur, i synnerhet som
vi såg det lika fint även påföljande dag inifrån Denali National Park.
Ganska sent på kvällen slog vi upp våra tält på Teklanika Campground, ca fem mil inne i
parken. Genom att tälta här tjänade vi ett par timmar varje dag jämfört med att åka med buss
hela vägen från parkentrén, en rätt tråkig sträcka f.ö.
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Måndag 8/6
Återigen var det en strålande dag. Vi hade bokat in oss på första morgonbussen som plockade
upp oss på vägen utanför tältplatsen. Passagerarna dominerades av ett gäng nyrika ryssar med
bästa västerländska friluftskläder. De flesta sov, men en karl stirrade påträngande och nästan
fientligt på oss, vilket tidigt kom mig att inse att han inte var amerikan. Färden tog slut redan
uppe i det grizzlytäta Sable Pass där bussen blev överhettad p.g.a ett kylarläckage. Det var
bara att plocka ut utrustningen och traska vidare i vägens riktning. Ryssarna gick tillbaka åt
andra hållet, var och en bärande på en liten vit plastpåse. Det såg mycket lustigt ut.
Snart var vi upplockade av nya bussar, först 13 av oss, sedan de återstående tre. De som åkte i
första bussen fick se en tuppfäktning mellan en Golden Eagle och en Red Fox uppe i
Polychrome Pass, en strid om ett byte som nog räven varit först på men som örnen nu
övertog. Golden Eagles var det f.ö gott om under dagen – vi såg minst sju olika individer. I
övrigt var det dock inga större begivenheter bland fåglarna, utan det var de överväldigade
scenerierna samt de stora däggdjuren som kom att dominera. Mount McKinley syntes, som
tidigare nämnts, i sin helhet hela tiden. Strax efter Polychrome Pass gjorde vår kvinnliga
förare oss uppmärksamma på att det kom en Gray Wolf springande på vägen rakt mot oss.
Den passerade ett par meter från bussens vänstra sida..
Vi gick av vid Eielson Visitor Center som var helt nybyggt och en fantastisk fin byggnad med
dito innehåll. Tyvärr ville nästan ingen gå uppför berget för att söka höghöjdsarter så istället
började vi vandra tillbaka längs vägen mot ett ”jaktfalkbo” som en kvinnlig ranger hade tipsat
om. Antingen hade hon eller vi missuppfattad det hela – på den angivna platsen fanns det
inget bo och inget skulle heller ha kunnat finnas i den svagt sluttande grässluttningen. Vi tog
därför bussen vidare och bad att få bli avsläppta alldeles ovanför en varglya som vi också fått
tips om. Denna gång blev det full pott! En vuxen Gray Wolf låg behagfullt utsträckt på en
liten stig vid en flodbädd, ca 150 meter nedanför oss! Den kunde vi studera under en god
stund.
På hemvägen lossnade det vad gäller Grizzlies – vi såg hela sex individer från bussen.
Dessutom sågs ca 50 Barren Ground Caribous och 27 Dall Sheep.
Ola hade varit förkyld nästan hela resan och på kvällen konstaterades att han nu hade fått en
bakteriell infektion som följd, möjligen en lunginflammation. Efter rådslag beslöts att han
skulle sova i säng utanför parken. Den vänliga och effektiva lägerbefälhaverskan ordnade
snabbt med tillstånd att gratis återvända till parken, bokade en cabin nära parkentrén samt
fixade fram telefonnumret till en vårdcentral. Med Magnus R. som förare åkte nu, Ola, Henrik
L. (som är läkare) och jag ut ur parken och till den bokade stugan. På vägen såg vi en
Northern Hawk Owl mycket fint. Ola och Henrik lämnades i stugan med en förhoppning om
att vi skulle kunna plocka upp dem två dagar senare. Under återfärden mot Teklanika såg
Magnus och jag en Grizzly mitt på vägen under en lång stund.
Tisdag 9/6
Vi hade återigen bokat första morgonbussen, denna gång ända bort till Wonder Lake. Det blev
en verklig rivstart på dagen eftersom en Canadian Lynx korsade vägen strax efter det att
bussen startat. Lodjuret hade sedan den goda smaken att sätta sig i skogskanten och låta sig
filmas/fotograferas! Även i övrigt innebar denna dag en orgie i däggdjur med hela 13 (!) olika
Grizzlies, varav flera honor med ungar, fem Moose och 26 Dall Sheep. Dessutom kom en
Gray Wolf emot oss mitt på vägen och i käften hade den huvudet av en liten Caribou-kalv!
En Hoary Marmot skymtade i Polychrome Pass.
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Av fåglar syntes under vägen bl.a. ca tio Golden Eagles, fem Northern Harriers och tre
Merlins. Vid de små sjöarna nära Wonder Lake fanns en del vattenfågel – en flock om tio
Greater White-fronted Geese, en Horned Grebe samt American Wigeons, Northern Shovelers,
Green-winged Teals, Lesser Scaups, Long-tailed Ducks samt en Barrow´s Goldeneye.

Gray Wolf, foto: Christer Brostam

Vid Wonder Lake häckade Common Loon på exakt samma ställe som vid mitt första besök
här år 1974. I sjön fanns också några White-winged Scoters och vid dess strand bl.a. en Lesser
Yellowleg och en flitigt sjungande Western Wood-Pewee (om man nu kan kalla dess gnälliga
Piivii för sång).
På vägen tillbaka såg vi åter en Gray Wolf, nu tiken, vid lyan samt hörde resans första Arctic
Warbler.
Nära Teklanika Campgrund låg två honor av Buffleheads i en liten sjö. I närheten sågs också
en mindre flock White-winged Crossbills.
Onsdag 10/6
Tidig uppstigning och rivning av tälten. På väg ut ur nationalparken noterade vi ett par
Northern Hawk Owls samt en Grizzly, alla helt nära vägen. Vid Grizzly Bear Cabins hämtade
vi upp Henrik L. och en nu betydligt piggare Ola.
Vi körde sedan ca fem mil söderut till Cantwell, där vi tankade och köpte lunchmat på en
bensinstation, innan vi svängde in österut på den legendariska Denali Highway. Före år 1972
var denna väg den enda vägtillfarten till Denali NP, nu är den reducerad till en ganska
sparsamt trafikerad grusväg. Enligt mångas åsikt skulle vägen var USAs vackraste och detta
visade sig den ha fog för . I huvudsak gick den vid eller ovan barrskogsgränsen i en säkert tio
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mil bred dalgång mellan snöklädda bergstopper med många glaciärer. Det var som att ta
Stekenjokksvägen och förstora tio gånger!
Resnya fåglar blev Least Sandpiper, Blackpoll och Yellow Warbler samt Bohemian
Waxwing., I övrigt blev det en del favoriter i repris. Vi konstaterade att det fanns både Tundra
och Trumpeter Swans i sjöarna så det gällde att hålla tungan rätt i mun vid bestämningar av
stora vita fåglar. Bald Eagle och Common Loon beskådades på bo.
Trots fint väder var deltagarna nu lite trötta på att tälta och vi beslöt därför att söka
inkvartering på en lodge längs vägen, där vi också bokade in en buffémiddag. Stället var
mycket trevligt och maten något av den bästa vi fått dittills på resan. Dessutom fanns det
många sorters öl att välja mellan.
Torsdag 11/6
På lodgen hade vi fått två stake-outs för Smith´s Longspur och framkomna på plats vid det
första stället dröjde det inte länge förrän Henrik W.s skarpa hörsel hade inregistrerat en
sjungande Smith´s. Snart hade vi lockat in den på närhåll och låtit kameror smattra och
videokameror surra. I närheten hördes resan tredje Arctic Warbler – de började nu tydligen så
sakta strömma in efter sin långa flyttning från Sydostasien.

Smith’s Longspur, foto: Magnus Renmyr

Sedan vi tittat oss mätta fortsatte vi till Mud Lake där den episod med två Canadian Lynxes
som utgör ingressen till denna reseberättelse utspelade sig.
Vi for därefter tillbaka till hotellet, checkade ut och vände återigen mot öster där vi stannade
vid en stig upp mot ett lågfjäll. Här dröjde det inte länge förrän vi hade hängt in målarten
Horned Lark av den vitstrupiga rasen arcticola. Tre av de mest hårda gick ända upp på
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lågfjällets topp och fick ännu fler Horned Larks, en överflygande American Pipit samt en
bedövande utsikt och blomprakt som belöning.

Denali Hwy, foto: Magnus Renmyr

Nedkomna från Denali Highway körde vi söderut på Richardson Highway som var ganska
upplevelsefattig. Ett stopp vid Gulkana River, som den ena bilen gjorde, gav dock bl.a. resans
andra Solitary Sandpiper, Spotted Sandpiper, Lesser Yellowlegs, Belted Kingfisher och
Yellow Warbler. Ett lunchstopp vid en stor bäverdam bjöd på Bufflehead, Horned Grebe och
Rusty Blackbird. Vi tog in på New Caribou Lodge, resans i särklass sämsta inkvartering.
Dessutom var staden, Glenallen, torrlagd.
En kvällstur till Tolsona Wilderness Campground gav inget särskilt förutom en Olive-sided
Flycatcher och en massa mygg.
Fredag 12/6
De mer hårdföra startade med en tidig morgontur till flygfältet norr om Glenallen. För en
gångs skull utebliven målart var Upland Sandpiper.
Sedan resten av gruppen samlats, drog vi snabbt mot Anchorage och flygplatsen där. På vägen
syntes bl.a. resans enda Northern Shrike, en Bonaparte´s Gull samt en Blackpoll Warbler.
Vi kom iväg i tid med planet till Barrow, men vid mellanlandningen i Fairbanks gjorde ett
ventilfel att flygbränsle rann ut på plattan. Vad som sedan hände kändes väldigt långt från
sedvanlig amerikansk effektivitet och säkerhetstänkande. Till en börja med erbjöds vi inte ens
att lämna planet och sedan skedde saneringen genom utläggning av pappershanddukar på
vätskan alltmedan flera stora brandbilars personal passivt tittade på. Så småningom
evakuerades vi i alla fall till terminalen, där vi passade på att inta middag så att vi var redo att
sticka ut mer eller mindre direkt när vi kom till Barrow. Till en början visste man inte om felet
på planet var så allvarligt att vi skulle bli tvungna att stanna i Fairbanks, men så småningom
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kom lugnande besked och vi kunde, ca en timme försenade, fortsätta flygningen mot Barrow.
Barrow är så när som på en otillgänglig halvö i arktiska Kanada den nordligaste punkten på
Amerikas fastland.
Eftersom vi med erfarenhet av tidigare skådning i arktiska trakter hade ambitionen att mer
eller mindre vända på dygnet gav vi oss direkt ut sedan vi checkat in på vårt fina hotell.Vi
hade hyrt en 15-sitsig minibuss, men den visade sig något för trång. Trots detta och att
dessutom vädret var mulet, disigt, blåsigt och råkallt gjorde vi en rektur mellan ca kl 22 och
03. Här fick vi en försmak på senare dagars härligheter.
Innan vi gav oss iväg såg vi en överflygande Yellow-billed Loon samt en dito Peregrine
Falcon över hotellet. Vi körde först den relativt korta Freshwater Road till Freshwater Lake,
sedan Cakeeater Road och dess förlängning Gaswell Road, tills denna var avstängd p.g.a. att
smältvatten hade grävt djupa fåror genom vägkroppen. Snön hade enligt uppgift täckt tundran
till bara någon vecka före vår ankomst. De stora sjöarna var fortfarande frusna och packisen
låg i stort sett dikt an mot stränderna.
Under rekturen kunde vi konstatera att de vanligaste vadarna var Semipalmated Sandpiper,
Pectoral Sandpiper, Red Phalarope, Red-necked Phalarope samt American Golden Plover
som alla var mycket talrika. Sedan följde Dunlin och Long-billed Dowitcher. Fyra Blackbellied Plovers stod vid Freshwater Lake och längs Gaswell Road upptäcktes, ganska oväntat,
ett par Buff-breasted Sandpipers, en art som vi trodde skulle bli ganska svår att finna. Tundra
Swans och gäss (Ca 20 Greater White-fronted, ca tio Black Brant och fem Snow) stod
utposterade och av änder var Pintail och Long-tailed Duck vanligast. En Steller´s Eider,
hanne, upptäcktes också. Vi kunde tyvärr konstatera att fjolårets lämmelår som väntat inte
hade upprepats och av lämmelätare såg vi bara en Pomarine Jaeger. En Sabine´s Gull
förtjänar också att nämnas.

Red Phalarope, foto: Christer Brostam

20

Lördag 13/6
På grund av den sena exkursionen dagen innan startade vi inte dagens övningar förrän efter
lunch. Vi i reseledningen hade då också fixat ytterligare en bil och därmed fick alla det
bekvämt under transporterna som dock aldrig blev särskilt långa. Vi körde samma vägar som
dagen innan samt dessutom också ut till basen av Point Barrow.
Dagens målarter var främst ejdarna och vi fick nu se världens samliga fyra arter av det släktet.
Tre Spectacled på lite håll och sedan ett par i en pöl nära vägen väckte berättigat jubel och i
övrigt noterade vi två par Steller´s, ca 10 King och en Common, den senare i en vak i
havsisen.

Spectacled Eiders, foto: Christer Brostam

Nya änder på Barrow-listan var också en Green-winged Teal samt ett par Northern Shovelers.
En Red-necked Grebe i en sjö kändes lite malplacerad.
På vadarlistan tillkom ett ex. av vardera Western och Baird´s Sandpiper och vi hittade nu
ytterligare tre par Buff-breasted Sandpipers som uppenbarligen hade ett gott år häruppe.
Under dagen blev det lite bättre med Pomarine Jaegers som vi nu såg sju ex. av. Ännu en obs
av Peregrine Falcon samt två Sabine´s Gulls kompletterade dagslistan.
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Söndag 14/6
Denna dag var vädret riktigt hyfsat, vilket också kom att avspegla sig i artlistan.
Återigen hade vi alla fyra ejderarterna, nu bl.a. 10-12 Spectacled och ca 20 King. En rejäl
flock om 17 rastande Snow Geese samt ca 85 förbisträckande Black Brants var lite oväntade.
Av nya vadare hittade vi 3-4 White-rumped Sandpipers, en Red-necked Stint samt ett par
Killdeers. Vi hade nu också minst tre par Baird´s samt fem par Buff-breasted Sandpipers. De
sistnämnda lärde vi oss att lätt upptäcka eftersom de hade ett lustigt spel på marken –
hannarna vinkade ivrigt med ena vingen, vars vita undersida då blinkade på långt håll.
Flyktspelet var minst lika märkligt – paret flög rätt upp tillsammans och drev sedan baklänges
i vinden. En annan art med ett minnesvärt spel var Pectoral Sandpiper, som blåste upp bröstet
och flög runt med ett pumpande läte, som ett litet ånglok!

King Eiders, foto: Christer Brostam

Antalet Pomarine Jaegers var idag åtta, Sabine´s Gulls sex och äntligen fick vi se våra första
Snowy Owls, en hanne vid Freshwater Lake och två vid västra ändan av flygfältet.
Sammanlagt fyra Arctic Foxes hittades nu också.
När vi samtidigt hade de tre ädla ejderarterna vid Freshwater Lake beslöt vi att hämta Ola,
som fortfarande var medtagen av sin infektion och vilade på hotellet. När han kom fram stod
tre tuber redo, en med vardera arten i fokus! När han sedan också fick se de flesta vadarna
samt Sabine´s Gull hade han nästan hunnit ifatt oss andra.
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Steller’s Eiders, foto: Urpo Könnömäki

Vid lunchtid tog vi kontakt med den person som brukar köra folk ut till Point Barrow för att
höra om han kunde ta några av oss dit. Det gick bra och fem pionjärer, däribland reseledaren,
anmälde sig att för 70 dollar åka med på en tvåtimmars tur dit ut. I början av veckan hade man
sett Polar Bear där och vår förhoppning var givetvis att få se en sådan. Kl. 16 blev vi hämtade
med en Humvee, alltså det fordon som i amerikanska armén ersatte den klassiska jeepen.
Förutom de fem först anmälda lyckades även Mathias krångla sig med. Humveen var lite
stötig på den vanliga grusvägen, men skar som en kniv genom varmt smör genom den svarta
sanden på den smala och fem kilometer långa reveln som avslutades med Point Barrow.
Redan på håll såg vi den stora hög av skelett av harpunerade Bowhead Whales, som
eskimåerna lagt upp på stranden och strax till vänster om denna upptäckte jag så småningom
en gulvit fläck ute på den annars vita eller vitgrå isen. Strax därefter bekräftade Micke min
observation med att skrika ”Där är den!”. Och visst – ca 300 meter ute på isen satt en rejält
stor Polar Bear med sina pepparkornsögon och sin svarta nos riktade mot oss! Eftersom
björnen, enligt guiden en hona, var på behörigt avstånd fick vi gå ur Humveen och tuba in det
ståtliga djuret. Hon satt kvar i ca fem minuter, men började sedan gå, sedan halvspringa mot
öster tills hon försvann bakom en hög isbröte och inte sågs mer under de ytterligare ca 40
minuter som vi var kvar på platsen. Medan vi förgäves väntade på att björnen skulle titta fram
igen såg vi ett antal Red-throated Loons, två Pomarine, en Arctic samt en Long-tailed Jaeger
sträcka förbi. Kring valkadavren var det fullt av trutar, men bara Glaucous Gulls såvitt vi
kunde se.
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När resten av gruppen fick höra om våra upplevelser lyckades vi snabbt arrangera så att alla
som ville, ytterligare sju personer, kunde köras ut, först fem personer per omgående, sedan de
sista två. Det roliga var att alla fick se en Polar Bear, men helt uppenbarligen var det fråga
om tre olika individer!

Polar Bear, foto: Urpo Könnömäki

Efter dessa fantastiska och ganska oväntade upplevelser smakade den goda maten på Sam and
Lees kinesrestaurang ännu bättre.
Måndag 15/6
Efter björnmötena kvällen innan hade en viss mättnad inställt sig i gruppen, varför inte riktigt
alla följde med på den sista morgonturen före återflygningen. Den omfattade endast Cakeeater
Road och gav i huvudsak ett antal favoriter i repris. Roligast var ytterligare två hannar av
Snowy Owl samt en White-rumped Sandpiper.
Redan kl. 11 flög vi tillbaka till Anchorage, denna gång helt utan missöden. Efter inchecking
på hotellet och lunch på McDonalds gav vi oss ned till Westchester Lagoon där vi hittade 33
Hudsonian Godwits, två Short-billed Dowitchers samt sex Bonapartes Gulls på den lilla ön
nära stranden. I övrigt var lagunen, som närmast kan betraktas som en sjö i en stadspark, full
med Red-necked Grebes, säkert 25 par. Hur så många fick rum att häcka här var en gåta.
Potter Marshes blev nästa anhalt, men denna gamla klassiska våtmark söder om Anchorage
var nu bara en skugga av vad den var under 1970- och 1980-talet. Vi fick här i alla fall två
resnya arter – en Gadwall, hanne, samt ca fem Red-winged Blackbirds. Här fanns också ett bo
av Bald Eagle, två Sandhill Cranes, några Lesser Yellowlegs samt ett par Lincoln´s Sparrows
och ca fem Rusty Blackbirds.
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Tisdag 16/6
Kl 9.30 lämnade vi Alaska med destination Seattle, dit vi anlände ca kl. 13.30 LT, faktiskt ca
20 minuter före utsatt tid. Denna extra tid behövde vi eftersom uttaget av minibussar från
Avis tog osedvanligt lång tid och eftersom vi hade bokat middag på Paradise Inn i Mount
Rainier National Park, redan kl 17.30. Så småningom kom vi i alla fall iväg på bilfärden som
skulle visa sig ta 2 timmar och 45 minuter. Vid ett kort stopp invid en sjö noterades Pileated
Woodpecker och Western Warbling Vireo. Inne i nationalparken körde vi uppåt hela tiden,
genom en synnerligen imponerande barrurskog av Douglas Fir, Western Red Cedar samt
några arter granar och ädelgranar. På uppvägen syntes en Red Fox och en Mule Deer vid
vägkanten.
Vårt hotell, Paradise Inn, byggt år 1917, men helrenoverat för några år sedan, låg precis vid
trädgränsen och utanför var det fortfarande mängder med snö som dock nu var i snabb
avsmältning. Byggnaden var synnerligen imponerande med en jättelobby med säkert 20 meter
i tak, i vars ändar två stora öppna spisar brann. En pianist spelade Home on the range och
andra sentimentala örhängen. Personalen, mest unga studenter från olika delar av USA, var
oerhört trevlig och vi fick blixtsnabbt våra fina rum. Henrik L. slog till med två Evening
Grosbeaks utanför hotellet innan det var dags för den stora avslutande middagen. Tvärtemot
vad som sagts innan gjorde det inget att vi var en timme sena eller att alla beställde olika
rätter (även om den stackars servitören hade stora svårigheter med notorna efteråt...). Maten,
ölet och vinerna smakade i alla fall utmärkt och såväl resans födelsedagsbarn – denna dag var
det dags för Gigi – samt våra chaufförer hyllades av reseledningen och deltagarna.
Onsdag 17/6
Tyvärr var det tät timma på morgonen p.g.a. den hastiga avsmältningen av snön och den
planerade vandringen uppför Skyline Trail för att få se White-tailed Ptarmigan, Grey-capped
Rosy-Finch och Hoary Marmot fick därför skrinläggas. Istället for vi nedåt en bit för att
komma under molnbasen. Vi tog då in på en längre bort avstängd väg, för att få en så lite
trafikstörd skådning som möjligt. Vid vårt andra stopp varseblevs ett lappugglelikt poande
vilket reseledaren omgående kände igen som härrörande från en spelande Blue Grouse, en art
som han f.ö kryssat i just State of Washington för 38 år sedan.....
Så småningom lyckades vi lokalisera denna veritabla buktalare till övre delan av en tät
ädelgran, men det tog en bra stund att få syn på den och även då syntes bara delar av fågeln.
Den poade oavbrutet under den timme vi var kvar på platsen, fullständigt oberörd av vår
närvaro. I området noterades ochså Chestnut-backed och Black-capped Chickadee, Goldencrowned Kinglet samt ett antal Varied Thrushes, den senare en verklig karaktärsart här med
sitt vemodiga och entoniga visslande.
Efter frukost såg det ett tag ut att klarna och ett nytt försök att bestiga berget planerades. Detta
inställdes dock när molnen åter kom indragande. Efter Clark´s Nutcracker, Steller´s Jay, Redbreasted Nuthatch, Pine Siskin, Lincoln´s Sparrow samt ett fint ex. av den helt avvikande
pacifiska rasen av Dark-eyed Junco utanför hotellet skådade vi oss så sakta nedåt. Tyvärr
hade vår Sooty Grouse tystnat, men i området noterades istället tre Townsend´s Warblers.
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Clark’s Nutcracker, foto: Magnus Renmyr

Ett annat stopp längre ned gav ca fem Vaux´s Swifts, en Red-tailed Hawk och en Band-tailed
Pigeon innan vi definitivt var tvungna att lämna området med kurs mot Seattle.
Kl. 18.45 lyfte SAS-planet med oss ombord med kurs hemåt och en hägrande
midsommarhelg.
Ett särskilt tack till Henrik Waldenström för utomordentligt medledarskap, till Christer
Brostam och Magnus Renmyr för suverän bilkörning, till Mathias Bergström för fina
förarbeten samt synnerligen god hjälp som bildredaktör för denna rapport, till Henrik Lind för
att han behandlade Olas sjukdom så bra samt till Christer Brostam, Urpo Könnömäki, Magnus
von Krusenstierna och Magnus Renmyr för bidrag med fina bilder till rapporten. Samt till
övriga resenärer som med idogt spanande och/eller stor kunskap bidragit till att göra
denna resa så framgångsrik!
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ARTLISTA - FÅGLAR
1. Tundra Swan (Mindre sångsvan) Cygnus columbianus columbianus
Som flest över 400 ex. i Safety Sound, Nome, och i övrigt mindre grupper på tundran kring
Nome 2-6/6, minst fyra ex. längs Denali Hwy 10/6 samt totalt minst 50 ex. kring Barrow
12-15/6.
2. Trumpeter Swan (Trumpetarsvan) Cygnus buccinator
Ett par i Beluga Lake, Homer samt tre ex. vid Kenai River Flats 31/5, ett par längs Parks Hwy
7/6, ca fem ex. längs Denali Hwy 10-11/6 samt ett par i Mud Lake 11/6.
3. Greater White-fronted Goose (Bläsgås) Anser albifrons
26 ex. i flock på Kenai River Flats 31/5, totalt 12 ex kring Nome 2-6/6, tio ex. i liten sjö nära
Wonder Lake, Denali NP 9/6 samt totalt ca 100 ex kring Barrow 12-15/6. Tre raser,
gambellii, frontalis och elgasi, anges för Alaska, men vi rasbestämde inte några av våra
fåglar.
4. Emperor Goose (Kejsargås) Chen canagica
Sammanlagt ca sju fåglar vid och kring Safety Lagoon, Nome 2-6/6, tre ex. sträckte förbi
Nome 3/6.

Emperor Geese, foto: Magnus Renmyr

5. Snow Goose (Snögås) Chen caerulescens
Ett ex. vid Safety Lagoon, Nome, 2/6, fem ex. flygande vid Barrow 12/6 samt 17 ex. rastande
vid Gaswell Rd, Barrow, 14/6.
6. Brant (Svart Prutgås) Branta bernicla nigricans
Ca 30 ex. rastande vid Anchor Point samt sex ex. rastande vid Homer Spit 30/5, fler än 500
ex. rastande kring Safety Lagoon, Nome, 2-6/6, sammanlagt uppemot ett 20-tal ex. parvis
utspridda kring Barrow 12-15/6 samt ca 85 ex. sträckande åt nordost över Barrow 14/6.
7. Cackling Goose (Dvärgkanadagås) Branta hutchinsii taverneri
Sammanlagt 10-20 ex kring Safety Lagoon, Nome, 2-6/6. Alla var troligen av rasen taverneri.
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8. Canada Goose (Kanadagås) Branta canadensis parvipes
Mindre flockar sågs på flera ställen under resan, dock ej i Nome eller Barrow. Samltiga bör ha
varit av rasen parvipes, ”Lesser Canada Goose”.
9. Eurasian Wigeon (Bläsand) Anas penelope
En hanne på Kenai River Flats 31/5 och 3-5 hannar i Safety Lagoon 2-6/6. Dessuton sågs en
hybrid penelope/americana i Mud Lake 11/6. Arten häckar sannolikt sällsynt i Alaska.
10. American Wigeon (Amerikansk bläsand) Anas americana
Allmän i lämplig biotop under hela resan. Sedd 13 av dagarna.
11. Gadwall (Snatterand) Anas strepera
En hanne i Potter Marshes, Anchorage, 15/6.
12. Green-winged Teal (Amerikansk kricka) Anas carolinensis
Allmän i lämplig biotop under hela resan. Sedd 11 av dagarna.
13. Common Teal (Kricka) Anas Crecca
Två hannar i Safety Lagoon 6/6.
14. Mallard (Gräsand) Anas platyrhynchos
Tämligen allmän i lämplig biotop under hela resan. Sedd 10 av dagarna.
15. Northern Pintail (Stjärtand) Anas acuta
Allmän i lämplig biotop under hela resan, särskilt på tundran kring Nome och Barrow. I
Safety Lagoon noterades som flest över 500 ex. Sedd 14 av dagarna.
16. Blue-winged Teal (Blåvingad årta) Anas discors
En hanne vid Beluga Slough, Homer, 31/5 samt en hanne i Safety Lagoon, Nome, 5/6.
17. Northern Shoveler (Skedand) Anas clypeata
Tämligen allmän i lämplig biotop under hela resan utom i Barrow där dock ett par sågs 1314/6. Sedd 12 av dagarna.
18. Canvasback (Svartnäbbad brunand) Aythya valisineria
Sammanlagt 11 ex i Safety Lagoon, Nome, 2-6/6.
19. Ring-necked Duck (Ringand) Aythya collaris
Två hannar i Beluga Lake, Homer 31/5, ett par i en sjö längs Skilak Rd 1/6 samt en hanne i
Mud Lake 11/6. Dessutom en hybrid collaris/marila eller affinis i Safety Lagoon 5/6 (av flera
skådargrupper rapporterad som ”Tufted Duck”.)
20. Greater Scaup (Bergand) Aythya marila
Allmän i lämplig biotop under hela resan, särskilt på tundran kring Nome. Sedd 13 av
dagarna.
21. Lesser Scaup (Mindre bergand) Aythya affinis
Tämligen allmän i sjöar i skogslandet. Sedd sex av dagarna.
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22. Common Eider (Ejder) Somateria mollissima nigra
Ett ex. vid Anchor Point samt sex ex. utanför hamnen på Kodiak City 30/5, allmän vid Nome
2-6/6 samt 1+6 ex vid Barrow 12-15/6. Gudingarna hos denna ras har majsgul näbb.
23. King Eider (Praktejder) Somateria spectabilis
Mellan 30 och 40 ex., de flesta hannar, kring Barrow 12-15/6. Dessutom en hybridhanne
spectabilis/mollissima i Safety Lagoon 6/6.
24. Spectacled Eider (Glasögonejder) Somateria fischeri
Ca 15 ex., flest hannar, kring Barrow 12-15/6.
25. Steller´s Eider (Alförrädare) Polysticta stelleri
Fyra hannar och tre honor förbisträckande samt ett par i havet utanför Safety Lagoon, Nome,
2/6. Kring Barrow sammanlagt sju fåglar 12-15/6.
26. Harlequin Duck (Strömand) Histrionicus histrionicus
Tämligen allmän i havet kring Kenai Peninsula 30/5-1/6 samt i havet utanför Nome 2-6/6. En
flock om 20 ex. låg vid Lowell Point, Seward, 1/6.
27. Long-tailed Duck (Alfågel) Clangula hyemalis
Allmän kring Nome 2-6/6 samt Barrow 12-15/6. Dessutom sedd i mindre antal på Kenai
Peninsula, i Denali NP och kring Denali Hwy. (American Ornitologists Union ändrade år
2000 det officiella amerikanska namnet för Clangula hyemalis från "Oldsquaw" till det
brittiska namnet “Long-tailed Duck” p.g.a. naturvårdsbiologers farhågar kring samarbetet
med Native Americans vad gäller naturvårdsansträngningar – ordet ”squaw” för indiankvinna
har sedan länge haft en nedsättande betydelse).
28. Black Scoter (Amerikansk sjöorre) Melanitta americana
Allmän i havet kring Homer 30/5 samt i havet kring Nome 2-6/6.
29. Surf Scoter (Vitnackad svärta) Melanitta perspicillata
Allmän i havet kring Kenai Peninsula 30-31/5 samt, som sträckande, vid Nome 2/6. Dessutom
sågs ett par i Skilak Lake, Kenai Peninsula 1/6.
30. White-winged Scoter (Knölsvärta) Melanitta deglandi
Tämligen allmän i havet kring Kenai Peninsula 30/5-1/6 samt i havet utanför Nome 2-6/6.
Dessutom sju ex. i Wonder Lake, Denali NP 9/6.
31. Bufflehead (Buffelhuvud) Bucephala albeola
Ett par i Safety Lagoon 5/6 samt sammanlagt 15 fåglar i inlandet 9-11/6.
32. Barrow´s Goldeneye (Islandsknipa) Bucephala islandica
En flock om 66 ex. vid stranden utanför Lowell Point, Seward, 1/6, en hanne i Denali NP 9/6
samt ett par utefter Denali Hwy och två hannar utefter Richardson Hwy 11/6.W
33. Common Goldeneye (Knipa) Bucephala clangula
Sammanlagt sex fåglar i Safety Lagoon, Nome, 5-6/6.
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34. Red-breasted Merganser (Småskrake) Mergus serrator
Allmän kring Kenai Peninsula 30/5-1/6 samt kring Nome 2-6/6. Dessutom två ex vid Denali
Hwy 10-11/6.
35. Common Merganser (Storskrake) Mergus merganser
En hona längs vägen på Kenai Peninsula 1/6 samt sammanlagt ca 30 ex kring Nome 2-5/6.
36. Blue Grouse (Blåjärpe) Dendragapus obscurus fuliginosus
En intensivt spelande tupp i Mount Rainier NP 17/6. En del auktoriteter ser pacifikrasen
fuliginosus, ”Sooty Grouse”, som en egen art.
37. Willow Ptarmigan (Dalripa) Lagopus lagopus
Allmän – över 50 ex. sedda – kring Nome 3-6/6. Dessutom ca fem ex i Denali NP 8-9/6 samt
två ex längs Denali Hwy 10-11/6
38. Rock Ptarmigan (Fjällripa) Lagopus muta
Tämligen allmän – sammanlagt ca 20 ex. sedda – kring Nome 3-6/6. Dessutom ett ex. i Denali
NP 8/6.
39. Red-throated Loon (Smålom) Gavia stellata
Allmän kring Nome 2-6/6 och tämligen allmän vid Barrow 12-15/6. Dessutom sågs två ex.
utanför Homer från båten 30/5.
40. Pacific Loon (Stillahavslom) Gavia pacifica
Tämligen allmän utom i inlandet. Sågs 12 av dagarna.
41. Common Loon (Svartnäbbad islom) Gavia immer
Enstaka och par under tio av resans dagar. Ruvande fåglar sågs i Wonder Lake, Denali NP,
Mud Lake, Denali Hwy samt i en annan sjö längs Denali Hwy.
42. Yellow-billed Loon (Vitnäbbad islom) Gavia adamsii
Vid Nome sågs, mest som förbisträckande, sammanlagt 14 ex 2-6/6. En fågel sträckte också
över Barrow 12/6.
43. Red-necked Grebe (Gråhakedopping) Podiceps grisigena
Tämligen allmän i lämpliga sjöar överallt utom kring Barrow, där dock ett ex. noterades 1314/6. Sedd under tio av resans dagar.
44. Horned Grebe (Svarthakedopping) Podiceps auritus
Ett ex.i sjö nära Wonder Lake, Denali NP 9/6 samt två par i sjöar längs Richardson Hwy 11/6.
45. Northern Fulmar (Stormfågel) Fulmarus glacialis
Över 200 ex. syntes från båten till Kodiak 30/6. De flesta var av den rökgråa fasen.
46. Sooty Shearwater (Grålira) Puffinus griseus
De flesta liror som sågs från båten till och från Kodiak 30-31/5 bedömdes vara av denna art.
Uppskattningsvis översteg antalet 2000 ex.
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47. Short-tailed Shearwater (Kortstjärtad lira) Puffinus tenuirostris
Bland alla grålirorna mellan Homer och Kodiak 30-31/6 bestämdes tre ex säkert till denna art.
Antalet kan dock ha varit mycket större.
48. Fork-tailed Storm-Petrel (Grå stormsvala) Oceanodroma furcata
Över 100 ex. syntes från båten till Kodiak 30/6.
49. Pelagic Cormorant (Pelagskarv) Phalacrocorax pelagicus
Över 100 ex. syntes från båten till Kodiak 30/6. Arten var också tämligen allmän i havet
utanför Nome och Teller 2-6/6.
50. Red-faced Cormorant (Beringskarv) Phalacrocorax urile
Över 30 ex. syntes från båten till Kodiak 30/6
51. Double-crested Cormorant (Öronskarv) Phalacrocorax auritus
Ett ex. noterades vid Seward 1/6.
52. Turkey Vulture (Kalkongam) Cathartes aura
Ett ex. sågs längs vägen från Mount Rainier NP 17/6.
53. Osprey (Fiskgjuse) Pandion haliaetus
Enstaka fåglar sågs på Kenai Peninsula 1/6, från Parks Hwy 8/6 samt över flygplatsen i
Fairbanks 12/6.
54. Bald Eagle (Vithövdad havsörn) Haliaeetus leucocephalus
Allmän på Kenai Penisnsula (ca 50 ex. 30/5) och på Kodiak island. Även utefter Denali Hwy
sågs ett flertal ex.. Bebodda bon sågs vid Denali Hwy och Potter Marshes. Saknades i Denali
NP samt vid Nome och Barrow.
55. Northern Harrier (Blå kärrhök) Circus cyaneus hudsonius
Enstaka fåglar, totalt ca 15 ex., sågs under åtta av dagarna
56. Northern Goshawk (Duvhök) Accipiter gentilis atricapillus
Ett ex. vid Eagle River Nature Center 7/6 samt ett ex. vid Mud Lake 11/6.
57. Sharp-shinned Hawk (Amerikansk sparvhök) Accipiter striatus velox
Ett ex. flög över Skilak Road 31/5.
58. Red-tailed Hawk (Rödstjärtad vråk) Buteo jaimacensis harlani
Ett ex. vid Homer 31/5, ett ex. vid Seward 1/6 samt ett ex längs Parks Hwy 7/6. Dessutom
sågs ett ex. i Mount Rainier NP 17/6.
59. Rough-legged Hawk (Fjällvråk) Buteo lagopus
Sågs endast kring Nome 3-6/6 med totalt ca tio ex. Två boplatser beskådades.
60. Golden Eagle (Kungsörn) Aquila chrysaetos
Ett ex. vid Seward 1/6, två ex. med bo vid Kougarok Rd, Nome 4/6, ett ex. vid Eagle River
Nature Center 7/6 , ca 20 ex. i Denali NP 8-9/6 samt ett ex. vid Denali Highway 11/6.
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61. Merlin (Stenfalk) Falco columbarius columbarius
Sammanlagt sju ex. sågs under fem av resans dagar.
62. Gyrfalcon (Jaktfalk) Falco rusticolus
En mörk hona i gammalt korpbo utanför Nome, 5/6.
63. Peregrine Falcon (Pilgrimsfalk) Falco peregrinus
Tre observationer, möjligen av samma fågel, vid Safety Lagoon, Nome, 5-6/6, ett ex i Denali
8/6 samt tre observationer, också möjligen gällande samma fågel, vid Barrow 12-13/6. Ingen
rasbestämning gjordes.
64. Sandhill Crane (Prärietrana) Grus canadensis
Sedd nio av resans dagar, i samtliga besökta områden. Största antal var en flock om 37 ex. vid
Safety Lagoon 6/6.
65. Black Oystercatcher (Klippstrandskata) Haematopus bachmani
Ett ex. vid Homer 30/5 och 31/5 samt minst tre ex i och vid Kodiak City 30/5.
66. Semipalmated Plover (Flikstrandpipare) Charadrius semipalmatus
Enstaka ex. och par sedda i Homer, vid Safety Lagoon, Nome, samt vid Barrow.
67. Killdeer (Skrikstrandpipare) Charadrius vociferus
Två ex., av allt att döma ett par, vid Barrow 14-15/6.
68. Black-bellied Plover (Kustpipare) Pluvialis squaterola
Tre par verkade häcka längs Woolley Lagoon Rd, Nome, 3/6. Dessutom sågs två ex. vid
Safety Lagoon 5/6 samt sammanlagt sex ex. kring Barrow 12-14/6.
69. American Golden Plover (Amerikansk tundrapipare) Pluvialis dominica
Allmän på tundran kring Barrow 12-15/6. Dessutom sammanlagt ca åtta ex. kring Nome
3-6/6 och ett ex. i Denali NP 11/6.

American Golden Plover, foto: Christer Brostam
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70. Pacific Golden Plover (Sibirisk tundrapipare) Pluvialis fulva
Ca fem par verkade häcka längs Woolley Lagoon Rd, Nome, 3/6. Kring Nome häckar denna
art vid kusten medan P. dominica finns på kargare mark på högre höjd.
71. Surfbird (Bränningssnäppa) Aphriza virgata
Sju ex. på strandskoningen nära hamnen i Homer 31/5
72. Red Knot (Kustsnäppa) Calidris canutus
Ett ex. vid Safety Lagoon, Nome, 6/6.
73. Sanderling (Sandlöpare) Calidris alba
Åtta ex. på Homer Spit 31/5.
74. Semipalmated Sandpiper (Sandsnäppa) Calidris pusilla
Allmän – den talrikaste vadaren – kring Nome 2-6/6 och kring Barrow 12-15/6.
75. Western Sandpiper (Tundrasnäppa) Calidris mauri
Tämligen allmän kring Nome, särskilt vid Safety Lagoon, 2-6/6. Totalt fem ex. kring Barrow
12-15/6.
76. Red-necked Stint (Rödhalsad snäppa) Calidris ruficollis
Ett ex. vid mynningen av Nome River 4/6, ett ex vid Safety Lagoon 6/6 samt ett ex. vid
Barrow 14/6. Ostsibirisk art som sannolikt häckar sällsynt i västra Alaska.
77. Least Sandpiper (Dvärgsnäppa) Calidris minutilla
Ett ex. vid Denali Hwy 10/6.
78. White-rumped Sandpiper (Vitgumpsnäppa) Calidris fuscicollis
Sammanlagt 4-5 ex. kring Barrow 14-15/6. Arten är relativt sällsynt här – den häckar främst i
arktiska Canada.
79. Baird´s Sandpiper (Gulbröstad snäppa) Calidris bairdii
Sammanlagt sju ex. kring Barrow 14-15/6.
80. Pectoral Sandpiper (Tuvsnäppa) Calidris melanotos
Allmän kring Barrow 12-15/6.
81. Dunlin (Kärrsnäppa) Calidris alpina sakhalina
Tämligen allmän kring Safety Lagoon, Nome, 2-6/6 samt kring Barrow 12-15/6
82. Curlew Sandpiper (Spovsnäppa) Calidris ferruginea
Två ex. vid mynningen av Nome River 4/6. Sibirisk art som kan häcka tillfälligt i Alaska.
83. Buff-breasted Sandpiper (Prärielöpare) Tryngites subruficollis
Säkert minst tio par längs Cakeeater och Gaswell Rds, Barrow, 12-15/6. Arten är
oregelbunden i sitt uppträdande vid Barrow med stora variationer i antal mellan åren. Detta år
var uppenbarligen ett toppår.
84. Wilson´s Snipe (Wilsonbeckasin) Gallinago delicata
Enstaka ex. hördes eller sågs under 12 av dagarna. Fanns överallt där det fanns våtmarker.
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85. Short-billed Dowitcher (Mindre beckasinsnäppa) Limnodromus scolopaceus
Ett ex. på Kenai River Flats 31/5, ett ex vid liten sjö utefter Skilak Rd 1/6, två ex. i
Westchester Lagoon samt ett ex. Potter Marshes, Anchorage, 15/6.
86. Long-billed Dowitcher (Större beckasinsnäppa) Limnodromus semipalmatus
Tämligen allmän kring Barrow 12-15/6. Dessutom tre ex vid Safety Lagoon, Nome, 5/6.
87. Hudsonian Godwit (Hudsonspov) Limosa muta
Fem ex. på Kenai River Flats 31/5, två ex. vid Safety Lagoon, Nome, 5/6 samt 33 ex. i
Westchester Lagoon, Anchorage, 15/6.
88. Bar-tailed Godwit (Myrspov) Limosa lapponica
Sammanlagt ca tio ex vid Safety Lagoon samt några ex. vid Coffee Dome, Nome, 2-6/6.
89. Whimbrel (Småspov) Numenius phaeopus hudsonicus
Fem ex. vid Kenai River Flats 31/5, ca tio ex kring Nome 2-6/6 samt tre ex. vid Denali Hwy
11/6.
90. Bristle-thighed Curlew (Alaskaspov) Numenius tahitiensis
3-5 ex. vid Coffee Dome, Kougarok Rd, Nome, 4/6. Dessutom ett ex. över Aurora Inn (!),
Nome, 2/6 och 4/6.

Bristle-thighed Curlew, foto: Magnus Renmyr

91. Greater Yellowlegs (Större gulbena) Tringa melanoleuca
Tre ex. vid Anchor Point 30/5, ett ex. vid Homer och två ex. vid Kenai River Flats 31/5, en
intensivt varnande fågel vid Eagle River Nature Center 7/6, två ex. vid Denali Hwy 10/6 samt
två ex. vid Mud Lake 11/6.
92. Lesser Yellowlegs (Mindre gulbena) Tringa flavipes
Fem ex. vid Kenai River Flats 31/5, ett ex. vid Wonder Lake, Denali NP, 9/6, ett ex. vid
Denali Hwy 10/6 samt två par vid Gulkana River och ett par vid en bäverdamm längs
Rickardssons Hwy 11/6.
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93. Wood Sandpiper (Grönbena) Tringa glareola
Ett ex. vid liten damm i Nomes östra utkant 3/6
94. Solitary Sandpiper (Amerikansk skogssnäppa) Tringa solitaria
Ett ex. vid liten sjö vid Skilak Rd 31/5 samt ett ex.vid Gulkana River 11/6.
95. Spotted Sandpiper (Fläckdrillsnäppa) Actitis macularius
Fyra ex. på Kenai River Flats 31/5 samt ett ex. vid Gulkana River 11/6
96. Wandering Tattler (Amerikansk gråsnäppa) Heteroscelus incanus
Sammanlagt fyra ex. kring Nome 2-4/6 – ett ex rastande vid kusten samt tre ex. på häckplats
vid gruskantade fjällbäckar.
97. Ruddy Turnstone (Roskarl) Arenaria interpres
Sammanlagt 11 ex. kring Nome 2-6/6 samt åtta ex. kring Barrow 12-15/6.
98. Black Turnstone (Svart roskarl) Arenaria melanocephala
Uppemot tio par vid Safety Lagoon 2-6/6. Arten häckar sparsamt här – populationens
tyngdpunkt ligger i Yukon-Kuskokwimdeltat längre söderut.
99. Red- necked Phalarope (Smalnäbbad simsnäppa) Phalaropus lobatus
En tämligen allmän fågel överallt. Sedd 13 av resans dagar.
100. Red Phalarope (Brednäbbad simsnäppa) Phalaropus fulicarius
Mycket allmän på tundran vid Barrow 12-15/6. Dessutom noterades några flockar på
sammanlagt ca 70 ex. från båten till Kodiak 30/5 samt totalt åtta ex. i Safety Lagoon 2-6/6.
101. Pomarine Jaeger (Bredstjärtad labb) Stercorarius pomarinus
7-8 ex. från båten till Kodiak 30/5, sammanlagt tio ex. vid Nome 2-6/6 samt sammanlagt ca
20 ex. vid Barrow 12-15/6.
102. Parasitic Jaeger (Kustlabb) Stercorarius parasiticus
Ett ex. vid Anchor Point 30/5, två ex. på Kenai River Flats 31/5, ca 20 ex. vid Nome 2-6/6
samt ungefär lika många vid Barrow 12-15/6.
103. Long-tailed Jaeger (Fjällabb) Stercorarius longicaudus
Tämligen allmän kring Nome 2-6/6, fyra ex. i Denali NP 8-9/6 , tre ex. vid Denali Hwy 11/6
samt ett ex. sträckande förbi Point Barrow 14/6.
104. Sabine´s Gull (Tärnmås) Larus sabini
Två ex. från båten till Kodiak 30/5, sammanlagt 34 ex. (varav 26 förbisträckande i en flock!)
vid Nome 2-6/6 samt sammanlagt nio ex. vid Barrow 12-15/6.
105. Bonaparte´s Gull (Trädmås) Larus philadelphia
Sammanlagt ca tio ex. på Kenai Peninsula 30/5-1/6, ett ex. längs Glenn Hwy 12/6 samt sex
ex. i Westchester Lagoon, Anchorage, 15/6.
106. Mew Gull (Fiskmås) Larus canus brachyrhynchos
En mycket allmän fågel överallt – sedd under 15 av resans dagar.
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107. Herring Gull (Gråtrut) Larus argentatus smithsonianus
Sedd under sju av resans dagar. Många av fåglarna på Kenai Peninsula är hybrider
argentatus/glaucescens.
108. Glaucous-winged Gull (Gråvingad trut) Larus glaucescens
Allmän på Kenai Peninsula (se dock ovan!) och i Anchorage. Dessutom några ex. utanför
Seattle 16-17/6.
109. Slaty-backed Gull (Skiffertrut) Larus schistisagus
En adult fågel på Nomes soptipp 4/6. Asiatisk art som blir talrikare i Nome senare på
sommaren.
110. Glaucous Gull (Vittrut) Larus hyperboreus barrovianus
Allmän kring Nome 2-6/6 samt kring Barrow 12-15/6.
111. Black-legged Kittiwake (Tretåig mås) Rissa tridactyla
Allmän vid kusten av Kenai Peninsula 30/5-1/6, under båtturen till Kodiak 30-31/5 samt
tämligen allmän vid kusten utanför Nome 2-6/6.
112. Aleutian Tern (Beringtärna) Onychoprion aleuticus
Sammanlagt fem ex. vid Anchor Point och Homer 30/5 samt ca 25 ex. vid Safety Lagoon,
Nome, 5-6/6
113. Arctic Tern (Silvertärna) Sterna paradisaea
Allmän överallt. Sedd 15 av resans dagar.
114. Common Murre (Sillgrissla) Uria aalge
Allmän vid Anchor Point och Homer samt under båtresan till Kodiak 30/5. Flera ex. sågs
också vid Nome 2/6.
115. Thick-billed Murre (Spetsbergsgrissla) Uria lomvia
Allmän vid Anchor Point och Homer samt under båtresan till Kodiak 30/5. Sammanlagt ca 20
ex. syntes också utanför kusten vid Nome 2-6/6.
116. Pigeon Guillemot (Beringtejst) Cepphus columba
Tämligen allmän vid Anchor Point och Homer samt under båtresan till Kodiak 30/5. Flera ex.
syntes också vid Nome 2-6/6 samt minst 50 ex. vid Teller 3/6.
117. Marbled Murrelet (Marmoralka) Brahcyramphus marmoratus
Sammanlagt över 100 ex. vid Anchor Point, Homer samt under båtfärden mot Kodiak 30/5.
Det är mycket troligt att flera ex. vid Homer var Kittlitz´s Murrelets, Brahcyramphus
brevirostris.
118. Ancient Murrelet (Kragalka/Starik) Synthliboramphus antiquus
Minst 30 ex. från båten till Kodiak 30/5.
119. Least Auklet (Dvärgalka) Aethia psittacula
Tre ex. från båten till Kodiak 30/5. En sällan sedd art så här långt österut.
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120. Parakeet Auklet (Papegojalka) Aethia psittacula
Minst 50 ex. från båten till Kodiak 30/5 samt totalt ca 20 ex. förbiflygande vid Nome 2-6/6.
121. Rhinoceros Auklet (Hornalka) Cerorhinca monocerata
Sex ex. från båten till Kodiak 30/5.
122. Horned Puffin (Hornlunne) Fratercula corniculata
Allmän vid Anchor Point, Homer Spit och från båten till Kodiak 30/5. Dessutom två ex.
utanför Safety Lagoon, Nome 6/6.
123. Tufted Puffin (Tofslunne) Lunda cirrhata
Allmän vid Anchor Point, Homer Spit och från båten till Kodiak 30/5.
124. Rock Pigeon (Klippduva /Tamduva) Columba livia
Allmän i Anchorage och kring Seattle.
125. Snowy Owl (Fjälluggla) Bubo scandiacus
Tre hannar 14/6 och ytterligare två hannar 15/6 vid Barrow.
126. Northern Hawk Owl (Hökuggla) Surnia ulula
Ett ex. längs Sterling Hwy från Homer 31/5, ett ex nära Skilak Lake, Kenai Peninsula, 1/6, ett
ex. i Denali NP 8/6 samt ett par här 10/6.
127. Short-eared Owl (Jorduggla) Asio flammeus
Över 25 ex. kring Nome 2-6/6 samt två ex. i Denali NP 7-8/6.
128. Rufous Hummingbird (Rostkolibri) Selasphorus rufus
1 + 2 ex. vid Lowell Point, Seward 1/6.
129. Belted Kingfisher (Bälteskungsfiskare) Ceryle alcyon
Sammanlagt fem ex. på olika platser under resan.
130. Northern Flicker (Guldspett) Colaptes auratus
Två ex. vid Eagle River Nature Center 7/6.
131. Downy Woodpecker (Dunspett) Picoides pubescens
Ett ex. vid Eagle River Nature Center 7/6.
132. Hairy Woodpecker (Hårspett) Picoides Villosus
Ett par med bo vid Eagle River Nature Center 7/6.
133. Pileated Woodpecker (Amerikansk spillkråka) Dryocopus pileatus
Ett ex. vid rastplats på vägen mot Mount Rainier NP 16/6.
134. Mourning Dove (Spetsstjärtad duva) Zenaida macroura
Tre ex. på vägen mot Mount Rainier NP 16/6.
135. Band-tailed pigeon (Bandstjärtduva) Columba fasciata
Ett ex. i Mount Rainier NP 17/6.
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136. Vaux´s Swift (Columbiaseglare) Chaetura vauxi
Ca fem ex. i Mount Rainier NP 17/6.
137. Alder Flycatcher (Alempid) Empidonax alnorum
Totalt 12 ex. på sju olika platser i skogslandet.
138. Western Wood-Pewee (Västlig pivi) Contopus sordidulus
Ett ex. vid vardera Skilak Lake, Kenai Peninsula 1/6, vid Wonder Lake, Denali NP 9/6 samt
vid Richardsons Hwy 11/6.
139. Olive-sided Flycatcher (Nordlig pivi) Contopus cooperi
Ett ex. vid Beluga Lake, Homer, 31/5, ett ex. vid Denali Hwy 10/6 samt ex. vid Tolsona
Wilderness Campground 11/6.
140. Say´s Phoebe (Rödbrun fibi) Sayornis saya
Två ex. i bergstup vid Kougarok Rd, Nome, 4/6.
141. Horned Lark (Berglärka) Eremophila alpestris arcticola
3-4 par på lågfjäll invid Denali Hwy 11/6.
142. Bank Swallow (Backsvala) Riparia riparia
Flera ex. vid Beluga Lake, Homer, 31/5, 5-10 ex vid Nome 4-5/6 samt ett ex. vid Westchester
Lagoon, Anchorage, 15/6.
143. Tree Swallow (Trädsvala) Tachycineta bicolor
Den vanligaste svalan i Alaska. Sedd under tio av resans dagar. Även noterad i Mount Rainier
NP 16-17/6.
144. Violet-green Swallow (Violettgrön svala) Tachycineta thalassina
Sedd under fyra av resans dagar.
145. Barn Swallow (Ladusvala) Hirundo rustica erthrogaster
Allmän längs vägarna i State of Washington 16-17/6.
146. Cliff Swallow (Stensvala) Petrochelidon pyrrhonota
Den näst vanligaste svalan i Alaska. Sedd under nio av dagarna.
147. American Pipit (Hedpiplärka) Anthus rubescens
Ca fem ex. vid Teller Rd, Nome, 6/6 samt ett ex på lågfjäll vid Denali Hwy 11/6.
148. Eastern Yellow Wagtail (Östlig gulärla) Motacilla tschutschensis
Tämligen allmän kring Nome 2-6/6. Betraktades tidigare som en ras av gulärla, M. flava.
149. Bohemian Waxwing (Sidensvans) Bombycilla garrulus
Två ex. i en grantopp vid Denali Hwy 10/6.
150. Cedar Waxwing (Indiansidensvans) Bombycilla cedrorum
Några ex. utefter vägen mot Mount Rainier NP 16/6.
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151. Bluethroat (Blåhake) Luscinia svecica svecica
Ett ex längs Teller Rd, Nome, 3/6 och ett längs Kougarok Rd, Nome, 4/6. (Reseledarens enda
nya ABA-art.)

Bluethroat, foto: Magnus Renmyr

152. Northern Wheatear (Stenskvätta) Oenanthe oenanthe
Två ex. vid Woolley Rd, Nome, 6/6. Även Alaska-populationen av denna i huvudsak
eurasiatiska art övervintrar i Afrika söder om Sahara !
153. Varied Thrush (Sitkatrast) Zoothera naevia
Tämligen allmän i skogmarker. Sedd eller hörd under nio av resans dagar. Allmän och
främsta karaktärsart i Mount Rainier NP 16-17/6.
154. Hermit Thrush (Eremitskogstrast) Catharus guttatus
Tämligen allmän. Sedd eller hörd under sex av dagarna i Alaska. Ett ex. hördes också i Mount
Rainier NP 17/6.
155. Gray-cheeked Thrush (Gråkindad skogstrast) Catharus minimus
Tämligen allmän kring Nome 2-6/6. Även två ex. längs Denali Hwy 10-11/6.
156. Swainson´s Thrush (Beigekindad skogstrast) Catharus ustulatus
Tämligen allmän i skogsmarker. Sedd eller hörd sex dagar.
157. American Robin (Vandringstrast) Turdus migratorius
Allmän i stort sett överallt utom i Barrow, där dock ett ex sågs 15/6. Sedd under 14 av
dagarna i Alaska och dessutom i State of Washington 16-17/6.
158. Arctic Warbler (Nordsångare) Phylloscopus borealis
En sjungande fågel i Denali NP 9/6 samt två utefter Denali Hwy 11/6. Den enda av gamla
världens sångare som också häckar i Nordamerika, dock bara i Alaska, där den är
förvånansvärt vanlig. Vi var dock något för tidigt ute för att höra några större antal av denna
långflyttare till Sydostasien.
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159. Ruby-crowned Kinglet (Rödkronad kungsfågel) Regulus calendula
Ett ex. vid våra cabins invid Kenai River Flats 1/6.
160. Golden-Crowned Kinglet (Gulkronad kungsfågel) Regulus satrapa
Ett ex. vid Homer 31/5, ett ex. vid Lowell Point, Seward 1/6 samt ett ex. vid Westchester
Lagoon 15/6.
161. American Dipper (Amerikansk strömstare) Cinclus mexicanus
Ett par med bo i Eagle River Nature center 7/6.
162. Black-capped Chickadee (Amerikansk talltita) Parus atricapillus
Ett par med bo nära Kenai River Flats 31/5 samt ca fem ex. vid Eagle River Nature Center
7/6. Dessutom några ex. i Mount Rainier NP 17/6.
163. Boreal Chickadee (Kanadames) Parus hudsonica
Två ex nära Kenai River Flats 31/5 och 1/6, två ex. vid Teklanika Campground, Denali NP,
9/6 samt två ex. vid Mud Lake 11/6. Fåglarna på Kenai Peninsula var av den större och
mörkare rasen columbiana, de övriga av nominattrasen hudsonica.
164. Chestnut-backed Chickadee (Rostmes) Parus rufescens
Några ex. i Mount Rainier NP 17/6.
165. Red-breasted Nuthatch (Rödbröstad nötväcka) Sitta canadensis
Minst fem ex. vid Lowell Point, Seward, 1/6 samt ett par med bo vid hotellet i Anchorage 7/6.
Dessutom hördes arten i Mount Rainier NP 17/6.
166. Brown Creeper (Amerikansk trädkrypare) Certhia americana
Två ex vid Lowell Point, Seward 1/6 samt en sjungande vid Eagle River Nature Center 7/6.
167. Northern Shrike (Varfågel) Lanius excubitor
Ett ex. utefter Glenn Hwy 12/6.
168. Clark´s Nutcracker (Grå nötkråka) Nucifraga columbiana
1-2 ex. vid Paradise Inn, Mount Rainier NP, 16-17/6.
169. Steller´s Jay (Stellerskrika) Cyanocitta stelleri
Ett ex. vid våra cabins nära Kenai River Flats 1/6. Dessutom 1-2 ex vid Paradise Inn, Mount
Rainier NP 17/6.
170. Gray Jay (Grå lavskrika) Perisoreus canadensis
Tämligen allmän i barrskog. Sedd under åtta av dagarna i Alaska. Dessutom ett ex. i Mount
Rainier NP 17/6.
171. Black-billed Magpie (Amerikansk Skata) Pica hudsonia
Tämligen allmän – fanns överallt utom på tundran. Sedd under elva av dagarna.
172. Northwestern Crow (Alaskakråka) Corvus caurinus
Allmän längs kusten i söder 30/5-2/6.
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173. American Crow (Amerikansk kråka) Corvus brachyrhynchos
Allmän i State of Washington 16-17/6.
174. Common Raven (Korp) Corvus corax
Tämligen allmän överallt. Sedd under 16 av resans dagar. Även sedd i Mount Rainier NP 1617/6.
175. European Starling (Stare) Sturnus vulgaris
Några ex. i Anchorage 1-2/6. Flera ex. i State of Washington 16-17/6.
176. Pine Siskin (Tallsiska) Carduelis pinus
Flera ex. på Kenai Peninsula 31/5-1/6. Desutom allmän i Mount Rainier NP 16-17/6.
177. Common Redpoll (Gråsiska) Carduelis flammea
Tämligen allmän utanför tundran i Alaska. Det kan dock även ha funnits gråsiskor bland
snösiskorna på tundran. Sedd åtta dagar.
178. Hoary Redpoll (Snösiska) Carduelis hornemanni
Tämligen allmän på tundran kring Nome och Barrow.

Hoary Redpoll, foto: Magnus Renmyr

179. Pine Grosbeak (Tallbit) Pinicola enucleator alascensis
Tre ex. vid Skilak Rd samt 4-5 ex vid Exit Glacier, Kenai Peninsula, 1/6.
180. White-winged Crossbill (Bändelkorsnäbb) Loxia leucoptera
Tio ex. vid Beluga Lake, Homer, 31/5 samt ca fem ex vid Teklanika Campground, Denali NP,
9/6.
181. Orange-crowned Warbler (Orangekronad skogssångare) Vermivora celata
Tämligen allmän i skogs- och buskmark. Sedd eller hörd under fem av dagarna.
182. Yellow Warbler (Gul skogssångare) Dendroica petechia
Ett ex. nära Kenai River Flats 30/5, två ex. vid Exit Glacier 1/6, tre ex. längs Denali Hwy 10/6
samt ett ex vid Gulkana River 11/6.
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183. Yellow-rumped Warbler (Gulgumpad skogssångare) Dendroica coronata hooveri
Den vanligaste skogssångaren. Noterad under åtta av dagarna. I Alaska är det fråga om rasen
hooveri, alltså den som tidigare ansågs vara en egen art under namnet Myrtle Warbler.
184. Townsend´s Warbler (Townsend’s skogssångare) Dendroica Townsendi
En hona vid Beluga Lake, Homer, 31/5 samt minst fyra sjungande hannar vid Lowell Point,
Seward, 1/6. Desutom tre ex. i Mount Rainier NP 17/6.
185. Blackpoll Warbler (Vitkindad skogssångare) Dendroica striata
Tre ex. längs Denali Hwy 10/6 samt ett ex vid Glenn Hwy 12/6.
186. Northern Waterthrush (Nordlig piplärksångare) Seiurus noveboracensis
Tämligen allmän i fuktig skog, ofta nära bäckar. Noterad under sex av dagarna.
187. Wilson´s Warbler (Svartkronad skogssångare) Wilsonia pusilla
Noterad med enstaka sjungande hannar under åtta av resans dagar vid Nome, i Denali NP,
längs Denali Hwy samt – med ett ex. – i Barrow 14/6.
188. Western Warbling Vireo (Västlig Sångvireo) Vireo swainsoni
En sjungande fågel vid rastplats på väg mot Mount Rainier NP 16/6.
189. American Tree Sparrow (Tundrasparv) Spizella arborea
Noterad med enstaka sjungande hannar under sju av resans dagar vid Nome, i Denali NP samt
längs Denali Hwy.
190. Savannah Sparrow (Gulbrynad grässparv) Passerculus sandwichensis
Tämligen allmän överallt. Sedd eller hörd under 14 av resans dagar.
191. Fox Sparrow (Rävsparv) Passerella iliaca
Några ex. (den gråare rasen townsendi) på Kenai Peninsula 30/5-1/6. Den rödbruna rasen
zaboria var tämligen allmän i övriga delar av Alaska, utom på tundran vid Barrow, där den
saknades helt.
192. Song Sparrow (Sångsparv) Melospiza melodia
Ett ex.vid Homer Spit 30/5, ett ex. vid Homer 31/5 samt ett ex vid Eagle River Nature Center
7/6.
193. Lincoln´s Sparrow (Lincolnsparv) Melospiza lincolnii
Tre ex. på Kenai Peninsula 31/5-1/6, ett par vid Eagle River Nature Center 7/6 samt ett par
vid Potter Marshes 15/6. Dessutom ett ex vid Paradise Inn, Mount Rainier NP, 17/6.
194. White-crowned Sparrow (Vitkronad sparv) Zonotrichia leucophrys
Den vanligaste av sparvarna. Noterad under 13 av dagarna.
195. Golden-crowned Sparrow (Gulkronad sparv) Zonotrichia atricapilla
Några ex. kring Nome 2-6/6 samt i Denali NP och längs Denali Hwy 8-9/6.
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196. Dark-eyed Junco (Mörkögd junco) Junco hyemalis
Allmän överallt utom kring Nome och Barrow där den saknades helt. I Alaska var alla av
rasen Slate-colored Junco, J.h hyemalis. I Mount Rainier NP sågs ett ex av rasen oreganus.
Den skiljer sig utseendemässigt kraftigt från nominatrasen och betraktades tidigare som en
egen art under namnet Oregon Junco.
197. Lapland Longspur (Lappsparv) Calcarius lapponicus
Allmän på tundran vid Nome 2-6/6 och Barrow 12-15/6. 1-2 ex sågs också längs Denali Hwy.
198. Smith´s Longspur (Tundralappsparv)
En sjungande hanne sågs utomordentligt fint vid Denali Hwy 11/6. Denna art har blivit
alltmer sällsynt i Alaska under senare år och många gamla klassiska lokaler står tomma.
Orsaken till minskningen kan vara den ökade vegetationen av framför allt dvärgbjörk som
breder ut sig på lågfjällen till följd av klimatförändringarna.
199. Snow Bunting (Snösparv) Plectrophenax nivalis
Allmän i och kring Barrow 12-15/6.
200. Rusty Blackbird (Myrtrupial) Euphagus carolinus
Ett ex. längs vägen på Kenai Peninsula 30/5, ett ex. vid Teller Hwy, Nome, 3/6, ett ex. vid
Eagle River Nature Center 7/6, två ex. vid Denali Hwy 10/6, två ex. vid Denali Hwy 11/6
samt ca fem ex. i Potter Marshes 15/6.
201. Red-winged Blackbird (Rödvingetrupial) Agelaius phoeniceus
Ca fem ex. i Potter Marshes 15/6. Dessutom några ex. utefter vägen i Washington State 1617/6. En art som sakta ökar i Alaska.
202. Evening Grosbeak (Aftonstenknäck) Coccothraustes vespertinus
Två ex. vid Paradise Inn, Mount Rainier NP, 16/6.
203. Hawfinch (Stenknäck) Coccothraustes coccothraustes
Ett ex. vid Woolley Lagoon Rd, Nome, 6/6. Måste vara ett av de första fynden på USAs
fastland.
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ARTLISTA - DÄGGDJUR
1. Snoeshoe Hare (Snöskohare) Lepus americanus
Det verkade var ett verkligt gott år för arten. På Kenai Peninsula, i synnerhet längs Skilak Rd,
samt i Denali NP, mellan entréen och Teklanika, sågs särskilt många i vägkanten.
2. Muskrat (Bisamråtta) Ondatra zibethicus
Ett ex. i Potter Marshes 15/6.
3. American Beaver (Amerikansk bäver) Castor canadensis
Bäverhyddor syntes på ett stort antal ställen, särskilt på Kenai Peninsula, i Denali NP samt
längs Denali och Richardson Hwys. Vi ägnade inte arten något större intresse, men ett ex.
sågs i alla fall i Denali NP 9/6.
4. Hoary Marmot (Murmeldjur) Marmota caligata
Ett ex. vid Polychrome Pass, Denali NP, 9/6.
5. Red Squirrel (Amerikansk rödekorre) Tamiasciurus hudsonicus
Observerad på Kenaihalvön, i Denali NP samt vid Denali Hwy.
6. Douglas´s Squirrel (Douglas´s rödekorre) Tamiasciurus douglasi
Ett ex. i Mount Rainier NP 16/6.
7. Arctic Ground Squirrel (Arktisk jordekorre) Spermophilus parryii
Allmän på tundran kring Nome, i Denali NP och längs Denali Hwy.

Arctic Ground Squirrel, foto: Magnus Renmyr

8. Tundra Redback Vole (Rödsork) Clethrionomys rutilus
Två ex. vid Safety Lagoon, Nome 2/6.
9. Meadow Vole (Amerikansk åker) Microtus pennsylvanicus
Ett ex. vid Eagle River Nature Center 7/6.
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10. Brown Lemming (Brun lämmel) Lemmus trimucronatus
Ett ex. vid Safety Lagoon, Nome 4/6.
11. Canadian Lynx (Kanadalo) Lynx canadensis
Ett ex. i vägkanten i Denali NP 9/6 samt två ex. vid Mud Lake 11/6. Alla sågs mycket fint och
länge!
12. Gray Wolf (Varg) Canis lupus
Totalt fyra ex. i Denali NP, samtliga i området mellan Polychrome Pass och Eielson Visitor
Center – ett ex. som passerade bussen på ett par meters avstånd 8/6, ett ex.vid lyan på ca 150
meters håll samma dag, en hanne på vägen med renkalvhuvud i käften 9/6 samt en hona vid
lyan samma dag. De två sistnämnda var försedda med radiosändare.

Gray Wolf, foto: Urpo Könnömäki

13. Coyote (Prärievarg) Canis latrans
Ett ex. vid vägen nedanför Exit Glacier, Kenai Peninsula 1/6 samt tre ex. i Denali NP 9/6.
14. Arctic Fox (Fjällräv) Alopex lagopus
4-7 ex. kring Barrow 12-15/6.
15. Red Fox (Rödräv) Vulpes vulpes
Sammanlagt tre ex. kring Nome 2-6/6 samt ett ex. i Denali NP 8/6. Samtliga hade mycket
grått och svart i pälsen.
16. Black Bear (Svartbjörn) Ursus americanus
En hona med unge korsade Skilak Rd, Kenai Peninsula, 1/6.
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17. Brown Bear (Brunbjörn) Ursus arctos
Ett ex. i vägkanten vid Cooper Landing, Kenai Peninsula, 31/5, en hona med två ungar i
sluttningen vid Exit Glacier, Kenai Peninsula, 1/6, två ex. vid Safety Lagoon , Nome 2/6, ett
ex. vid Teller Rd, Nome, 3/6, ett ex alldeles invid bilarna vid Safety Lagoon 6/6, sammanlagt
sex ex. mellan Teklanika och Eielson, Denali NP, 8/6, ett ex. på vägen alldeles invid bilen
mellan Park entrance och Savage River, Denali NP 8/6, sammanlagt 13 ex. mellan Teklanika
och Wonder Lake, Denali NP 9/6 samt ett ex. alldeles intill bilarna mellan Savage River och
Park entrance, Denali NP 10/6. Således totalt 30 exemplar!
De på Kenai anses av vissa auktoriteter vara av rasen middendorffi och de vid Nome och i
Denai av rasen horribilis – ”Grizzly Bear”. Genom tiderna har dessa raser ömsom ansetts vara
egna arter, ömsom enbart former av arten arctos.

Brown Bear, foto: Magnus Renmyr

18. Polar Bear (Isbjörn) Ursus maritimus
Tre olika ex. ute på Point Barrow 14/6 , vid valkadaver och ute på packisen!
19. Sea Otter (Havsutter) Enhydra lutris
Sammanlagt minst 20 ex. vid Anchor Point, Homer och under båtfärden t.o.r. Kodiak Island
30-31/5. Dessutom ca fem ex kring Lowell Point, Seward 1/6.
20. Northern Sea Lion (Nordligt sjölejon) Eumetopias jubatus
Ett enda ex. under båtfärden t.o.r Homer – Kodiak 30-31/5, trots att vi passerade genom
Barren Islands där det åtminstone tidigare fanns en stor koloni.
21. Spotted Seal (Fläckig säl) Phoca largha
Fyra ex.på isen vid Barrow 13/6. Det ringa antalet kan antingen bero på att iskanten låg långt
ut eller på närvaron av isbjörnarna.
22. Harbor Seal (Knubbsäl) Phoca vitulina
Ett ex. vid Anchor Point och ett ex vid Homer Spit 30/5 samt två ex. vid Homer Spit 31/5.
Sex sälar på isen vid Nome bedömdes också tillhöra denna art, men avståndet till dessa var
ganska långt.
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23. Mountain Goat (Snöget) Oreamnos americanus
Ett ex. ovanför Seward 1/6 samt hela 29 ex. ovanför Tern Lake, Kenai Peninsula samma dag.
24. Dall Sheep (Snöfår) Ovis dalli
Sammanlagt ca 50 ex. i Denali NP 8-10/6.
25. Caribou (Ren) Rangifer tarandus
Två ex. av den återintroducerade rasen/formen Lowland Caribou på Kenai River Flats 31/5,
totalt. 500+ Reindeer, d.v.s skandinaviska domesticerade renar, kring Nome 2-6/6 samt totalt
ca 80 Barren Ground Caribous i Denali NP 8-10/6.
26. Muskox (Myskoxe) Ovibos moschatus
Totalt ca 200 ex. kring Nome 2-6/6.
27. Moose (Älg) Alces alces
30 ex. på Kenai Peninsula 30/5-1/6, 11 ex. kring Nome 4-6/6, fem ex. i Denali NP 9/6 samt
åtta ex. utefter Denali Hwy 10-11/6. Totalt således 54 ex!
28. Mule Deer (Åsnehjort) Odocoileus hemionus
Två ex. vid vägen genom Mount Rainier NP 16/6
29. Humpback Whale (Knölval) Megaptera novaeangliae
Sammanlagt tre ex. vid båtturen till Kodiak 30/5. Sågs göra luftsprång med hela kroppen
ovanför vattenytan.
30. Minke Whale (Vikval) Balaenoptera acutorostrata
Ett ex. sågs från Anchor Point 30/5 samt ett ex. vid Homer 31/5.
31. Killer Whale/Orca (Späckhuggare) Orcinus orca
Tre ex. passerade på kontrakurs under båtresan Kodiak 30/5.
32. Dall Porpoise (Stillahavstumlare) Phocoenoides dalli
Ett antal större flockar lekte kring båten på väg mot Kodiak 30/5.
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