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DAGSPROGRAM 

 

1. Lördag 28 maj. Flyg med Icelandair  från Stockholm/Arlanda kl. 14.10, i 

Keflavik kl. 15.20, från Keflavik kl. 17.00, i Seattle kl.17.45, från Seattle kl. 

20.20, i Anchorage kl. 22.52.Uttag av två 15 seater vans. Övernattning på 

Americas Best Value Inn nära flygplatsen. 

 

2. Söndag 29 maj. Morgon kring Anchorage. På eftermiddagen bilfärd till 

Seward. Skådning längs vägen. Övernattning på Seward Windsong Lodge.. 

 

3. Måndag 30 maj. På morgonen Lowell Point, s. Seward. Därefter Pelagic Trip 

från Seward 08.30- 17.30. På kvällen till Land´s End Resort i Homer för 

övernattning. 

 

4. Tisdag 31 maj. Skådning på Kenai-halvön tillbaka till Anchorage. 

Övernattning på Americas Best Value Inn. 

 

5. Onsdag 1 juni.  Återlämnande av vans.Flyg från Anchorage kl. 11.00, i 

Nome kl. 12.34. Uttag av två 15seater vans. Inchecking på Aurora Inn. Utflykt 

på em-kväll. 

 

6. Torsdag 2 juni.. Kougarok Rd. Övernattning på Aurora Inn 

 

7. Fredag 3 juni. Council Rd. Övernattning på Aurora Inn 



 

8. Lördag 4 juni. Teller Rd. Övernattning på Aurora Inn 

 

9. Söndag 5 juni.  Teller Rd + Council Rd. Återlämnande av vans och flyg 

tillbaka till Anchorage kl. 20.55, i Anchorage kl. 22.21. Uttag av två 15 seater 

vans. Övernattning på Americas Best Value Inn. 

. 

10. Måndag 6 juni. Bilfärd Anchorage – Denali NP. Stopp med skådning längs 

stigarna vid Eagle River Nature Center. Övernattning i Grizzly Bear Cabins . 

 

11. Tisdag 7 juni. Bussfärd in i Denali NP tll Eielson. Övernattning i Grizzly 

Bear Cabins.  

 

12. Onsdag 8 juni. Bussfärd in i Denali NP till Wonder Lake. Övernattning i 

Grizzly Bear Cabins.  

 

13. Torsdag 9 juni.  Färd längs Denali Highway. Övernattning i Denali 

Highway Cabins i Paxson. 

 

14. Fredag 10 juni. Skådning kring Paxson och Richardsson Hwy. 

Övernattning i Denali Highway Cabins i Paxson. 

 

15. Lördag 11 juni. Färd tillbaka till Anchorage via Richardsson och Glenn 

Hwys. Övernattning på Americas Best Value Inn. 

 

15. Söndag 12 juni. Återlämnande av vans. Flyg kl 16.10 till Barrow, i Barrow 

kl. 19.15. Inchecking på King Eider Inn. Uttag av hyrbuss. Kvällsutflykt. 

 

16. Måndag 13 juni. Barrow-området. Övernattning på King Eider Inn. 

 

17. Tisdag 14 juni. Barrow-området. Övernattning på King Eider Inn. 

 

18. Onsdag 15 juni. Barrow-området. Återlämnande av hyrbuss. Flyg tillbaka 

till Anchorage kl 20.01, i Anchorage kl. 23.02. Övernattning på Inlet Tower. 

 

19. Torsdag 16 juni.  Flyg fr. Anchorage kl.10.30, i Seattle kl.14.58, från 

Seattle kl.16.30..  

 

20. Fredag 17 juni. På Keflavik kl. 06.45, från Keflavik kl. 07.50, på Arlanda 

kl. 12.45 

 

 

 



 

 

DAGBOK 

 

28 maj Efter en lång flygning med 

Icelandair från Stockholm resp. 

Köpenhamn och via Reykjavik och Seattle 

anlände vi vid 23-tiden till Anchorage. I 

våra förhyrda 15-sitsiga minibussar togs vi 

oss sedan snabbt till vårt hotell, Americas 

Best Value Inn, nära flygplatsen.  

 

29 maj Morgonen inleddes med ett kort 

besök vid Westchester Lagoon som ligger 

relativt centralt i Anchorage och som med 

omgivningar utgör en slags stadspark. När 

det är flod i havet utanför brukar det finnas 

en hel del vadare inne i lagunen, men nu 

var det tyvärr ebb så sådana saknades helt. 

Eftersom vi också befann oss i en tid 

mellan vår-och höstflyttning var de fåtaliga 

även ute på de vidsträckta ebbstränderna.  

Vi räknade bara in en Semipalmated 

Plover, tre Greater Yellowlegs samt en 

Hudsonian Godwit. Därtill fem Sandhill 

Cranes samt ett tiotal Bonaparte´s Gulls. I 

själva lagunen var Lesser Scaups och Red-

necked Grebes talrika och över vattnet 

drog en Belted Kingfisher.  

 

 
Sandhill Crane på första lokalen 

 

   Sedan vi hämtat vårt bagage på hotellet 

samt inhandlat mat på den smått luxuösa 

supermarknaden Carrs ställdes kosan 

söderut. Första stoppet blev som vanligt 

vid Potter Marshes strax söder om 

Anchorage. Denna våtmark skapades i 

samband med en stor jordbävning på 60-

talet och var länge en riktigt bra fågellokal. 

Numera är den ganska medioker, men har 

ändå en del smått och gott att bjuda på. Det 

närbelägna boet av Bald Eagle med 

tillhörande örnar blev naturligtvis en 

höjdare för dem som inte varit i 

Nordamerika förut. Närobsar på en del 

vanliga tättingar som Northern 

Waterthrush, Rusty Blackbird samt Song 

och Lincoln´s Sparrow gladde också 

många. I övrigt noterade bl.a. Gadwall, 

American Widgeon, Northern Shoveler, 

Northern Pintail, Green-winged Teal, 

Ring-necked Duck , Bufflehead, Greater 

Yellowlegs, Spotted Sandpiper, Wilson´s 

Snipe, Horned Grebe och Northern 

Harrier. Nästa stopp blev vid Beluga 

Point, tyvärr utan belugas (=Vitvalar), men 

väl med inte färre än 26 Dall´s Sheep uppe 

i sluttningen.  

   Efter att rundat den långa havsviken 

Turnagain Arm var det dag för lunch. Vi 

valde ut en lämplig grusplan att köra av på 

och den visade sig, ganska oväntat, vara en 

fullträff ornitologiskt. Matron stördes svårt 

av arter som Rufous Hummingbird (sågs 

dock bara av Mårten) , Alder Flycatcher, 

Townsend´s Warbler och White-winged 

Crossbill. Kolibrin och skogssångaren var 

lite väster om sina utbredningsområden – 

vi hade inte förväntat dem förrän i Seward 

nästa dag.  

   Eftersom vi hade gott om tid valde vi att 

pröva något helt nytt – att söka oss upp till 

trädgränsen via Palmer Creek Road. 

Förhoppningen var bl.a. att få se White-

tailed Ptarmigans – världens tredje ripart, 

som ju är den som går allra högst upp på 

bergstopparna. Vår grupp var begåvad med 

två superspanare av en sort som knappast 

setts på tidigare resor. Den ene var 21-

årige Mårten Wikström och den andre den 

nästan tre gånger så gamle Micke Tydén. 

De hittade på s.k. aphåll flera vita ripor, 

men avstånden var för långa för säkra 

bestämningar. Troligen var de Rock 



Ptarmigans. Tyvärr var vägen avstängd 

efter Couer d´Alene Campground. 

Motiveringen var att den var alltför dålig 

för fordonstrafik. Vi fick därför en 

stärkande promenad i ett storslaget 

landskap, men kom naturligtvis inte så 

långt som vi hade önskat. Och vi kunde 

konstatera att vägen var fullt körbar, även 

med våra minivans. Antagligen är det så att 

vägmyndigheterna tar det säkra före det 

osäkra – i USA brukar man ju som bekant 

ibland stämma folk och myndigheter om 

det sker olyckor o.d. Förutom de 

svårbestämda riporna blev utbytet främst 

en rad tättingar som vi alla fick drömobsar 

på – Boreal Chickadee, Ruby-crowned 

Kinglet, Hermit Thrush, Varied Thrush, 

Orange-crowned och Yellow-rumped 

Warbler samt Golden-crowned Sparrow. 

Två Golden Eagles och en Sharp-shinned 

Hawk sågs också. Under den fortsatta 

färden mot Seward noterades bl.a. ett par 

Common Loons, samt sex Mountain Goats 

vid Tern Lake och vidare en Northern 

Goshawk, en Spruce Grouse samt tre stora 

Mooses längs vägen. Bald Eagles fanns 

överallt under dagens bilfärd och var den i 

särklass vanligaste rovfågeln. 

 

   På kvällen tog vi in på utmärkta Seward 

Windsong Lodge och intog här också en 

bättre middag. Reseledaren fick en stor 

kram av den minst sagt hjärtliga 

(kvinnliga) hotellchefen Dee Dee Kay för 

att han bokat in oss här...  

 

30 maj. Vi startade tidigt på morgonen vid 

Lowell Point strax söder om Seward. Och 

att hänga in målarterna här gick i ett 

flygande fläng! Ute i kelpen låg som 

vanligt flockar av såväl Harlequin Duck 

som Barrow´s Goldeneye, ca 40 respektive 

tio ex. Efter ytterligare några minuter stod 

vi och beundrade minst fem Rufous 

Hummingbirds vid några feeders, varefter 

vi, efter att också ha sett en Pine Grosbeak 

och en Sharp-shinned Hawk, kunde ägna 

resten av tiden före båtturen åt barrskogen 

innanför udden. Här noterade vi bl.a. 

Chestnut-backed Chickadee, Red-breasted 

Nuthatch, Brown Creeper, Golden 

crowned Kinglet och Townsend´s Warbler, 

d.v.s. samtliga arter som man “bör” se här. 

 

 
Chestnut-backed Chickadee i gryningsljus 

 

   Vi kunde nu med gott samvete ta oss 

tillbaka till hamnen i Seward för att 

embarkera vår båt, som vi p.g.a. gruppens 

storlek disponerade helt själva. Vädret var 

strålande med bara lätta vindar och med 

den utomordentliga besättningens hjälp 

kunde vi under mycket behagliga former 

genomföra hela programmet och mer 

därtill. Inne i Resurrection Bay syntes Bald 

Eagles, Double-crested Cormorants, 

Glaucous-winged och Mew Gulls, Black-

legged Kittiwakes, Marbled Murrelets, 

Common Murres och Pigeon Guillemots i 

goda antal. Oväntat snabbt upptäcktes 

också två ex. av den synnerligen 

eftertraktade Kittlitz´s Murrelets nära 

båten. Så småningom började det även 

dyka upp Red-faced och Pelagic 

Cormorants samt Horned och Tufted 

Puffins. Vi passerade tätt inpå en 

klippkoloni av den förstnämnda arten på 

väg in i en bukt där det skulle skådas valar. 

Och visst hittade vi sådana. Fem 

Humpback Whales och en stund senare 

också en flock om sju Killer Whales höll 

stor föreställning på nära håll. Det forskas 

mycket på de senare och besättningen 

kände igen varje enskild individ (på 

stjärtfenorna) och hade namn på dem. 

Grupper av ystra Dall´s Porpoises lekte 

vid flera tillfällen kring vår båt. Det är 

alltid samma oförställda glädje över 

delfiner – man riktigt hör dem ropa till 



varandra ”Kolla tjejer och killar, en båt! 

Nu skall vi ha kul!”, varefter de med 

entusiastiska språng kommer forsande. Vi 

begav oss nu in i en lång vik, mot Aialik 

Glacier.  

   På invägen passerade vi igenom ett 

område med åtskilliga, säkert ett sjuttiotal, 

Rhinoceros Auklets, en av de mer 

originella alkorna med sina 

”noshörningshorn” på näbbryggarna. 

Resans första Black Bear, ett tämligen stort 

exemplar, upptäcktes av Ulf gående längs 

en grusig strand innan vi försiktigt började 

manövrera oss in i den omfattande drivisen 

nedanför glaciären. Så småningom hittade 

vi exemplar efter exemplar, sammanlagt 

kanske ett 20-tal ex., av målarten Kittlitz´s 

Murrelet. Närmare glaciären låg säkert ett 

50-tal Harbor Seals. Medan vi befann oss 

här kalvade glaciären flera gånger under 

stort dånande.  

   Nu riktades stäven ut mot Chiswell 

Islands med sina sjöfågelkolonier. Flockar 

av Ancient Murrelets dök upp och, trots att 

det var lite tidigt på säsongen, lyckades vi 

också få syn på en Parakeet Auklet invid 

en av öarna. Två Black Oystercatchers flög 

förbi. Vi for nu under stora fågelberg 

dominerade av Black-legged Kittwakes, 

Common Murres samt Horned och Tufted 

Puffins. I ett stup fanns också ett antal 

Thick-billed Murres och därmed hade vi 

hittat alla tio arter alkor som fanns att se i 

dessa vatten. 

   På grund av det fina vädret kunde vi 

gena över det öppna havet tillbaka mot 

Resurrection Bay och Seward. Säkert ett 

femtiotal Sooty Shearwaters samt en flock 

om ungefär lika många Black Brants 

passerade.  

   Ett mycket nöjt sällskap debarkerade 

båten. Medan vi väntade på att bussarna 

skulle köras fram dök det upp en kille som 

på flaket till sin Pickup hade två skjutna 

och flådda svartbjörnar. Han ville 

uppenbarligen lite skrytsamt visa upp sina 

bedrifter. Det hela var lätt osmakligt, i 

synnerhet som värmen gjorde att det redan 

började lukta lite härsket om de ömkliga 

djurkropparna. Jakten är dock hårt reglerad 

i Alaska och björnstammen synnerligen 

god.  

   Efter inhandlande av middagsmat på 

Safeway gav vi oss iväg på den långa 

vägen mot Homer. Resan blev rätt 

händelsefattig, men två Merlins, fem 

Dalls´Sheep och två Mooses samt inte färre 

än tre bon av Bald Eagle, samtliga i 

princip vid vägkanten (!), noterades i alla 

fall. Vi tog in på Land´s End Hotel beläget 

längst ut på grusreveln Homer Spit. 

 

31 maj. Micke agerade som så ofta Early 

Bird och fick se en Wandering Tattler rasta 

på stranden utanför hotellet samt några 

Aleutian Terns flyga förbi. Hela gruppen 

letade sedan Surfbirds på stenarna utanför 

småbåtshamnen. Där hade vi sett sådana 

två år tidigare, men denna gång kammade 

vi tyvärr noll. Det var överhuvudtaget ont 

om vadare och i övrigt bara en flock Black 

Brants samt en del änder på revelns östra 

sida. Vi koncentrerade oss därför istället på 

att spana sjöfågel på västsidan. Här syntes 

överraskande många Sooty Shearwaters –

säkert över hundra – samt även Harlequin 

Ducks, Surf, White-winged och Black 

Scoters, Long-tailed Ducks, Pelagic 

Cormorants, Pacific och Common Loons, 

Pigeon Guillemots och Marbled Murrelets. 

Det vimlade också av Sea Otters ute i 

havet – själv har jag aldrig förut sett så 

många, säkert ett hundratal, i ett och 

samma område. De lustiga ryggsimmarna 

låg i små grupper precis överallt.  

   Förflyttningen skedde nu till 

utsiktsplattformen vid Beluga Lake. 

Härifrån syntes resans första par 

Trumpeter Swans samt fyra arter svalor av 

vilka Banks och Cliff var nya för resan. I 

den lilla kringliggande barrskogen rådde 

som vanligt ett artrikt fågelliv med bl.a. 

Gray Jay, Olive-sided Flycatcher, Ruby-

crowned Kinglet samt flera arter sparvar 

och skogssångare. En Wilson´s Snipe 

spelade över våra huvuden med sitt 

pärluggleliknade läte - antagligen har den 

en annan form på stjärtpennorna än vår 

enkelbeckasin.  



   Sista skådarstoppet i Homer blev 

området kring det oerhört fina AMNWR 

Islands & Ocean Visitor Center. Här 

hittade vi en Pacific Golden Plover – en 

sällsynt gäst här – två Greater Yellowlegs, 

fem Bonaparte´s Gulls samt – ute i havet – 

en Horned Grebe och alla de arter vi 

tidigare sett från väststranden av Homer 

Spit. Flera Savannah och Song Sparrows 

sjöng. 

   Nästa anhalt på återresan norrut blev 

Anchor Point, som f.ö. hade varit vårt 

första skådarstopp överhuvudtaget på resan 

för två år sedan. Liksom då sträckte det 

mycket sjöfågel trots att det nu var mitt på 

dagen. Det var samma arter som utanför 

Homer och dessutom Black Brants, 

Aleutian Terns, Horned och Tufted Puffins 

samt fyra Black Oystercatchers. En 3k 

Glaucous Gull satt på stranden. Inne i 

strandkärret fanns, liksom för två år sedan, 

ett par häckande Greater Yellowlegs samt 

även ett par dito Least Sandpipers. Här 

hittade Mårten också en Yellow Warbler. 

Runt kärret satt minst 20 Bald Eagles och 

denna dag såg vi säkert hundra ex av den 

ståtliga örnen. 

 

 
Bald Eagle. Vanligaste rovfågeln 

 

   Vi stannade nästa gång vid Kenai Rivers 

delta, Kenai River Flats. Här fanns bl.a. 

Greater White-fronted och Canada Goose 

samt två par av Hudsonian Godwit, en 

Lesser Yellowlegs, nio Short-billed 

Dowitchers och två Red-necked 

Phalaropes. På avstånd syntes fyra ex. av 

de för området karakteristiska Lowland 

Caribous. Vi besökte även vårt stake out 

för Steller´s Jay där vi fick vänta nästan en 

hel minut innan två exemplar dök 

upp.......... 

   På nedvägen mot Homer hade vi avstått 

från Skilak Lake Rd, i första hand för att 

en skylt vid vägens norra startpunkt 

varnade för dålig väg och förordade 

fyrhjulsdrift. Det gjorde även en 

motsvarande skylt på sydsidan, men nu 

struntade vi i den och svängde in på denna 

intressanta parallellväg till Sterling Hwy. 

Vi låg efter i tid och hade därför lite 

bråttom och dessutom blåste det hårt så det 

blev ganska få stopp. Det dammade 

mycket på vägen och bilarna höll rätt stort 

avstånd mellan varandra. Av detta skäl var 

det bara folket i bil nr 2 som såg en Black 

Bear korsa vägen. Ytterligare en sådan, ett 

ungt djur som obekymrat betade gräs i 

vägkanten, kunde dock en stund senare 

studeras från båda bilarna. Fåglar som sågs 

vid eller från vägen var två Pacific Loons, 

en Harlan´s Hawk och ca 30 Bonaparte´s 

Gulls. Under hela dagen sågs ett tiotal 

Mooses, bland annat flera kor med kalvar. 

Och kvaliteten på Skilak Lake Rd? Jo, den 

hade varit en alldeles utmärkt grusväg 

hemma i Svedala...  

   Ankomsten till Anchorage blev sen, men 

i vår bil hölls svälten på avstånd genom att 

välgörenhetsorganisationen Staffan & 

Stefan- hjälpen delade ut tonvis med mat 

som de köpt på sig i Anchorage. Därmed 

förklarades och ursäktades den osedvanligt 

långa tid som dessa herrar tagit på sig vid 

inköpstillfället... 

 

1 juni. Nu var det dags att flyga till Nome. 

Med vetskap om hur vädret kan vara där 

ibland och om inställda landningar frågade 

jag flygvärdinnan oroligt om vi skulle 

kunna landa idag, men hon såg nästan 

oförstående på mig och svarade ”Of 

course..” Och visst - gamla Nome stod 

knappt att känna igen i det solsken som 

mötte oss. Efter att chaufförerna och 

vicehövdingen Henrik tagit taxi till hotellet 

kom de förstnämnda så småningom 

tillbaka och hämtade oss övriga i de två 

15-sitsiga vans som vi hyrt.  



   Efter incheckning och snabb omklädning 

på Aurora Inn stack vi så ut med kurs mot 

Safety Lagoon. Först stannade vi dock vid 

mynningen av Nome River, en välkänd 

magnet för rariteter. Några sådana stod inte 

att finna denna dag, men vi noterade att 

Western Sandpiper var talrikare här än 

Semipalmated - förra resan var det tvärtom 

och det satt då långt inne innan vi hittade 

våra första Westerns. Men ordningen 

återställdes snabbt då vi kom till själva 

Safety Lagoon - där var Semipalmated helt 

dominerande. Dessa små snäppor ser inte 

så mycket ut för världen, men de tillhör 

ändå några av världens mer charmiga 

fåglar med sitt märkliga spel som i sina 

senare sekvenser låter som en hackande 

bilmotorer. De är också oerhört orädda och 

spelar ofta mycket nära inpå sina 

observatörer.  

 

 
Semipalmated Sandpiper – charmtroll i Nome 

 

   Vi stoppade nu på många ställen längs 

lagunen. Den sista isen höll just på att 

sköljas ut i havet och det var lite synd 

eftersom just denna is brukar vara mycket 

populär för rastande änder och vadare. 

Detta hindrade dock inte att det fortfarande 

var ett rikt fågelliv både i lagunen och i 

havet utanför. Av vadare hittades, förutom 

Semipalmated och Western Sandpipers, 

även en Semipalmated Plover, sex Bar-

tailed Godwits, sex Black Turnstones, fem 

Dunlins, en Wilson´s Snipe och minst 40 

Red-necked Phalaropes. Bland simfågel 

dominerade Black Brant som fanns i ca 

500 ex. Därefter följde Tundra Swan ca 

300 ex, Greater Scaup ca 200 ex., 

Northern Pintail ca 150 ex., Common 

Eider ca 100 ex. Black Scoter ca 70 ex, 

American Widgeon ca 50 ex, Long-tailed 

Duck ca 50 ex., Red-breasted Merganser 

ca 50 ex., Pacific Loon ca 30 ex samt 

Green-winged Teal, White-winged Scoter 

och Red-throated Loon vardera ca 20 ex. 

Eastern Yellow Wagtail och Lapland 

Longspur var mycket vanliga. Av mer rara 

fåglar hittades en Spectacled Eider, en 

Eurasian Wigeon och en Common Teal, i 

samtliga fall hannar, samt fyra adulta 

Slaty-backed Gulls. Resans, märkligt nog, 

enda Cackling Canada Goose upptäcktes i 

en flock flygande Black Brants.  

 

2 juni. Åter en dag med fint väder och vi 

tvekade inte att nyttja den för att fara 

uppför Kougarok Rd med Bristle-thighed 

Curlew som främsta målart. Det var ca tio 

svenska mils körning till lokalen och 

färden tog ungefär en och en halv timmes 

oavbruten körning. Det omgivande 

landskapet med delvis snöklädda lågfjäll 

ser mycket skandinaviskt ut, men är ännu 

vackrare beroende på den höga graden av 

orördhet.  

   Vi parkerade på vägens högsta punkt vid 

Coffee Dome, varifrån vi hade en ca 20 

minuters ganska lätt stigning upp mot 

topplatån. Det tog inte lång tid förrän den 

första spoven dök upp, ivrigt spelande. 

Minst tre exemplar hade vi sedan som mest 

omkring oss, ofta på ganska nära håll. I 

området fanns även Whimbrels, American 

Golden Plovers samt en Bar-tailed Godwit.  

   Sedan vi sett och fotograferat oss mätta 

på spovarna gick vi ned till bilarna och 

fortsatte tills vägen övergick i ett 

traktorspår, efter ca ytterligare två mil. Vid 

vägens slut sjöng en Bluethroat mycket 

öppet och fint i ett större videbestånd och 

på tillbakavägen blev vi av den kände 

Alaska-skådaren Aaron Lang (jo, han är 

verkligen lång, säkert över två meter...) 

visade på en sjungande Blackpoll Warbler. 

I områden med lite mer vegetation 

noterades också Gray-cheeked och Varied 

Thrush, Orange-crowned, Yellow och 



Wilson´s Warbler, Northern Waterthrush, 

American Tree, Fox, Golden-crowned och 

White-crowned Sparrow samt Rusty 

Blackbird och Hoary Redpoll. På 

tillbakavägen letade vi främst Gyr Falcon, 

Golden Eagle och Wandering Tattler och 

hittade lätt alla tre arterna. De två 

förstnämnda fanns i varsitt stup ganska 

långt söderut på vägen och i båda dessa såg 

vi även Northern Wheatear, alltså vår 

vanliga stenskvätta som har sin östgräns i 

Alaska. Den övervintrar dock, liksom vår, i 

Afrika!  I övrigt under dagen noterades 

bl.a. ca 20 Willow Ptarmigans, en Rock 

Ptarmigan, en Osprey, fyra hannar av 

Northern Harrier, två Rough-legged 

Hawks, en Short-eared Owl och ca tio 

Long-tailed Jaegers. Resans första 

Muskoxen, sammanlagt 21 ex., hittades.  

 

3 juni. Denna dag satsade vi helt på 

Council Rd och förutom att vi dammsög 

Safety Lagoon for vi vidare mot öster, upp 

bland bergen och till vägens högsta punkt. 

Dammsugningen resulterade inte i så 

många nya arter i lagunen, mest beroende 

på att vi varit för duktiga första dagen, men 

även på att antalet rastande fåglar, säkert 

p.g.a. det fina vädret, nu hade minskat 

avsevärt. Nytt var dock en Peregrine 

Falcon, hona, vid Safety Bridge samt en 

Pectoral Sandpiper, två Emperor Geese 

och en Sabine´s Gull, den sistnämnda dock 

bara sedd från buss nr. 2. 

 

 
Emperor Geese 

 

   Längs vägen efter lagunen beskådade vi 

det kanske mest berömda och välbehållna 

trämudderverket från guldgrävarepoken, 

Lee´s Camp. Förfjolårets häckplats för Gyr 

Falcon var tyvärr tom, men i närheten fann 

vi flera par Northern Wheatears och 

American Pipits. Och en bit längre bort 

hittade vi själva ett annat bo av Gyr Falcon 

och det var bebott! I samma stup fanns det 

f.ö. en Say´s Phoebe.  

   Flera hjordar av Muskoxen stod uppe på 

fjällen och plötsligt upptäckte Stefan även 

en stor Grizzly, resans första, uppe i en 

sluttning. Avståndet till björnen var kanske 

en kilometer, men i det fina vädret sågs 

den bra i våra tuber under en ganska lång 

stund. Innan och på vägens höjdpunkt var 

det gott om snö i vägkanterna - vägen hade 

nyss öppnats. Vi såg flera Snow Buntings 

här, men gick bet på Surfbird och Grey-

crowned Rosy-Finch som det föreföll vara 

bra biotop för. 

 

4 juni. Nu hade turen kommit till den 

tredje vägen från Nome, Teller Rd som 

löper ca tio mil mot väster till den lilla 

eskimåbyn Teller. Liksom föregående dag 

ägnade vi vägen en heldag, vilket betydde 

ca 13 timmar, fr. kl. 7 till ca kl 20. Staffan 

hade ett vetenskapligt projekt som innebar 

att han räknade Willow och Rock 

Ptarmigans längs vägen och han kom fram 

till 28 respektive tio ex. 

   Vi hade en Stake-out på Red Knot och 

Surfbird på ett lågfjäll och det tog vi oss 

upp på. Tyvärr började det snart regna och 

blåsa rätt kraftigt, men detta hindrade inte 

att vi ganska omgående fick se minst åtta 

Red Knots, flera av dem spelande. P.g.a. 

vädret gick ungefär halva gruppen snart 

tillbaka till bilarna, medan hårdingarna 

fortsatte och gjorde en längre lov för att 

sedan nå vägen några kilometer längre 

västerut. Kort efter att gruppen delats 

upptäcktes en Rock Sandpiper på mycket 

nära håll - det var f.ö. det första ex av 

denna art jag själv sett på Alaskas fastland 

och en annan ras än den som finns på 

Pribiloff Islands.  

   Som tur var blev det dåliga vädret inte 

långvarigt - snart sken solen igen och vi 

satte nu kurs mot Cape Woolley Rd där vi 



snabbt hittade områdets tre specialiteter –

häckande Black-bellied Plover (två par), 

Pacific Golden Plover (tre par) och Ruddy 

Turnstone (fem par). Eskimåbyn vid 

Woolley Lagoon föreföll övergiven så vi 

skådade en stund vid lagunen. Den var 

egentligen i huvudsak en våtmark och 

hyste de vanliga vadarna och simfåglarna. 

Den verkade dock ha en stor potential för 

rariteter, inte minst från öst, och platsen 

var dessutom storslaget ödslig och mycket 

vacker. Under resten av resan var den 

intressantaste arten Great Northern Shrike 

vi blev visade på en häckning nära vägen 

av en amerikansk skådargrupp.  

   Själva Teller var en besvikelse, 

ornitologiskt sett. Sädesärlorna verkar ha 

varit borta i många år och några Black 

Guillemots, som påstods kunna finnas ute i 

bukten utanför byn, hittade vi inte. 

Däremot fem Pigeon Guillemots samt en 

ytterligare adult Slaty-backed Gull och ett 

större antal Pelagic Cormorants. Ett tiotal 

Spotted Seals syntes också. 

 

5 juni. Fjället med alla vadarna nära Teller 

Rd hade gett mersmak så vi inledde dagen 

med att åka dit direkt för en grundlig 

genomsökning. På vägen arbetade Projekt 

räkna ripor som vanligt och kom denna 

dag fram till 32 Willow och fem Rock 

Ptarmigans. Trots åtskilliga timmar och 

stor ytmässig täckning uppe på fjället 

hittade vi tyvärr inga av de Surfbirds som 

enligt vår sagesman skulle häcka här. 

Däremot fann vi minst ett tiotal Rock 

Sandpipers som samma sagesman inte 

påstod sig känna till! Och ändå var det 

fråga om en välrenommerad ornitolog! 

Förklaringen ligger nog i att vadare kan 

variera mycket mellan år och lokaler. Vi 

noterade också minst sex Red Knots, en 

sjungande Horned Lark samt ett antal 

Snow Buntings och Northern Wheaters. 

Och det konstaterades att alla tundrapipare 

häruppe var Pacific, vilket kullkastade min 

uppfattning om att denna art häckar på 

kusttundran, medan American finns högre 

upp på fjällen.  

 

 
Rock Sandpiper, Connys sista Calidris 

 

   Fjällturen tog hela förmiddagen fram till 

kl. 11.45, varför vi inte var ute på Council 

Rd förrän kl. 13.30. Vi började då med att 

vid Cape Nome utan framgång spana efter 

Arctic Loon ( = storlom) som rapporterats 

härifrån någon dag tidigare. Vid Safety 

Bridge såg äntligen alla Sabine´s Gull, två 

ex på en revel, och här återfanns också 

våra två Emperor Geese från den 3 juni. 

Det visade sig nu att ett par Peregrine 

Falcons häckade i ett gammalt korpbo 

under bron! Mårten, som i huvudsak stod 

och spanade uppe på bron, fick se en 

förbidragande flock om ca 80 Red 

Phalaropes. Vid ett av de följande stoppen 

öster om bron upptäcktes först två ex av 

våra (eller åtminstone mina- äntligen att 

ABA-kryss!) efterlängtade Arctic Loons 

inne i lagunen. Och strax därefter ropade 

Mårten ut alförrädare- och mycket riktigt - 

två hannar och två honor av Steller´s Eider 

drog förbi mot väster nära stranden.  

   På tillbakavägen stannade vi ytterst kort 

vid mynningen av Nome River och fick 

här till sist goda observationer av Aleutian 

Terns. 15 ex. satt på stranden - en fin 

avslutning på ännu en lyckad Nome-

vistelse. Kl. 20.56 avgick planet mot 

Anchorage och vi hade en snabb och fin 

flygning tillbaka, under vilken vi bl.a. 

kunde beundra det fantastiska Mount 

MacKinley. 

 

6 juni. Nu var det dags för nästa block i 

reseprogrammet - en vecka i inlandet i 

centrala Alaska. Vi disponerade åter två 

15-sitsiga vans med vilka vi lämnade vårt 



hotell vid 9-tiden. Vi hade tagit sovmorgon 

p.g.a. den sena ankomsten kvällen innan.  

   Vid 10-tiden hade vi nått vårt första 

etappmål - Eagle River Nature Center på 

vars trevliga stigsystem genom skog och 

myr vi tillbringade de närmaste två och en 

halv timmarna. Vi fick nu stifta ordentlig 

bekantskap med resans tredje skogstrast, 

Swainson´s Thrush, och kunde också 

konstatera att ett par Hairy Woodpeckers 

häckade på nästan exakt samma ställe som 

för två år sedan. Ny för resan var också en 

Northern Flicker som vi dock bara hörde. I 

övrigt handlade det om favoriter i repris, 

bl.a. Barrow´s Goldeney, Greater 

Yellowlegs, Wilson´Snipe, Sharp-shinned 

Hawk, Northern Shrike, Gray Jay, Boreal 

och Black-capped Chickadee, Brown 

Creeper och Varied Thrush.  

   Efter lunch på MacDonalds och 

proviantering på ännu en lysande 

supermarket, Safeway, i Eagle River 

fortsatte vi via först Glenn, sedan Parks 

Hwy mot den hägrande Denali National 

Park. Och återigen hade vi tur med vädret - 

det var soligt och molnfritt och från den 

stora utkiksplatsen längs Parks Hwy syntes 

Mount MacKinley i hela sin imponerande 

prakt. Fågelmässigt var etappen inte så 

mycket att hurra för, men vi såg i alla fall 

Trumpeter Swan, Bald Eagle, Harlan´s 

och Rough-legged Hawk samt - vid 

utkiksplatsen - resans första Alder 

Flycatcher. 

   Vi tog in på Grizzly Bear Cabins ett 

stycke söder om entrén till Denali-parken. 

Vid middagen sjöng vi unisont ”Du gamla, 

du fria”, förstås.  

 

7 juni. Vi hade bokat första bussen in i 

nationalparken, denna dag till Eielson 

Visitor Center. Trots alla dåliga 

långtidsprognoser hade vi haft fint väder 

hela tiden och denna dag var inget 

undantag. Vi följde med vår buss ända till 

Eielson, men på tillbakavägen gick vi av 

och promenerade några etapper. Denali är i 

första hand en park med ytterligt storslagen 

natur samt ett rikt storviltbestånd. Även 

denna dag syntes Mount MacKinley fint 

och dagens två övriga stora upplevelser 

handlade om möten med däggdjur.  

   På återvägen från Eielson upptäckte en 

holländsk turist en stor gråvit hanne av 

Gray Wolf som retfullt lätt flöt fram i 

terrängen parallellt med vägen på ca 500 

meter håll. Vilken skillnad mot en lufsande 

schäfer! Och hur kan detta ståtliga djur 

vara av samma art som en eländig mops?  

   Någon timme senare upptäckte jag själv 

fyra Grizzlies på en sluttning strax 

nedanför Sable Pass. Det visade sig så 

småningom vara fråga om en hona med två 

stora ungar samt en hanne som 

uppenbarligen uppvaktade honan. Eller var 

det tvärtom? Honan drog i alla fall så 

småningom iväg efter hannen och båda 

gick ner på vägen och passerade alldeles 

intill en buss som stannat ca hundra meter 

bakom oss. Under tiden stod de två 

ungarna tidvis upprätt på bakbenen för att 

spana efter vart mamman tog vägen! Detta 

var Grizzlies nr 3, 4,5 och 6 denna dag.  

   Bland andra däggdjur såg vi bl.a. två 

Hoary Marmots samt 20 Dall´s Sheep, 30 

Caribous och inte färre än åtta Mooses. 

Överhuvudtaget såg vi ovanligt många av 

sistnämnda art på denna resa. Det var 

däremot ett dåligt år för sork och lämmel 

och det avspeglade sig i att vi inte såg en 

enda Northern Hawk Owl, Short-eared 

Owl eller Rough-legged Hawk under 

dagen. Och av Long-talied Jaeger syntes 

bara ett ynka par. Även riporna led 

uppenbarligen indirekt av den glesa 

gnagarpopulationen och bara fem Willow 

och två Rock Ptarmigans noterades.  

   Däremot var det bra med rovfåglar - tre 

Northern Harriers, en Bald Eagle, fyra 

Golden Eagles, två American Kestrels (ny 

resart), tre Merlins samt en hona av 

Gyrfalcon visade sig. I övrigt kan noteras 

att Staffan hittade en Arctic Warbler- som 

det sedan skulle visa sig resans enda - men 

tyvärr drog den iväg och kunde inte 

återfinnas trots allvarliga eftersök 

 

8 juni. För den andra dagen i Denali hade 

vi beställt plats på den första 

morgonbussen ända bort till Wonder Lake. 



Det blev i mångt och mycket en repris på 

gårdagen. Nu såg vi sju Grizzlies, de flesta 

nedanför Polychrome Pass, bl.a. två djur 

som parade sig! Ny art på parningslistan 

för samtliga! Av rovfågel syntes denna dag 

fem Golden Eagles samt en ny Gyrfalcon.  

   Vid det korta stoppet vid Wonder Lake 

förtärde vi vår lunch och hann dessutom 

med resans första Bohemian Waxwings 

samt Common Loon och Olive-sided 

Flycatcher. De små dammarna på ömse 

sidor om vägen strax öster om Wonder 

Lake var som vanligt rika på änder. Vi 

noterade åtta arter sådana samt dessutom 

Greater White-fronted Goose och Horned 

Grebe.  

   På tillbakavägen gjorde vi en fyra 

timmar lång bestigning av Primerose 

Ridge, ca 800 meter högre upp än vägen. 

Bara tre personer gick ändå upp, däribland 

undertecknad. Syftet var att göra 

ytterligare ett försök att hitta Surfbirds, 

men det misslyckades tyvärr helt- sällan 

eller aldrig har man under bästa 

häckningstid sett en så tom fjällhed och 

fjällplatå. Här fanns inte ett liv förutom en 

flock Dall´s Sheep. Surfbirds skall finnas 

på häckplats denna tid (vi hade ju inte sett 

några nordflyttare vid kusten), men den 

rimliga förklaringen är att en sen vår kan 

ha gjort att de stannat i sydligare berg.  

   Nere vid vägen träffade vi en trevlig och 

amerikanskt frimodig kvinnlig Ranger. 

Hon var väl beväpnad med både revolver, 

elpistol, pepparspray och skottsäker väst, 

men menade att det inte var något som 

helst problem med djuren, däremot ibland 

med ”people”( troligen då tjuvjägare). På 

begäran hämtade hon sin bredbrättade 

rangerhatt från bilen och lät sig villigt 

fotograferas i denna. Och hon var beredd 

att köra delar av gruppen till busstationen i 

nationalparksbyn när dessa hade missat 

bussen om inte en annan buss hade kommit 

strax därefter.  

   Far och son Wikström hade inte följt 

med denna dag utan de företog istället en 

mycket lång barrskogsvandring från 

Grizzly Bear Cabins och ända bort till 

nationalparkens högkvarter, en sträcka om 

säkert minst två mil. Utbytet såg länge ut 

att begränsa sig till goda antal av de 

vanliga barrskogstättingarna samt minst ett 

70-tal Red Squirrels (!), men så upptäckte 

de till sist en fin tupp av Spruce Grouse 

som Klacke fick mycket fina bilder på. 

Och så var den dagen trots allt räddad. 

 

 
Spruce Grouse till sist, efter lång vandring 

 

9 juni. Trots rätt dålig väderprognos blev 

det även denna dag fint väder, vilket var 

extra bra eftersom det storslagna 

landskapet kring Denali Hwy kräver 

sådant. I de många småsjöarna runt vägen 

är det gott om simfågel och vi noterade 

bl.a. ca 15 Trumpeter Swans, en Tundra 

Swan och inte färre än 16 arter änder, 

däribland resnya Common Goldeneye.....  

   Två längre vandringar företogs av delar 

av gruppen, först till en gammal Stake Out 

för Smith´s Longspur nära Brushkana 

Campground och sedan över ängarna på 

västsidan av Susitna River för Upland 

Sandpiper. Den första turen gav ingenting, 

men vid den andra stötte några i gänget en 

Upland Sandpiper, som tyvärr dock tog 

höjd och drog all världens väg över floden. 

I övrigt hittades här en häckning av Least 

Sandpiper och hannen spelade fint i 

närheten av boet. Annat av intresse längs 

vägen var sex White-winged Crossbills, 

över tio Bohemian Waxwings samt en 

North American Porcupine. Vi intog en 

utmärkt buffémiddag på Tangle River Inn 

där den festliga Violet fortfarande 

residerade. 

   Frampå kvällen ankom vi till Denali 

Highway Cabins där vi möttes av ägaren, 

tillika skådaren och naturguiden, Audubon 



L: Bakewell IV och hans nyblivna hustru 

Jennie. Förnamnet Audubon kommer sig 

av att den kände fågelmålaren John James 

Audubon (1785-1851) en gång gifte in sig 

i familjen Bakewell, en idag mycket anrik 

New England-släkt. Audubon hade tidigare 

jobbat i finansvärlden, men bodde sedan 

tio år i Alaska och hade för några år sedan 

tagit över och kraftigt byggt ut Denali Hwy 

Cabins. Det här var säkert en hobby för 

honom- etablissemanget kan knappast gå 

med vinst. Hur som helst var det fina 

stugor som erbjöds, även om de inte riktigt 

räckte för en så stor grupp, vilket innebar 

att ledarna plus Björn Christensson fick 

offra sig och bo i ett litet bunkhouse med 

våningssängar. De hemlagade två frukostar 

och den middag som Jennie och Audie 

bestod med var dock de bästa på hela 

resan. Och Audies guidning och olika tips 

var ovärderlig som det skulle visa sig nästa 

dag. 

 

10 juni. På förmiddagen ledde Audie oss 

på en fyratimmarstur, i första hand med 

syftet att få se den viktiga målarten Smith´s 

Longspur. Ingen skådargrupp med 

självaktning kan lämna Denali Hwy och 

Alaska utan att ha sett den. Jodå, Audie 

delivered...Vi fick i ett begränsat område 

en bit från vägen se och höra minst två 

sjungande hannar av denna i Alaska starkt 

minskande art.  

 

 
American Dipper bor i fiskodling.  

 

   Audie fortsatte med att visa oss en 

häckning av American Dipper i en mindre 

fiskodling. Fåglarna bodde i en 

specialkonstruerad holk och kunde ses på 

nuddavstånd då de helt orädda matade de 

tre ungarna, knixade på ett räcke eller sam 

i dammen nedanför holken. Under 

förmiddagsturen upptäckte vi också en 

älgko med tre kalvar (ovanligt!) samt ännu 

en North American Porcupine.  

   Audie hade inte tid att guida oss mer än 

fyra timmar så efter lunch fick vi vara för 

oss själva och vi beslöt då att ta oss ett 

stycke norrut på Richardson Hwy. Vi 

körde först till ett område där det skulle 

finnas en västlig utpost av 

TennesseeWarbler. Inga sådana stod dock 

att finna här. På tillbakavägen stoppade bil 

2 vid en person på vägen som 

uppenbarligen var skådare. Jodå, han hade 

stannat för att lyssna efter Chipping 

Sparrow, en annan art med långt östligare 

utbredning, som han hört här tidigare år. 

Han hade då upptäckt inte bara en sådan 

utan även en mycket aktivt sjungande 

Tennessee Warbler. Bil 1 kallades nu 

tillbaka via Walkie Talkie (en av många 

gånger som vi hade stor nytta av dessa- 

tack Hasse !) och vi fick så småningom 

båda arterna. Båda var dock svårsedda, 

skogssångaren för att den hade en 

enastående förmåga att gömma sig i 

träden, sparven för att den sjöng så 

oregelbundet och därtill oftast ett gott 

stycke från vägen. 

   På tillbakavägen mot Paxson ägnade vi 

oss i första hand åt att spana efter 

American Bison på flodbädden i väster. 

Vid det tredje stoppet hittade så Stefan en 

flock om nio djur på ca en kilometers håll 

som dock syntes bra i tubarna. Nu var det 

bil 1 som fick kalla tillbaka bil 2. Inte långt 

därefter svarade Staffan med upptäckten av 

en Coyote nära vägen, som det skulle visa 

sig den enda på resan. Arten är inte vanlig 

där det finns Gray Wolf. Överhuvudtaget 

var tandemet Stefan & Staffan rentav för 

dj-a på att hitta större däggdjur, men undra 

på det, den ene Big Cattleman, den andre 

f.d. välkänd djurparkschef.... 

   Intressantare fåglar under eftermiddagen 

var Northern Goshawk, Red-tailed Hawk, 



Golden Eagle, Merlin, Wandering Tattler 

och Bohemian Waxwing. 

 

11 juni. På morgonen beskådade vi två 

granna hannar av Pine Grosbeak på Audies 

feeder. Vi gick sedan längs en stig ned mot 

Mud Lake, där vi för två år sedan hade fått 

så fantastiska studier av Canada Lynx. 

Audie hade berättat att det bl.a. skulle 

finnas ett par Great Horned Owls här och 

därför härmade jag artens spel några 

gånger. Mycket snart fick jag svar och det 

visade sig sedan att jag fått igång både 

hannen och honan som nu körde duett 

under en lång stund. Eller kanske snarare 

en trio eftersom även jag deltog.... Några i 

gruppen smög in mellan de glesa träden 

och fick då även se fåglarna. I skogen 

fanns också bl.a. Boreal Chickadee, 

Swainson´s och Varied Thrush samt 

Bohemian Waxwing. Nere vid sjön syntes 

bl.a. Surf Scoter, Bufflehead, Common 

Merganser och Common Loon samt även 

Merlin, Northern Goshawk och Belted 

Kingfisher. Såväl en Beaver som tre 

Northern River Otters sågs också i sjön.  

 

 
Solitary Sanpiper – en obs på resan 

 

   Efter en sen frukost hos Audie och 

Jennie samt inhandlade av T-shirts m.m. 

var det dags att dra söderut längs 

Richardson Hwy. Första stoppet gjorde vi 

på en av oss tidigare känd lokal för 

Solitary Sandpiper och säkert som amen i 

kyrkan satt det en fågel på plats i sällskap 

med tre Spotted Sandpipers som nu också 

kunde ses riktigt fint och nära. I träden 

ovanför materialiserade sig plötsligt resans 

första (sedda) Northern Flicker. 

   Nästa stopp var vid Glenallen flygplats. 

Här fanns Trumpeter Swan och Horned 

Grebe i en liten sjö samt några ivrigt 

sjungande Alder Flycatchers. 

   Efter lunch i Glenallen tog vi oss till 

Tolsona Wilderness Campgrund där det i 

år skulle häcka Great Gray Owl. 

Föreståndaren ville ha fem dollar per 

person i inträde, men då följde han med för 

att visa oss fåglarna som varit på plats i 

flera månader samt hörts och setts (med en 

unge) senast dagen innan. Han pekade ut 

boet och det lilla området där fåglarna 

alltid brukade vara, men trots tre timmars 

idogt letande av 16 alerta skådare, i allt 

större cirklar, sågs inte en uggla. De hade 

tydligen passat på att just denna eller 

föregående dag dra iväg utom räckhåll. 

Snacka om otur... Och ännu ett av mina 

otaliga försök att få se den 

nordamerikanska rasen av lappuggla - i 

Yosemite, Manitoba och många gånger i 

Alaska- hade misslyckats. Det har gått troll 

i den fågeln.. 

   Ett bra tröstpris var dock ett bo med 

hanne och hona av American Three-toed 

Woodpecker, vilket för min del innebar att 

jag därmed fått se bo av världens samtliga 

tre arter av tretåiga spettar. Vi upptäckte 

först hannen genom hans trumning, som 

f.ö. mer liknade en vitryggs eller en Black-

backed Three-toed Woodpeckers (ökande 

frekvens, men avtagande ljudstyrka) och 

sedan gick Stefan så småningom på boet 

som låg mycket lågt i en ganska klen gran. 

Åtskilliga matningar dokumenterades, 

både på film och på video. 

 

 
Three-toed Woodpecker – ett bra tröstpris! 

   



 Resten av vägen mot Anchorage handlade 

mest om ren transport. Vi hade fått en 

lokal för Northern Hawk Owl, men 

upptäckte ett annat ex., helt invid vägen, 

några mil innan denna. Och på lokalen för 

hökugglan hittades istället, först en juvenil, 

sedan också en adult Great Horned Owl. 

De satt säkert 500 meter bort, men sågs bra 

i tuberna. Så fick då alla se också den 

arten. 

   Andra vägarter under dagen var bl.a. 

Golden Eagle och Bonaparte´s Gull. 

 

12 juni. Denna dag skulle vi flyga till 

Barrow sent på eftermiddagen så vi hann 

därför med en skådartur kring Anchorage 

på förmiddagen. Vi besökte då 

Westchester Lagoon, Potter Marshes och 

Arctic Valley. Westchester Lagoon och 

Potter Marshes gav varsin Short-billed 

Dowitcher, den senare lokalen dessutom en 

Northern Flicker och en Red-winged 

Blackbird. Sistnämnda art hade tydligen 

tagit mycket stryk under den gångna hårda 

vintern och var nästan borta från lokalen 

efter att ha invandrat starkt under 2000-

talet. I Arctic Valley noterades resans enda 

Townsend´s Solitaire samt en Golden 

Eagle.  

   Flygningen till Barrow, via Fairbanks, 

gick helt smärtfritt och efter incheckning 

på King Eider Inn och uttag av vårt 

hyrfordon, en 20-sitsig buss, gav vi oss 

ganska omgående ut för att skåda. Kursen 

ställdes först mot Freshwater Lake. Här 

blev det en rivstart med alla fyra ejdrarna –

ett par av Steller´s, fyra Spectacled, 14 

King och 20 Common. Vidare fanns här två 

hannar och en hona av Snowy Owl samt 

sex Pomarine Jaegers. Vi konstaterade att 

Pectoral Sandpiper dominerade mer än 

någonsin bland vadarna och spelande 

fåglar passerade oss oupphörligen med 

sina lokomotivliknande stånkanden. Det 

fanns också ett tiotal Red Phalaropes i 

området och i övrigt sågs enstaka 

American Golden Plovers, Long-billed 

Dowitchers och Dunlins.  Toggan hittade 

två Arctic Foxes. Vi gjorde nu ett kort svep 

ut mot Cake-eater Rd där vi i 

”raritetsdammen” noterade sex 

Sanderlings samt två av vardera Western 

och Baird´s Sandpiper. Därefter var det 

dags att krypa till kojs. 

 

13 juni. Dagen tillbringades i huvudsak i 

området norr om Barrow och vi började då 

med ”raritetsdammen”. Och denna dag 

gjorde den verkligen skäl för sitt namn. Vi 

började så sakteliga med 11 Sanderlings, 

sex Western och lika många Baird´s 

Sandpipers innan Mårten plötsligt hittade 

något som visade sig vara en Red-necked 

Stint. När han bara några minuter senare 

flyttade tuben åt höger ropade han till igen: 

”En svartsnäppa, nej en Tattler” En Tattler 

här kunde ju lika gärna var en Gray-tailed 

Tattler (från Sibirien) och det visade sig så 

småningom att det verkligen var så. 

Blekare grå på rygg och vingar, mycket 

svagare bandning på undersidan och 

ljusröd näbb-bas. Vår bestämning kom 

senare att bekräftas av övriga skådare i 

området. Till på köpet upptäcktes sedan att 

det var fråga om två Red-necked Stints och 

det var verkligen svårt för många att 

prioritera vad vi skulle titta på.  

 

 
Grey-tailed Tattler 

 

 
Red-necked Stint 

 

   Vi begav oss sedan österut på Cake-Eater 

Rd, men upptäckte att ett kort parti i början 



av Gaswell Rd var i så dåligt skick att vi 

inte vågade passera med vår stora buss. 

Istället tog vi av på en stickväg och 

spanade därifrån, varefter vi drog ut till 

basen av reveln som avslutas med Point 

Barrow. 

   Under dagen noterades bl.a. fyra Steller´s 

och 20 King Eiders, 1+4 överflygande 

Yellow-billed Loons, en Peregrine Falcon, 

en Ruddy Turnstone samt fyra nya Snowy 

Owls. Ute i det svarta gruset vid reveln 

hoppade en stackars Hermit Thrush - 

denna barrskogsart var förstås helt 

felflugen. Det tyckte vi också borde gälla 

den Varied Thrush som vi efter 

återkomsten till hotellet såg och hörde 

sjunga, men faktum är att denna taiga-art 

faktiskt har börjat häcka i Barrow under 

senare år. 

   Av däggdjur noterades en Brown 

Lemming samt en Ringed och en Spotted 

Seal, de senare ute i packisen som sträckte 

sig så långt ögonen nådde. 

 

14 juni. På dagsprogrammet stod 

vadarspaning (efter framför allt efter Buff-

breasted och White-rumped Sandpiper) i 

områdena kring Nunivak Bay och Gaswell 

Rd. Det blev då fråga om ganska långa 

vandringar i båda områdena, åtminstone 

för vissa i gruppen. Dagens ejdersiffror 

blev åtta Steller´s, 12 Spectacled, 50 King 

och fem Common - de första i diverse 

översvämningspölar, de sistnämnda 

sträckande och då sedda från basen av 

reveln ut mot Point Barrow. Vidare sågs ca 

15 American Golden Plovers, ca tio Long-

billed Dowitchers, åtta Baird´s Sandpipers 

samt stora mängder Red Phalaropes, de 

flesta på ett stort översvämmat område 

längs Gaswell Rd. Vidare noterades åtta 

Pomarine Jaegers och fyra Snowy Owls. 

Men varken några Buff-breasted eller 

White-rumped Sandpipers hittades.  

   På kvällen hade vi avtalat med en av 

biluthyrarna att köra oss ut till Point 

Barrow för att försöka få se Polar Bear 

trots att oddsen inte var så goda eftersom 

det detta år inte hade lagts ut något färskt 

skrov av grönlandsval där. Vi hade då 

bestämt att åka i tre grupper och att den 

första skulle möta chauffören vid basen av 

reveln kl 19. Övriga skulle då vänta på 

hotellet.Vid 20-tiden hördes ett oväsen i 

lobbyn och då jag öppnade rumsdörren 

hörde jag Staffan ropa med 

tordönsstämma. ”Han dök aldrig upp, men 

vi hittade en egen isbjörn. Fort ut nu så kör 

vi ut till reveln”. Med sig hade han vår 

chaufför Toggan och på fem (eller 

möjligen tio) röda sekunder var hela det 

väntande gänget i bussen, varefter Toggan 

drog iväg som skjuten ut en kanon. Utanför 

bebyggelsen gick det undan med nästan 

ljudets hastighet... Men när vi kom fram 

möttes vi av beskedet att björnen 

försvunnit bakom en packisvall redan för 

en halvtimme sedan.  

   Historien lydde att när den avtalade 

chauffören aldrig dök upp ( det visade sig 

att den snälla, men kanske inte alltför 

smarta tjejen på uthyrningsföretaget hade 

tagit fel på dag....) så hade vårt gäng börjat 

spana själva och plötsligt hade Conny 

upptäckt en stor isbjörn i tuben. Rådigt nog 

hade bussen då tämligen omgående 

skickats iväg för att hämta oss andra. Och 

nu stod vi här lite besvikna då Micke 

plötsligt ropade .”Jag har den här i tuben”. 

Kö till Mickes tub. Och javisst, där stod 

björnuschlingen högt uppe på den 

packisvall som han tidigare hade 

försvunnit bakom. Titten blev dock ganska 

kort - efter någon minut drog djuret sig 

sakta bakom vallen igen och sågs inte mer. 

Tyvärr innebar detta att två i gänget 

missade den och de och vi andra fick 

istället trösta oss med ett gott sträck av Red 

Phalaropes. En flock om 26 Pomarine 

Jaegers samt sammanlagt ca 50 King och 

fem Common Eiders drog också förbi (se 

ovan!). 

   Tilläggas bör att vi antagligen inte hade 

fått sett någon isbjörn om vi farit ut till 

Point Barrow. Där ute hade nämligen ett 

stort gäng eskimåer en bonfire (stor brasa) 

mest hela kvällen. Och därmed sparade vi 

100 dollar var, ej att förglömma. 

 



15 juni. Nu var vi framme vid sista dagen i 

Barrow, tillika den sista på hela resan. 

Eftersom planet mot Anchorage inte skulle 

avgå förrän kl. 20.20 hade vi i princip hela 

dagen på oss för att skåda. Vi besökte då 

ännu en gång nästan alla någorlunda 

tillgängliga områden.  

   Vi började med basen av reveln i hopp 

om att isbjörnen skulle visa sig igen. Det 

gjorde den nu tyvärr inte, men vi 

beskådade istället ett rätt hyfsat ejdersträck 

med totalt ca 250 Common och 100 King 

Eiders. Två Black-legged Kittiwakes drog 

också förbi. 

   Cake-eater Rd blev nästa anhalt och när 

vi var längst bort kom en av Fieldguide-

gruppens två bilar och den mycket 

sympatiske guiden i den meddelade att de 

nu hade hittat de av oss efterfrågade White-

rumped Sandpipers. Detta imponerande 

storligen på oss- det tillhör inte 

vanligheterna, åtminstone inte i Europa, att 

guider för kommersiella resor gör en 

omväg för att tipsa andra skådargrupper. 

Men USA är annorlunda i många 

avseenden, som vi flera gånger tidigare 

kunnat konstatera. Hur som helst, så körde 

vi nu mot platsen för fyndet - det visade 

sig vara den damm där vi förra året också 

sett arten och som vi i och för sig hade 

tänkt att leta igenom senare under dagen.  

   Det tog nu inte lång tid förrän vi hittat 

två ex av den efterlängtade vadaren. På 

platsen träffade vi två andra skådare som 

jag slog mig i samspråk med. Efter ett tag 

 
Dreggel obs på White-rumped Sandpiper 

 

räckte den äldre av dem fram handen och 

sa ” I, am Victor Emanuel, by the way.” 

Det var väldigt trevligt att få träffa denna 

en av ekoturismen fäder som redan år 1976 

startade Victor Emanuel Nature Tours, nu 

världens största resebyrå för fågelresor. 

(VE var f.ö. en i samma gäng som Kenn 

Kaufman och han är omnämnd i den 

senares bok Kingbird Highway). Efter 

ytterligare en stund erbjöd mig Victor att 

sälja deras resor i Sverige. Kanske det, 

monopolet behöver brytas.... 

   Övriga fåglar denna sista dag var bl.a. 

totalt 14 Long-billed Dowitchers samt en 

Glaucouswinged Gull, den senare ovanlig 

så här långt norr ut. 

   Och med 189 fågel- samt 31 

däggdjursarter, under 20 dagar, enbart på 

eller nära Alaskas fastland, kunde en 

mycket belåten grupp på kvällen bänka sig 

i flygplansfåtöljerna för att via en 

övernattning i Anchorage fara tillbaka hem 

till Sverige igen. 

 

 

 

Ett hjärtligt tack till min synnerligen kompetente medledare Henrik 

Waldenström, till Björn Christensson och Claes Wikström som bistått 

med fina bilder till rapporten, till våra utmärkta chaufförer Torgny 

Söderberg, Björn Wester och Conny Palm samt till alla övriga i en 

fantastisk grupp! 

 

Claes Wikström; Rock Sandpiper, Solitary Sandpiper samt Spruce 

Grouse. Alla övriga bilder är tagna av Björn Christensson 



 

ARTLISTA FÅGLAR 

 

Artlistan för fåglarna följer Holarktislistan som SOFs Taxonomikommitté har fastställt.  

 

1. Tundra Swan (Mindre sångsvan) Cygnus columbianus columbianus.  Som flest 300+ (1/6) 

i Safety Lagoon, Nome. Dessutom sammanlagt 16 i inlandet i Nome-området 2/6 och 4/6, en 

vid Denali Hwy 9/6 samt totalt 13 vid Barrow 13-15/6.   

 

2. Trumpeter Swan (Trumpetarsvan) Cygnus buccinator. Ett par vid Homer 31/5, fyra vid 

Parks Hwy 6/6, 15 vid Denali Hwy 9/6, nio vid Denali och Richardson Hwys 10/6 samt ett 

par vid Glenallen 11/6. 

 

 
Trumpeter Swan. Åtskilliga på Denali- och Richardson Hwys 

 

3. Greater White-fronted Goose (Bläsgås) Anser albifrons elgasi.  Två vid Homer och fyra 

på Kenai Flats 31/5, en vid Teller Rd, Nome, 5/6, åtta i Denali NP 8/6, en vid Richardson 

Hwy 11/6 samt 60+ vid Barrow 12-15/6. 

 

4. Emperor Goose (Kejsargås) Anser canagica. Två vid Safety Lagoon, Nome 3/6 och 5/6. 

 

5. Black Brant (Svart Prutgås) Branta bernicla nigricans. En flock om 50 sträckande vid 

Chiswell Islands 30/5, 20 vid Homer och 15 vid Anchor Point 31/5, som flest 500+ i Safety 

Lagoon, Nome 1-5/6 samt 60 + vid Barrow 12-15/6. En av fåglarna vid Barrow var av rasen 

B.b. Hrota (ljusbukig prutgås) 

 

6. Cackling Goose (Dvärgkanadagås) Branta hutchinsii tavernerni. En i flygande flock av 

Black Brants vid Safety Lagoon, Nome 1/6.  

 



7. Canada Goose (Kanadagås) Branta canadensis. Tämligen allmän kring Nome och i södra 

Alaska. Totalt 50+ under nio dagar. 

 

8. Eurasian Wigeon (Bläsand) Anas penelope. En hanne i Safety Lagoon, Nome 1/6. 

 

9. American Wigeon (Amerikansk bläsand) Anas americana. Tämligen allmän. Noterad 12 

dagar, överallt utom i Barrow. 

 

10. Gadwall (Snatterand) Anas strepera. Endast sedd i Potter Marshes med tre 29/5 och en 

12/6. 

 

11. Green-winged Teal (Amerikansk kricka) Anas carolinensis. Tämligen allmän. Noterad 

13 dagar, flest i Safety Lagoon, Nome med över 20 1/6. 

 

12. Common Teal (Kricka) Anas crecca. En hanne i Safety Lagoon, Nome 1/6. 

 

13. Mallard (Gräsand) Anas platyrhynchos. Mindre allmän vid Nome och i inlandet. Noterad 

nio dagar med som flest tio vid Denali Hwy  9/6. 

 

14. Northern Pintail (Stjärtand) Anas acuta. Den i särklass mest allmänna Anas-anden. 

Noterad 14 dagar, som flest 150+ i Safety Lagoon, Nome 1/6. 

 

15. Northern Shoveler (Skedand) Anas clypeata. Mindre allmän. Noterad nio dagar med som 

flest tio längs Denali Hwy 9/6. 

 

16. Ring-necked Duck (Ringand) Aythya collaris. Mindre allmän i centrala Alaska. Noterad 

fyra dagar med som flest 20+ i Potter Marshes 29/5. 

 

17. Greater Scaup (Bergand) Aythya marila. Allmän i Nome samt enstaka på andra håll. 

Noterad  nio dagar, som flest 200 + i  och utanför Safety Lagoon, Nome 1/6.  

 

18. Lesser Scaup (Mindre bergand) Aythya affinis. Allmän i skogslandet. Noterad sex dagar, 

som flest 20 + vid Homer 31/5. 

 

19. Common Eider (Ejder) Somateria mollissima nigra. Allmän vid Nome och Barrow, i 

sistnämnda område dock nästan enbart som förbisträckande. Noterad åtta dagar, som flest 

med 250 sträckande vid Barrow. 

 

20. King Eider (Praktejder) Somateria spectabilis. Endast sedd i Barrow, men där tämligen 

allmän, både som stationär och sträckade. Stationärt sågs 30+  och sträckande 150+ individer. 

 

21. Spectacled Eider (Glasögonejder) Somateria fischeri. En hanne i Safety Lagoon, Nome 

1/6 samt totalt ca 20 (viss dubbelräkning kan ha skett) i Barrow 12-15/6. 

 

22. Steller´s Eider (Alförrädare) Polysticta stelleri. Två hannar och två honor flög västerut  

utanför Safety Lagoon, Nome 5/6. I Barrow sågs max 20 individer 12-15/6. Viss 

dubbelräkning kan ha förekommit. 

 

23. Harlequin Duck (Strömand) Histrionicus histrionicus. Mindre allmän utom i Barrow där 

arten inte förekom. Noterad tio dagar. 



 

24. Long-tailed Duck (Alfågel) Clangula hyemalis. Allmän i Nome och Barrow, med som 

flest 50+ individer i Nome 1/6. Även sedd vid Homer, i Denali NP samt vid Denali Hwy. 

Noterad 13 dagar. 

 

25. Black Scoter (Amerikansk sjöorre) Melanitta americana. Allmän vid Nome med som 

flest 70 + individer 1/6. Även sedd vid Homer, i Denali NP samt vid Denali Hwy. Noterad sex 

dagar. 

 

26. Surf Scoter (Vitnackad svärta) Melanitta perspicillata. Tämligen allmän vid Nome, med 

som flest 50 i en passerande flock 5/6. Dessutom 15 vid Homer och 10 vid Anchor Point 31/5 

samt ett par i Mud Lake nära Paxson 11/6.  

 

27. White-winged Scoter (Knölsvärta) Melanitta deglandi. Tämligen allmän vid Nome, med 

som flest 20 individer 1/6 och 5/6. Även noterad vid Homer-Anchor Point med 100+ 

individer 31/5 samt med tre par vid Denali Hwy 9/6. 

 

28. Bufflehead (Buffelhuvud) Bucephala albeola. Två honor i Potter Marshes 29/5, ett par 

vid Denali Hwy 9/6, en hona vid Denali Hwy 10/6 samt ett par i Mud Lake nära Paxson 11/6. 

 

29. Barrow´s Goldeneye (Islandsknipa) Bucephala islandica. Tio vid Lowell Point s.Seward 

31/5, en hona vid Eagle River Nature Center 6/6, fem i Denali NP 8/6, fem vid Denali Hwy 

9/6 samt en hanne vid Richardson Hwy 11/6.  

 

30. Common Goldeneye (Knipa) Bucephala clangula. En hanne vid Denali Hwy 9/6. 

  

31. Red-breasted Merganser (Småskrake) Mergus serrator. Allmän vid Nome. Dessutom i 

enstaka individer sedd på Kenai Peninsula 30/5, vid Denali Hwy 9/6 och vid Richardson Hwy 

10/6. Noterad åtta dagar. 

 

32. Common Merganser (Storskrake) Mergus merganser. Enstaka spridda individer utom 

vid Barrow där arten inte förekom. Noterad  sex dagar.  

 

33. Spruce Grouse  (Granjärpe) Falcipennis canadensis. En tupp flygande längs vägen s. 

Tern Lake 30/5 och en tupp mellan Grizzly Bear Cabins och Denali NP Headquarters 8/6 

(CW och MW). 

 

34. Willow Ptarmigan (Dalripa) Lagopus lagopus. Allmän kring Nome 1-5/6 med som flest 

32 individer 5/6. Dessutom sammanlagt nio i Denali NP 7-8/6 samt två vid Denali Hwy 10/6. 

 

35. Rock Ptarmigan (Fjällripa) Lagopus muta. Tämligen allmän kring Nome 1-5/6 med som 

flest 10+ individer 4/6. Dessutom tre på Kenai Peninsula 29-30/5 samt två i Denali NP 7/6.  

 

36. Ring-necked Pheasant (Fasan) Phasianus colchicus. En hona längs vägen nära 

Anchorage samt en hanne hörd vid Potter Marshes 31/5.  

 

37. Red-throated Loon (Smålom) Gavia stellata. Allmän kring Nome 1-5/6 och Barrow 12-

15/6. Dessutom en överflygande vid Westchester Lagoon, Anchorage 29/5 samt en vid 

Richardson Hwy 10/6. 

 



38. Arctic Loon (Storlom) Gavia arctica. Ett par i Safety Lagoon 5/6. 

 

39. Pacific Loon (Stillahavslom) Gavia pacifica. Allmän kring Nome 1-5/6 samt  Barrow 12-

15/6. Dessutom tre vid Homer, tio vid Anchor Point samt ett par i sjö vid Skilak Lake Rd 

31/5. 

 

40. Common Loon (Svartnäbbad islom) Gavia immer. Totalt 36 noterade under 11 dagar. 

 

41. Yellow-billed Loon (Vitnäbbad islom) Gavia adamsii. 1+4 överflygande i Barrow 13/6.  

 

42. Red-necked Grebe (Gråhakedopping) Podiceps grisigena. I särklass den vanligaste 

doppingen i Alaska. Noterad nio dagar, även med enstaka i Nome och Barrow. Som flest 50+ 

i Westchester Lagoon, Anchorage 29/5 och 12/6. 

 

43. Horned Grebe (Svarthakedopping) Podiceps auritus. Totalt åtta under fem dagar. 

 

44. Sooty Shearwater (Grålira) Puffinus griseus. Ca 50 under båtresan från Seward 30/5 samt 

200 + vid Homer och Anchor Point 31/5.  

 

45. Pelagic Cormorant (Pelagskarv) Phalacrocorax pelagicus. Totalt över 100 under sex 

dagar kring Kenai Peninsula 30-31/5 samt kring Nome 1-5/6 

 

46. Red-faced Cormorant (Beringskarv) Phalacrocorax urile. Ca 200 under båtresan från 

Seward 30/5 

 

47. Double-crested Cormorant (Öronskarv) Phalacrocorax auritus. Ca tio under båtresan 

från Seward 30/5 

 

48. Great Blue Heron (Stor blåhäger) 

Ardea herodias. En från 

flygterminalen i Seattle 16/6. 

 

49. Osprey (Fiskgjuse) Pandion 

haliaetus. En överflygande hona vid 

Kougarok Rd, Nome 2/6. 

 

50. Bald Eagle (Vithövdad havsörn) 

Haliaeetus leucocephalus. Den i 

särklass talrikaste rovfågeln på Kenai 

Peninsula och i Alaskas inland. 

Noterad nio dagar, med som flest över 

100  mellan Homer och Anchorage 

31/5. Flera bon alldeles vid 

vägkanterna sågs på Kenai Peninsula. 

 

51. Northern Harrier (Blå kärrhök) 

Circus cyaneus. Totalt 14 under sex 

dagar kring Nome och i inlandet. 

 

 



52. Northern Goshawk (Duvhök) Accipiter gentilis. En nära Tern Lake 29/5, en hona vid 

Richardson Hwy 10/6 samt en vid Mud Lake nära Paxson 11/6. 

 

53. Sharp-shinned Hawk (Amerikansk sparvhök) Accipiter striatus.  En vid Palmer Creek 

Rd 29/5, en vid Lowell Point 30/5 samt en hanne vid Eagle River Nature Center 6/6. 

 

54. Red-tailed Hawk (Rödstjärtad vråk) Buteo jaimacensis . Totalt sju ex under fem dagar på 

Kenai Peninsula och i centrala Alaska. De flesta var av den mörka och gråstjärtade 

rasen/formen harlani. 

 

55. Rough-legged Hawk (Fjällvråk) Buteo lagopus. Fyra i Nome-området 2-4/6 samt en 

längs Glenn Hwy 6/6. 

 

56. Golden Eagle (Kungsörn) Aquila chrysaetos. Totalt 18 under åtta dagar, flest , 9, i Denali 

NP 7-8/6.  

 

57. American Kestrel (Sparvfalk)  Falco sparverius. Två (sannolikt ett par)  i östra delen av 

Denali NP 7/6. 

 

58. Merlin (Stenfalk) Falco columbarius. Totalt 12 under sex dagar. 

 

59. Gyrfalcon (Jaktfalk) Falco rusticolus. Ett par, dock sannolikt inte häckande, vid 

Kougarok Rd, Nome, 2/6, ett par, häckande, vid Council Rd, Nome, 3/6, en hona vid 

Polychrome Pass, Denali NP, 7/6 samt en adult, Denali NP 8/6. 

 

60. Peregrine Falcon (Pilgrimsfalk) Falco peregrinus. Ett par häckade under Safety Sound 

Bridge, Nome samt en fågel vardera dagen 13/6 och 14/6 vid Barrow. 

 

61. Sandhill Crane (Prärietrana) Grus canadensis. Tämligen allmän överallt utom vid 

Barrow där arten inte förekom alls. Noterad under nio dagar med som flest 20 vid Safety 

Lagoon, Nome 1/6 och 3/6. 

 

62. Black Oystercatcher (Klippstrandskata) Haematopus bachmani. En passerade båten vid 

Chiswell Islands 30/5 och fyra sträckte förbi Anchor Point 31/5.  

 

63. Semipalmated Plover (Flikstrandpipare) Charadrius semipalmatus. Tämligen allmän, 

framför allt vid Nome och Barrow. Totalt 48 under 12 dagar. 

 

64. Black-bellied Plover (Kustpipare)  Pluvialis squatarola. Två par vid Woolley Rd, Nome-

området 4/6. 

 

65. American Golden-Plover (Amerikansk tundrapipare) Pluvialis dominica.Tämligen 

allmän vid Nome och Barrow. Noterad sex dagar 

 

66. Sibirian Golden-Plover (Sibirisk tundrapipare) Pluvialis fulva. 13 i  Nome-området  3-

5/6. Dessutom sågs en rastande vid Homer 31/5. 

 

67. Red Knot (Kustsnäppa)  Calidris canutus. Häckade med minst fyra par uppe på ett 

lågfjäll nära Teller Rd, Nome-området, 4-5/6. Dessutom en vid Safety Lagoon, Nome, 5/6 och 

en vid Barrow 14/6. 



 

68. Sanderling (Sandlöpare) Calidris alba. Uppemot 11 rastade i ”raritetslagunen” vid 

Barrow 12-14/6. 

 

69. Semipalmated Sandpiper (Sandsnäppa) Calidris pusilla. Allmänt häckande vid Nome 1-

5/6 och Barrow 12-15/6.  

 

70. Western Sandpiper (Tundrasnäppa) Calidris mauri. Ca 50 vid Nome 1-5/6 samt åtta vid 

Barrow 12-13/6. 

 

71. Red-necked Stint (Rödhalsad snäppa) Calidris ruficollis. Två i ”raritetslagunen” vid 

Barrow 13/6. 

 

72. Least Sandpiper (Dvärgsnäppa) Calidris minutilla. Ett par vid Anchor Point 31/5 samt 

två par vid Denali Hwy 9/6. 

 

73. White-rumped Sandpiper (Vitgumpsnäppa) Calidris fuscicollis. Två ex, troligen ett par, 

vid Barrow 15/6.   

 

74. Baird´s Sandpiper (Gulbröstad snäppa) Calidris bairdii. Ca 20 vid Barrow 12-16/6. Ett 

bo hittades. 

 

 

75. Pectoral Sandpiper (Tuvsnäppa) 

Calidris melanotos. Mycket allmän vid 

Barrow 12-15/6. Dessutom en vid Safety 

Sound, Nome, 3/6. 

 

76. Dunlin (Kärrsnäppa) Calidris alpina 

sakhalina. Tämligen allmän vid Safety 

Lagoon, Nome, 1-5/6 samt Barrow 12-15/6. 

 

77. Rock Sandpiper (Klippsnäppa) Calidris 

ptilocnemis. Häckade med minst fem par 

uppe på ett lågfjäll nära Teller Rd, Nome-

området, 4-5/6. 

 

78. Wilson´s Snipe (Wilsonbeckasin) 

Gallinago delicata. Tämligen allmän och väl 

spridd. Noterad med 24 individer under 13 

dagar. 

 

 

 

 
Pectoral Sandpiper - stolt karaktärsart 

 

79. Short-billed Dowitcher (Mindre beckasinsnäppa) Limnodromus scolopaceus. Nio på 

Kenai Flats och en vid Potter Marshes 31/5 samt en vid Westchester Lagoon och en vid Potter 

Marshes 12/6.  



 

80. Long-billed Dowitcher (Större beckasinsnäppa) Limnodromus semipalmatus. Tämligen 

allmän vid Barrow (antalet ökade för varje dag) 12-15/6. 

 

81. Hudsonian Godwit (Hudsonspov) Limosa muta. En utanför Westchester Lagoon 29/5 

samt två par, säkert häckande, på Kenai Flats 31/5. 

 

82. Bar-tailed Godwit (Myrspov) Limosa lapponica. Totalt 20 under fyra obsdagar i Nome-

området 1-5/6. 

 

83. Whimbrel (Småspov) Numenius phaeopus hudsonicus. Totalt tio under fyra dagar, 

spridda under resan. 

 

84. Bristle-thighed Curlew (Alaskaspov) Numenius tahitiensis. Minst tre individer vid 

Coffee Dome, Nome-området, 2/6. 

 

85. Greater Yellowlegs (Större gulbena) Tringa melanoleuca. Ca 20 under fem dagar på 

Kenai Peninsula och kring Anchorage. Dessutom en i Denali NP 8/6. 

 

86. Lesser Yellowlegs (Mindre gulbena) Tringa flavipes. Totalt 14 kring Denali Hwy 9-11/6. 

Dessutom en på Kenai Flats 31/5. 

 

87. Solitary Sandpiper (Amerikansk skogssnäppa) Tringa solitaria. En längs Richardson 

Hwy 11/6. 

 

88. Wandering Tattler (Amerikansk gråsnäppa) Tringa incana. Fem rastande på spetsen av 

Homer Spit 31/5 (MT), tre i Nome-området 2-3/6 samt en vid Richardson Hwy 10/6. 

 

89- Grey-tailed Tattler (Sibirisk gråsnäppa) Tringa brevipes. En i ”raritetsdammen”, 

Barrow, 13/6 och 15/6. 

 

90. Spotted Sandpiper (Fläckdrillsnäppa) Actitis macularius. Totalt 17 under fem dagar  i 

alla områden utom kring Barrow. 

 

91. Upland Sandpiper (Piparsnäppa) Bartramia longicauda. En vid Denali Hwy 9/6. 

 

92. Ruddy Turnstone (Roskarl) Arenaria interpres. Tio vid Woolley Rd, Nome-området 4/6 

samt en 13/6 och fyra 15/6 kring Barrow. 

 

93. Black Turnstone (Svart roskarl) Arenaria melanocephala. Totalt nio vid Safety Lagoon, 

Nome,1/6, 3/6 och 5/6. 

 

94. Red- necked Phalarope (Smalnäbbad simsnäppa) Phalaropus lobatus. Allmän kring 

Nome 1-5/6, kring Denali Hwy 9-11/6 samt kring Barrow 12-15/6. Dessutom två på Kenai 

Flats samt en vid Potter Marshes 31/5. 

 

95. Red Phalarope (Brednäbbad simsnäppa) Phalaropus fulicarius. Allmän vid Barrow 12-

15/6 och dessutom bra kvällsträck av arten här 14/6. En sträckande flock om 80 + individer 

sågs vid Safety Bridge, Nome, 5/6 (MW). 

 



 
Red Phalarope skojar till det 

 

96. Pomarine Jaeger (Bredstjärtad labb) Stercorarius pomarinus. Ca 45 kring Barrow 12-

16/6. (viss dubbelräkning kan ha skett). Av dessa befanns 20 i en sträckande flock 14/6.  

 

97. Parasitic Jaeger (Kustlabb) Stercorarius parasiticus. Tämligen allmän vid Nome 1-5/6 

och Barrow 12-15/6. Dessutom noterade en under båtturen 30/5 samt en på Kenai Flats 31/5. 

 

98. Long-tailed Jaeger (Fjällabb) Stercorarius longicaudus. Tämligen allmän kring Nome 1-

5/6, tre i Denali NP 7-8/6, två vid Denali Hwy 10/6 samt sju vid Barrow 13-15/6. 

 

99. Sabine´s Gull (Tärnmås) Larus sabini En vid Safety Lagoon, Nome, 3/6 och två i samma 

område 5/6. 

 

100. Bonaparte´s Gull (Trädmås) Larus philadelphia. Ca 60 under fem dagar i inlandet. 

 

101. Mew Gull (Fiskmås) Larus canus. Allmän överallt utom i Barrow där den inte förekom 

alls. 

 

102. Herring Gull (Gråtrut) Larus argentatus smithsonianus/vegae. Totalt sex i Nome av den 

sibisiska rasen vegae. I inlandet och i söder noterades rasen smithsonianus som mindre 

allmän. En del taxonomer anser att det är fråga om två arter. 

 

103. Glaucous-winged Gull (Gråvingad trut) Larus glaucecens. Allmän på Kenai Peninsula 

(där de ofta hybridiserar med gråtrut) och kring Anchorage. Även tre vid utkiksplatsen mot 

Mount MacKinley vid Glenn Hwy 6/6 samt en vid Barrow 15/6. 

 



104. Slaty-backed Gull (Skiffertrut) Larus schistisagus. Fyra vid Safety Bridge, Nome, 1/6, 

en vid Teller, Nome-området 4/6 samt en vid Safety Sound 5/6. I samtliga fall var det fråga 

om adulta fåglar.   

 

105. Glaucous Gull (Vittrut) Larus hyperboreus. Allmän vid Nome 1-5/6 samt vid Barrow 

12-15/6. Dessutom en 3k vid Anchor Point 31/5. 

 

106. Black-legged Kittiwake (Tretåig mås) Rissa tridactyla. Allmän kring Kenai Peninsula 

och Nome. Dessutom två sträckande mot norr vid Barrow 15/6. 

 

107. Aleutian Tern (Beringtärna) Onychoprion aleuticus. Sju vid Homer och Anchor Point 

31/5 samt 28 vid Safety Sound, Nome 3-5/6. Som flest 15 vid mynningen av Nome River 5/6. 

 

108. Arctic Tern (Silvertärna) Sterna paradisaea. Allmän överallt utom i Denali NP. Noterad  

dagar. 

 

109. Common Murre (Sillgrissla) Uria aalge. Allmän i havet kring Kenai Peninsula 30-31/5. 

Dessutom två vid Cape Nome 5/6. 

 

110. Thick-billed Murre (Spetsbergsgrissla) Uria lomvia. Ca 15 på häckplats vid Chiswell 

Islands 30/5, tre vid Nome 1/6 samt tre i samma område 3/6.  

 

111. Pigeon Guillemot (Beringtejst) Cepphus columba. Ca 50 på båtturen från Seward 30/5, 

tio kring Homer 31/5 samt totalt sju i Nome-området 1-4/6. 

 

112. Marbled Murrelet (Marmoralka) Bracyramphus marmoratus. Ca 50 på båtturen från 

Seward 30/5 samt tio kring Homer 31/5. 

 

113. Kittlitz´s Murrelet  (Brunalka) Bracyramphus brevirostris. Ca 20 på båtturen från 

Seward 30/5. 

 

114. Ancient Murrelet (Kragalka/Starik) Synthliboramphus antiquus. Ca 40 på båtturen från 

Seward 30/5. 

 

115. Parakeet Auklet (Papegojalka) Aethia psittacula En vid Chiswell Islands på båtturen 

från Seward 30/5. 

 

116. Rhinoceros Auklet (Hornalka) Cerorhinca monocerata. Ca 50 på båtturen från Seward 

30/5. 

 

117. Horned Puffin (Hornlunne) Fratercula corniculata.  Allmän på båtturen från Seward 

30/5 samt tio vid Anchor Point 31/5. 

 

118. Tufted Puffin (Tofslunne) Lunda cirrhata. Allmän på båtturen från Seward 30/5 samt 

20 vid Anchor Point 31/5. 

 

119. Rock Pigeon (Klippduva /Tamduva) Columba livia. Tämligen allmän i Anchorage. 

 

120. Great Horned Owl (Virginauv) Bubo virginianus. Ett par lockades att spela i skogen 

nära Mud Lake, Paxson 11/6 och en ad. och en juv. sågs vid Glenn Hwy senare samma dag. 



 

121. Snowy Owl (Fjälluggla) Bubo scandiacus. Uppemot 12 vid Barrow 12-15/6. Viss 

dubbelräkning kan ha förekommit. 

 

122. Northern Hawk Owl (Hökuggla) Surnia ulula. En invid Glenn Hwy 11/6. 

 

 
Hawk Owl vs American Robin på Glenn Hwy 

 

123. Short-eared Owl (Jorduggla) Asio flammeus. En vid Nome 2/6. 

 

124. Rufous Hummingbird (Rostklibri) Selasphorus rufus. En vid lunchpausen i en 

skogskant alldeles söder om ostspetsen av Turnagain Arm 29/5 samt minst två hannar och tre 

honor vid feeder invid Lowell Point utanför Seward 30/5. 

 

125. Belted Kingfisher (Bälteskungsfiskare) Ceryle alcyon. En hanne vid Westchester 

Lagoon, Anchorage samt två individer vid Tern Lake 29/5, en vid Homer och två längs 

Sterling Hwy 31/5 samt en vid Mud Lake, Paxson 11/6. 

 

126. Northern Flicker (Guldspett) Colaptes auratus. En hörd vid Eagle River Nature Center 

6/6, en sedd vid Richardson Hwy 11/6 samt en sedd vid Potter Marshes 12/6.  

 

127. Hairy Woodpecker (Hårspett) Picoides Villosus. Ett par vid bo samt ytterligare en fågel 

vid Eagle River Nature Center 6/6. 

 

128. American Three-toed Woodpecker (Amerikansk tretåig hackspett)  Picoides dorsalis. 

Ett par med bo vid Tolsana Wilderness Campground 11/6. 

 

129. Alder Flycatcher (Alempid) Empidonax alnorum. Nio under sex dagar i inlandet och i 

söder. 

 

130. Olive-sided Flycatcher (Nordlig pivi) Contopus cooperi. En vid Homer 31/5, en vid 

Wonder Lake, Denali NP, 8/6 samt en vid  Tolsana Wilderness Campground 11/6. 

 

131. Say´s Phoebe (Rödbrun fibi) Sayornis saya. Två vid stup invid Council Rd, Nome-

området, 3/6. 

 

132. Horned Lark (Berglärka) Eremophila alpestris. En på lågfjäll nära Teller Rd, Nome-

området, 5/6. 

 



133. Bank Swallow (Backsvala) Riparia riparia. Noterad sex dagar, ej i Denali NP och 

Barrow. 

 

134. Tree Swallow (Trädsvala) Tachycineta bicolor. Den i särklass vanligaste svalan i 

Alaska. Noterad under 12 dagar, överallt utom i Denali NP och Barrow. 

 

135. Violet-green Swallow (Violettgrön svala) Tachycineta thalassina. Noterad åtta dagar, 

dock ej i Nome och Barrow. 

 

136. Barn Swallow (Ladusvala) Hirundo rustica. Några vid Seattles flygplats 28/5. 

 

137. Cliff Swallow (Stensvala) Petrochelidon pyrrhonota. Noterad sex dagar, ej i Denali NP 

och Barrow. 

 

138. American Pipit (Hedpiplärka) Anthus rubescens. Åtta under tre dagar i Nome 3-5/6 

samt en vid Denali Hwy 10/6. 

 

139. Eastern Yellow Wagtail (Östlig gulärla) Motacilla tschutschensis. Tämligen allmän vid 

Safety Lagoon, Nome, samt enstaka individer i övriga delar av Nome-området 1-5/6. 

Dessutom en vid Barrow 14/6.  

 

140. Bohemian Waxwing (Sidensvans) Bombacilla garrulous. Fyra vid Wonder Lake, 

Denali NP 8/6, minst tio vid Denali Hwy 9/6, två vid Richardson Hwy 10/6 samt sex vid Mud 

Lake, Paxson, och två vid Richardson Hwy 11/6.  

 

141. Bluethroat (Blåhake) Luscinia svecica svecica. Tre vid Kougarok Rd, Nome, 2/6 och en 

vid Council Rd, Nome, 3/6. T.o.m. samma ras som i Sverige! 

 

142. Northern Wheatear (Stenskvätta)  Oenanthe oenanthe. Totalt 14 under fyra dagar i 

Nome-området 2-5/6. Även Alaskas stenskvättor övervintrar i Afrika. 

 

143. Townsend´s Solitaire (Nordlig solitärtrast) Myadestes townsendi. En vid Arctic Valley 

Rd, Anchorage 12/6. 

 

144. Varied Thrush (Sitkatrast) Zoothera naevia. Tämligen allmän i skogslandet och mindre 

allmän kring Nome. Dessutom en sjungande inne i Barrow 13/6. Noterad tio dagar. 

 

145. Hermit Thrush  (Eremitskogstrast) Catharus guttatus. Tämligen allmän i skogslandet. 

Dessutom tre sjungande vid Kougarok Rd, Nome, 2/6 samt en felflugen individ i det svarta 

gruset på Point Barrow 13/6. Noterad åtta dagar. 

 

146. Gray-cheeked Thrush (Gråkindad skogstrast) Catharus minimus. Tämligen allmän i 

vide kring Nome 1-5/6 och Denali Hwy 9-11/6. Även hörd vid Arctic Valley Rd 12/6 

 

147. Swainson´s Thrush (Beigekindad skogstrast) Catharus ustulatus. Tämligen allmän i 

inlandet 6-12/6. Noterad fem dagar. 

 

148. American Robin (Vandringstrast) Turdus migratorius. Allmän överallt utom i Barrow 

där den inte förekommer. Noterad 15 dagar. 

 



149. Arctic Warbler (Nordsångare) Phylloscopus borealis. En i Denali NP 7/6. (Vi var för 

tidiga för denna även i Alaska extremt sena art - liksom våra övervintrar Alaskas nordsångare 

i sydostasien, varifrån det är ungefär lika långt till Denali som till Abisko!) 

 

150. Ruby-crowned Kinglet (Rödkronad kungsfågel) Regulus calendula. Allmän i barrskog 

på Kenai Peninsula och i inlandet. Noterad sju dagar. 

 

151. Golden-Crowned Kinglet (Gulkronad kungsfågel) Regulus satrapa. Fyra vid Lowell 

Point 30/5, en vid Anchor Point 31/5 samt en vid Tolsana Wilderness Campground 11/6. 

 

152. American Dipper (Grå strömstare) Cinclus mexicanus. Ett häckande par med tre ungar i 

boet vid en fiskodling strax norr om Paxson 10/6. 

 

 

 

153. Black-capped Chickadee (Amerikansk 

talltita) Parus atricapillus. Mindre allmän i 

skogslandet. Totalt nio under fyra dagar. 

 

154. Boreal Chickadee (Kanadames) Parus 

hudsonicus. Tämligen allmän i skogslandet. 

Totalt 31 under sju dagar. 

 

155. Chestnut-backed Chickadee 
(Rostmes) Parus rufescens. En vid Lowell 

Point 30/5. 

 

156. Red-breasted Nuthatch (Rödbröstad 

nötväcka) Sitta canadensis. Två vid Lowell 

Point 30/5. 

 

157. Brown Creeper (Amerikansk 

trädkrypare) Certhia americana. Två vid 

Lowell Point 30/5 samt två vid Eagle River 

Nature Center 6/6. 

 

 

 
Boreal Chickadee 

 

158. Northern Shrike (Varfågel) Lanius excubitor. Ett häckande par med bo vid Teller Rd, 

Nome, 4/6, en vid Eagle River Nature Center 6/6 samt en vid Denali Hwy 9/6. 

 

159. Steller´s Jay (Stellerskrika) Cyanocitta stelleri. Två i barrskog nära Kenai Flats 31/5. 

 

160. Gray Jay (Grå lavskrika) Perisoreus canadensis. Tämligen allmän i barrskog på Kenai 

Peninsula och i inlandet. Noterad sju dagar. 

 

161. Black-billed Magpie (Skata)  Pica pica hudsonia. Tämligen allmän på Kenai Peninsula, 

vid Anchorage och i inlandet. Noterad tio dagar. 



 

162. Northwestern Crow (Alaskakråka) Corvus caurinus. Allmän nära havsstränder på 

Kenai Peninsula och vid Anchorage 29-31/5. 

 

163. American Crow (Amerikansk kråka) Corvus brachyrhynchos. Noterad från Seattles 

flygplats 28/5. 

 

164. Common Raven (Korp) Corvus corax. Allmän i samtliga besökta områden och sedd alla 

17 dagarna. 

 

165. European Starling  (Stare) Sturnus vulgaris. Några sågs i Anchorage 29/5 och 12/6. 

 

166. Pine Siskin (Tallsiska) Carduelis pinus. Tämligen allmän på Kenai Peninsula, vid 

Anchorage och i inlandet. Noterad sex dagar. 

 

167. Common Redpoll (Gråsiska) Carduelis flammea. Tämligen allmän på Kenai Peninsula, 

vid Anchorage och i inlandet. Några sågs även i Nome-området där dock snösiskan 

dominerade. Noterad tretton dagar. 

 

168. Hoary Redpoll (Snösiska) Carduelis hornemanni. Allmän kring Nome 2-5/6 och 

tämligen allmän kring Barrow 13-15/6. Noterad nio dagar.  

 

 

 

169. Pine Grosbeak (Tallbit) Pinicola 

enucleator alascensis. En hona vid Lowell 

Point 30/5 samt två hannar vid Denali 

Highway Cabins 11/6. 

 

170. White-winged Crossbill 
(Bändelkorsnäbb) Loxia lucoptera. Två strax 

söder om Turnagain Arm 29/5 samt sex vid 

Denali Hwy 9/6. 

 
Pine Grosbeak på fågelmatning 

 

 

171. Tennessee Warbler Vermivora peregrina. En intensivt sjungande fågel vid Richardson 

Hwy 10/6. Når i detta område sin västgräns i Nordamerika. 

 

172. Orange-crowned Warbler (Orangekronad skogssångare) Vermivora celata. Allmän 

överallt utom i Barrow där den inte förekommer. Noterad 14 dagar. 

 

173. Yellow Warbler (Gul skogssångare) Dendroica petechia. Mindre allmän utom i Barrow 

där den inte förekommer. Noterad nio dagar. 

 

174. Yellow-rumped Warbler (Gulgumpad skogssångare) Dendroica coronata hooveri. 

Allmän överallt utom i Barrow där den inte förekommer. Noterad 10 dagar. 

 



175. Townsend´s Warbler (Townsend´s skogssångare) Dendroica townsendi  Tre strax söder 

om Turnagain Arm 29/5 samt en vid Lowell Point nära Seward 30/5. 

 

176. Blackpoll Warbler (Vitkindad skogssångare) Dendroica striata. Tämligen allmän i 

inlandet. Dessutom två sjungande fåglar vid Kougarok Rd, Nome-området, 2/6. 

 

177. Northern Waterthrush (Nordlig piplärksångare) Seiurus noveboracensis. Allmän 

överallt utom i Barrow där den inte förekommer. Noterad 10 dagar. 

 

 

178. Wilson´s Warbler 
(Svartkronad skogssångare) 

Wilsonia pusilla. Allmän överallt 

utom i Barrow där den inte 

förekommer. Noterad 11 dagar. 

 

179. Chipping Sparrow  

Spizella passerina. En sporadiskt 

sjungande fågel vid Richardson 

Hwy 10/6. Når i detta område sin 

västgräns i Nordamerika. 

 

 

 

 
Wilson’s Warbler 

 

180. American Tree Sparrow (Tundrasparv) Spizella arbore. Tämligen allmän vid Nome, 

Denali NP samt Denali Hwy. Noterad åtta dagar. 

 

181. Savannah Sparrow (Gulbrynad grässparv) Passerculus sandwichensis. Allmän i 

gräsmarker överallt. Noterad 15 dagar. 

 

182. Fox Sparrow (Rävsparv) Paserella iliaca. Allmän överallt utom i Barrow där den inte 

förekommer. Noterad 13 dagar.Den grå rasen (sooty) i söder och den röda (red) i norr anses 

av en del taxonomer vara olika arter. 

 

183. Song Sparrow (Sångsparv) Melospiza melodia. En vid Potter Marshes 29/5 samt tre vid 

Homer 31/5. Arten, som är en av de vanligaste längre söderut i Nordamerika, når här sin 

nordgräns. 

 

184. Lincoln´s Sparrow (Lincolnsparv) Melospiza lincolnii. Tämligen allmän i sumpig barr-

och blandskog i skogslandet. Noterad sex dagar. 

 

185. White-crowned Sparrow (Vitkronad sparv) Zonotrichia leucophrys. Allmän överallt 

utom i Barrow där den inte förekommer. Noterad 13 dagar. 

 

186. Golden-crowned Sparrow (Gulkronad sparv) Zonotrichia atricapilla. Tämligen allmän 

överallt utom i Barrow där den inte förekommer. Noterad 9 dagar. 

 



187. Dark-eyed Junco (Mörkögd junco) Junco hyemalis. Allmän överallt utom i Nome och 

Barrow. En sågs dock på sistnämnda plats 13-14/6. Noterad 13 dagar.  

 

188. Lapland Longspur (Lappsparv) Calcarius lapponicus.  Allmän vid Nome och Barrow. 

Noterad nio dagar. 

 

189. Smith´s Longspur (Tundralappsparv) Calcarius pictus.  Två sjungande vid Denali Hwy 

10/6. 

 

190. Snow Bunting  (Snösparv) Plectrophenax nivalis. Allmän vid Barrow samt tämligen 

allmän på lite högre höjder kring Nome. 

 

191. Rusty Blackbird (Myrtrupial) Euphagus carolinus. Tämligen allmän i sumpig skog och 

på myrar i södra och centrala Alaska. Två sågs även vid Kougarok Rd , Nome, 2/6. 

 

192. Red-winged Blackbird (Rödvingetrupial) Agelaius phoeniceus. Endast en vid Potter 

Marshes 12/6 - den hårda vintern hade gått hårt åt den nyligen invandrade populationen. 

 

 

 

 

 

 

 



ARTLISTA DÄGGDJUR 
 

Artlistan för däggdjur följer systematiken i RW Kays & DE Wilson Mammals of North 

America, Princeton University Press 2002 

 

1. Snoeshoe Hare (Snöskohare) Lepus americanus. Harpopulationen i Alaska hade kraschat 

(under den gångna vintern?) och bara sju individer noterades under lika många dagar. 

 

2. North American Porcupine (Nordamerikanskt trädpiggsvin) Erethizon dorsatum. En vid 

Denali Hwy 9/6 och en vid samma väg 10/6. 

 

3. Muskrat (Bisamråtta) Ondatra zibethicus. En i Potter Marshes 29/5, två vid Denali Hwy 

9/6 samt en vid sjön nära flygplatsen i Glenallen 11/6. 

 

4. American Beaver (Amerikansk bäver) Castor canadensis. En simmande i tillflöde till 

Mud Lake, nära Paxson 11/6. I övrigt bäverhyddor på många ställen 

 

5. Hoary Marmot (Murmeldjur) Marmota caligata. Två (på olika ställen) vid Polychrome 

Pass, Denali NP, 7/6 

 

6. Red Squirrel (Större amerikansk röd ekorre) Tamiasciurus hudsonicus. Allmän i barrskog. 

Noterad åtta dagar. 

 

7. Arctic Ground Squirrel  (Arktisk jordekorre)  Spermophilus parryii. Allmän kring Nome, 

i Denali NP samt vid Denali Hwy. Noterad nio dagar. 

. 

8. Brown Lemming (Brun lämmel) Lemmus trimucronatus. Totalt ca tio kring Barrow 13-

15/6. 

 

9. Gray Wolf  (Varg) Canis lupus. En stor, gråvit hanne i Denali NP 7/6. 

 

10. Coyote (Prärievarg) Canis latrans. En vid Richardson Hwy 10/6. 

 

11. Arctic Fox (Fjällräv) Alopex lagopus. Totalt fyra vid Barrow.   

 

12. Red Fox (Rödräv) Vulpes vulpes. Totalt tio under fem dagar, alla utom en vid Nome eller 

i Denali NP. 

 

13. Black Bear (Svartbjörn) Ursus 

americanus. En sågs från båten under 

turen från Seward 30/6 samt 1+1 längs 

Skilak Lake Rd 31/5. 

 

14. Grizzly Bear (Grizzlybjörn) Ursus 

arctos. En vid Council Rd, Nome, 3/6, 

sex i Denali NP 7/6 samt sju i Denali 

NP 8/6. 

 
Black Bear nära bilen 

 



 

15. Polar Bear  (Isbjörn) Thalarctos maritimus. En i packisen utanför basen av Point Barrow 

14/6. 

 

16. Northern River Otter (Amerikansk flodutter) Lutra canadensis. Tre i Mud Lake, nära 

Paxson, 11/6. 

 

 
Sea Otter chillar 

 

17. Sea Otter (Havsutter) Enhydra lutris. Allmän under båtturen från Seward 30/5 samt 

utanför Homer och Anchor Point 31/5. 

 

18. Steller´s Sea Lion ( Nordligt sjölejon/ öronsäl) Eumetopias jubatus. Ca 30 under båtturen 

från Seward 30/5. 

 

19. Ringed Seal (Vikare) Phoca hispida. En vid Barrow 13/6. 

 

20. Spotted Seal (Fläckig säl) Phoca largha. 13 kring Nome, varav tio vid Teller, 4-5/6 samt 

två vid Barrow 13-14/6. Dessutom ett antal obestämda mindre sälar i båda områdena. 

 

21. Harbor Seal (Knubbsäl) Phoca vitulina. Minst 50 vid Adiak Glacier under båtturen från 

Seward 30/5 samt två vid Nome 1/6. 

 

22. Bearded Seal (Storsäl) Erignatus barbatus En vid Nome 5/6. 

 

23. Mountain Goat (Snöget) Oreamnos americanus. Sex vid Tern Lake, Kenai Peninsula, 

29/5. 

 

24. Dall´s Sheep (Snöfår) Ovis dalli. 26 ovanför Beluga Point s. Anchorage 29/6, fem längs 

vägen s. Tern Lake, Kenai Peninsula, 30/5, 12 vid Eagle Creek Nature Center, 40 i Denali NP 

7-8/6 samt 15 vid Richardson Hwy 10/6.  

 

25. Caribou (Tundraren) Rangifer tarandus. Fyra av den återintroducerade rasen Lowland 

Caribou på Kenai Flats 31/5, fem vid Council Rd, Nome, 1/6, 400 + vid Woolley Rd, Nome, 

4/6 (alla vid Nome var säkerligen introducerade europeiska tamrenar), 50 i Denali NP 7-8/6 

samt fyra vid Denali Hwy 9/6. 

 

26. Muskox (Myskoxe) Ovibos moschatus. Totalt 89 kring Nome 2-5/6. 

 



27. American Bison (Nordamerikansk buffel) Bison bison. En hjord om nio vid Richardson 

Hwy 10/6. 

 

28. Moose (Älg) Alces alces. Allmän överallt utom i Barrow där arten inte förekommer. 

Noterad med över 60 individer under14 dagar. Bl.a. en ko med tre kalvar vid Denali Hwy 

10/6. 

 

29. Humpback Whale (Knölval) Megaptera novaeangliae. Fem under båtturen från Seward 

30/5. 

 

30. Killer Whale/Orca (Späckhuggare) Orcinus orca. En flock om sju under båtturen från 

Seward 30/5. 

 

31. Dall´s Porpoise (Stillahavstumlare) Phocoenoides dalli. Ca 20 under båtturen från 

Seward  

 

 

 

  
Grizzly Bear 


