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JÄRVAFÄLTETS ORNITOLOGISKA KLUBBS RESA  
TILL KANADA 4 – 26 JUNI 1999  
 
 
 
Deltagare : 
 
 
Hans Ackered, Vänge 
Ola Bondesson, Växsjö 
Claes Engelbrecht, Lund 
Tommy Eriksson, Järfälla 
Lars Frankenberg, Sollentunna 
Per Grenabo, Lidköping 
Stig Holmstedt, Bromma. Arrangör och reseledare. 
Jan Ohlsson, Nynäshamn 
Sten - Åke Osbjer, Hörby 
Johan Stenlund, Viken 
 
Rapporten författad av Stig Holmstedt. stig.holmstedt@sbk.stockholm.se 
 
 
 
RESPROGRAM 
 
Fredag 4 juni Avresa från  Stockholm-Arlanda kl 07.30 ( alternativt Kastrup 
  ungefär samma tid ) via London ( avgång kl 11.55) och Toronto 

 ( avgång kl 16.50 ) med ankomst till Winnepeg kl 18.20. Uttag av 
  bil ( Ford Club Wagon ) och inkvartering på Comfort Inn nära 
  flygplatsen i Winnepeg. 
 
Lördag  5 juni Tidig uppstigning och en lång dag i området öster om Winnepeg 
  med skådning bl a längs provinsväg 506, vid byn Elma, i  
  Whiteshell provincial park samt vid dammarna vid Beausejour. 
  Hämtning av Lars Frankenberg vid flygplatsen på kvällen.  
  Övernattning på samma hotell som föregående natt. 
 
Söndag  6 juni Återigen tidig avfärd från Winnepeg. Besök vid Oak hammock 
  marsh, Grand beach vid lake Winnepeg, Delta marshes vid Lake 
  Manitoba samt soptippen söder om Delta marshes. Övernattning 
  på Colonial Inn  i Brandon. 
 
Måndag 7 juni Tidig avfärd och besök före gryningen vid Douglas marsh,  
  öster om Brandon. Därefter färd med många stopp, bl vid Pelican 
  lake, till Melita i det sydvästligaste hörnet av Manitoba.  
  Inkvartering på Melita motel by the river, därefter   
  middag och slutligen kvällstur i området väster om Melita med  

bl a besök i ett område med ursrunglig prärie norr om Broomhill. 
 
Tisdag 8 juni Återbesök på morgonen i det fina präriområdet vid Broomhill. 
  Därefter färd med många stopp längs bl a väg 254, med lunch vid 



 
 

2

  Oak lake, till Wasagaming i  Riding mtn NP. Mindre kvällsturer 
  i omgivningen. Övernattning  på Clear Lake Lodge. 
 
Onsdag 9 juni Morgon - och förmiddagsskådning längs väg 19 i Riding Mtn NP. 
  Därefter transport till Riding mtn guest ranch söder om Lake Audy 
  och strax utanför parkgränsen. Lunch här och därefter  
  eftermiddagstur till Lake Audy med omgivningar. Efter middagen 
  gjorde några en kvällstur till samma område, medan andra satt i 
  björn-eller bävergömslet. 
Torsdag 10 juni  På morgonen och förmiddagen exkursioner i Riding mtn NP till  

bl a Boreal island trail och utkikstornet i norra delen av parken. På 
  eftermiddagen gjorde en mindre grupp en kortare biltur i  
  områdena söder om parken. På kvällen exkursioner till fots i 
  gästranchens omgivningar.  
 
Fredag 11 juni Exkurerande i Riding mtn NP vid Lake Katherine, längs väg 19 
  och vid Burls and Bittersweet trail fram till kl 10. Därefter  
  direktkörning till Winnepeg. Flyg  Winnepeg -Churchill 15.30-
  18.00. Installering på Polar Inn. På kvällen exkursion till  
  hamnområdet och Granary ponds.  
 
Lördag 12 juni Exkursioner kring Churchill - Granary ponds, Cape Merry, Goose 
  creek/Hydro rd, Launch rd till Bird cove. 
 
Söndag 13 juni Exkursioner kring Churchill - Cape Merry, Twin lakes. Hämtning 
  av Ola Bondesson vid flygplatsen på kvällen. Efter middagen 
  besök på Cape Merry.    
 
Måndag 14 juni Exkursioner kring Churchill - Landing lake, Goose creek rd.     
 
Tisdag 15 juni Exkursioner kring Churchill - Twin lakes, stranden nedanför 
  flygplatsen, Cape Merry, Goose creek rd/ Hydro rd.     
 
Onsdag16 juni Exkursioner kring Churchill - Coast rd, Launch rd, Halfway point 
  rd, Cape Merry.    
 
Torsdag 17 juni Exkursioner kring Churchill - Valtur, besök vid Fort Prince of 
  Wales, Goose creek rd, Granary ponds.  
 
  Fredag  18 juni Flyg  Churchill - Rankin Inlet  10.40-12.30. Skådning kring byn . 
  Flyg  Rankin Inlet - Yellowknife vid Great Slave lake, 18.05-
  18.50. Uttag av två bilar, inkvartering på närbelägen tältplats. 
  Kvällstur till Yellowknife- stranden mot Stora Slavsjön samt 
  Niven lake.  
 
Lördag 19 juni Morgon - och förmiddagsexkursion ungefär sju mil längs  
  Ingraham trail, öster om Yellowknife. Vandring Cameron falls 
  trail till Cameron falls. På eftermiddagen flyg till Cambridge bay, 
  men med en lång omväg via Resolute på Cornwallis island. 
  Installering och sen middag på Arctic Islands lodge i Cambridge 
  bay, därefter exkursioner i byns omgivningar, enskilt eller i  
  smågrupper. 
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Söndag 20 juni På förmiddagen exkursioner i byns omgivningar, enskilt eller i 
  smågrupper. På eftermiddag tur till Mount Pelly och exkurerande 
  längs vägen tillbaka mot byn ungefär kl 14.30-18. Efter middagen 
  tur med hyrbilen längs vägen väster om flygfältet. 
 
Måndag 21 juni Morgonturer i byns omgivningar. På eftermiddagen förflyttade sig 
  huvudstyrkan ( sex personer ) till Mount Pelly för två nätters 
  övernattning i tält. På kvällen exkursioner i smågrupper på och 
  kring Mount Pelly.   
 
Tisdag  22 juni Hämtning av övriga gänget för tältning vid Mount Pelly.  
  Exkursioner i omgivningarna, enskilt eller i smågrupper.  
 
Onsdag 23 juni Återfärd till byn och Arctic Islands lodge. Exkursion till området 
  väster om flygfältet samt - på kvällen - andra mål i byns  
  omgivningar.  
 
Torsdag 24 juni Flyg Cambridge Bay -Edmonton 16.05 - 19.40. Övernattning på 
  Nisku Inn i Nisku, nära flygplatsen.   
 
Fredag 25 juni Flyg  Edmonton - Toronto 10.05-15.44 . Start mot London 20.10. 
 
Lördag 26 juni Ankomst London 08.05. Flyg London-Stockholm/Arlanda 10.35-
  14.05 alternativt London/Kastrup ungefär samma tid.            . 
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DAGBOK  
 
 
 
V. Mount Pelly, Victoria Island den 22 juni 1999, kl 23.00 
 
Tvärsöver det lilla strömmande vattnet, bara 75 meter från oss, står de och blänger, de 
tre myskoxarna. Mellan de två till vänster ligger fyra par praktejdrar och tre utfärgade 
vittrutar i ett grunt sel som bildats i anslutning till vattendraget. Gudingarna spelar, de 
kråmar sig för ådorna och utstötar dova hoanden. Några tärnmåsar fladdrar i 
bakgrunden. Runtom oss ringer lappsparvarnas sång och uppe i luften spelar en 
sandsnäppa. Den låter som en klen bilmotor på tomgång.  Långt utifrån någon av de 
otaliga små sjöarna på den böljande tundran tränger joddlandet från en vitnäbbad 
islom genom kacklet från bläsgäss och kanadagäss. Trots de många ljuden andas 
landskapet en oändlig frid. 
 
 
Lördagen den 5 juni 
 
"Oändlig frid" är knappast någon lämplig samlingsbetäckning för hela den tre veckor 
långa resa som JOK företog till Kanada. Tvärtom var det i huvudsak fråga om en 
mycket hektisk tid då så mycket som möjligt skulle upptäckas och upplevas. Inte minst 
gäller detta vår första dag då vi under 12 timmar förevisades närmare 120 arter vid ett 
otal stopp i olika biotoper i gränslandet mellan prärien och taigan öster om Winnepeg. 
Vår guide här, liksom under resten av första veckan, var George Holland som jag haft en 
livlig korrespondens med per e-mail före resan. Av den ungdomliga tonen i mailen hade 
jag förväntat en yngre man i 30-årsåldern. George visade sig dock vara en liten senig, 
vithårig  herre om 68 vårar, men med en ungdomlig spänst och ork som snarare hade 
kunnat hänföras till halva åldern. Så var han också pensionerad flygofficer och hade 
bland annat flugit Sabres ( samtidiga med "flygande tunnan" på 1950-talet ! ). Att 
George sedan också var en mycket skicklig ornitolog, en otroligt trevlig prick och 
tillråga på allt ställde upp helt gratis gjorde inte saken sämre ! 
 
De första timmarna ägnades åt den föga trafikerade provinsvägen 506 som går genom i 
huvudsak obebyggda trakter med skog och våtmarker. Skogen, som i huvudsak bestod 
av asp med inslag av vitgran, svartgran och lärk, var mycket tät och fuktig och stod 
oftast som en mur kring vägen. De första stoppen här blev följdaktligen oerhört 
förvirrande, med massor av hörda, men få sedda fåglar, som  George  gjorde 
aktningsvärda försök att lära oss. Så småningom kom vi att notera bl a 14 arter wood 
warblers - skogssångare - med Connecticut warbler, en av nordamerikas mer eftersökta 
fåglar, i spetsen.  Andra fåglar längs den oerhört fågelrika vägen var bl a amerikansk 
dvärgrördrom, karolinasumphöna, tre arter vråkar, bl a en helt felflugen ferruginous 
hawk,  ruby-throated hummingbird, belted kingfisher, både blue och gray jay samt sex 
arter tyrrannflugsnappare , fyra arter trastar och sex arter sparvar. Särskilda ögonfröjder 
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var en knallblå indigo finch och några rose-breasted grosbeaks liksom de många 
guckusskorna i vägkanten samt de otaliga stora monarch- och svalstjärtfjärilarna  
( mycket lika makaoner ) över vägen.  
 
Ett stopp i de öppna och närmast pastorala lövmarkerna kring byn Elma vid 
Whitemouth river gav fler färgsprakande upplevelser i form av några northern orioles 
och en purple finch. En gammal vithövdad havsörn flög på nära avstånd längs floden. 
Ytterligare en sådan syntes i de öppna markerna norr om Elma, där vi också noterade ett 
10-tal turkey vultures, en Cooper´s hawk samt - på marken - 51 sandhill cranes, ca 100 
kanadagäss och ett antal marbled godwits. En eastern bluebird lyste upp omgivningen 
från sin sittplats på en telefontråd.  
 
Efter en kort skogsvandring inne i Whiteshell provincial park, på gränsen mot de 
oändliga vildmarkerna i Ontario, med bl a stenfalk, american redstart samt black-
throated green warbler, vände vi framåt eftermiddagen åter kosan mot Winnepeg. På 
återvägen satsade vi på tre områden med avloppsdammar ute i det gröna 
prärielandskapet. I det första låg det framför allt diverse änder - förutom  hemifrån 
välbekanta gräs-, snatter-, stjärt- och skedänder samt krickor också svartänder, 
amerikanska bläsänder, blåvingade årtor och mindre bergänder. Det sista dammsystemet 
var delvis torrlagt och på de frilagda lerbottnarna vimlade det av rastande vadare. 
Dominerande art var vitgumpsnäppa, ca 150 ex ( varför åkte man till Hötjärn ? ), men 
här fanns också  ett 10-tal kärrsnäppor, två sandlöpare, ett 20-tal sandsnäppor, två 
dvärgsnäppor, enstaka gulbröstade snäppor, några tuvsnäppor, en prärielöpare, 3-4 
flikstrandpipare och en mindre gulbena. Ett 10-tal Wilson-simsnäppor samt en brudand 
hörde sannolikt till den lokala häckfågelfaunan. På ängsmarken kring dammarna såg vi 
våra första bobolinks, oerhört läckra i svart och gulvitt. 
 
 
Söndagen den 6 juni 
 
Redan någon timme före gryningen lämnade vi Comfort Inn i Winnepeg, där vi bott i 
två nätter. Vi körde norrut i vår inhyrda 15-sitsiga Ford Club Wagon genom det platta 
jordbrukslandskapet och gjorde först några korta stopp för att lyssna på 
morgonfågelkören. I en mindre by hörde och såg vi bl a brown thrasher och vid ett annat 
stopp avlyssnades vesper sparrow samt de märkliga, insektslika surrandena från en clay-
colored sparrow. I gryningen kom vi till Oak Hammock marsh - ett ca sex km långt och 
tre km brett våtmarksområde, återskapat i början av 1970-talet och på nordamerikanskt 
vis exemplariskt väl tillrättalagt för både fåglarna och deras betittare. Här kunde man 
röra sig på ett nätverk av vallar ute i våtmarken samt spana från ett stort antal 
konstgjorda kullar. Fågellivet var bedövande rikt. Vi hade knappt hunnit ur bilarna 
förrän svarttärna, kärrtärna, natthäger och ett par orchard orioles hängts in. Medan vi 
vandrade längs en trägång ut i våtmarken fylldes artlistan snabbt på med tättingar som 
eastern och western kingbird, sedge wren, yellow-throat, savannah, clay-colored och 
swamp sparrow samt yellow-headed och black-winged blackbird. Över oss kom flockar 
av skira präriemåsar och imponerande hornpelikaner. Spaning från vallar och kullar 
utanför det stora info-centret gav successivt bl a fyra arter doppingar samt 15 arter 
änder, bl a gott om ringänder och de båda "brunandvarianterna" canvasback och 
redhead. Kanadagäss och amerikanska sothöns var också talrika. Sammanlagt ett 20-tal 
double-crested cormorants drog förbi. I en lite torrare våtmarkssektion gick åtskilliga 
vadare - en willet, en fläckdrillsnäppa, fem Wilson-simsnäppor, två mindre 
beckasinsnäppor, ett 20-tal kärrsnäppor, ca 30 sandsnäppor, ett 100-tal vitgumpsnäppor 
samt en tuvsnäppa. 
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I norra ändan av våtmarkerna lades skräntärna och en hane av kamskrake till artlistan 
och i de fina, naturskyddade gräsmarkerna runtomkring  noterades både blåhök och 
jorduggla, några Swainson´s hawks samt resans första upland sandpipers.   
 
Efter besöket i Oak hammock marsh gjorde vi en ca 10 mil lång avstickare norrut till 
Grand beach, ett område med sandstränder och sanddyner vid den jättelika Lake 
Winnepeg. Här häckade några par piping plovers, en av nordamerikas mest hotade arter  
( ca 1300 par lär finnas kvar ). Eftersom fåglarna valt att lägga ägg dels på en 
parkeringsplats, dels på den välfrekventerade sandstranden hade naturvårdsmyndigheten 
omgärdat de båda boplatserna med staket med ungefär 25 meters diameter. Under detta 
sprang fåglarna ut ur och in i inhägnaden ! Vid stranden var ringnäbbade måsar 
allmänna och här fanns också fisktärnor och fem 2 k trädmåsar. Flera fiskgjusar syntes 
och vi blev bl a visade på ett bo. 
 
Vi begav oss sedan tillbaka söder- och västerut till de berömda Delta marshes vid 
Manitobas andra stora sjö, lake Manitoba. På vägen dit tittade vi på trutar på en soptipp 
- bland massor av ringnäbbade måsar och gråtrutar fick vi här också fina närstudier på 4-
5 adulta Californiatrutar, avsevärt öster om sitt normala utbredningsområde. 
 
Delta marshes var en besvikelse jämfört med åtminstone mina förväntningar - området 
är framför allt en flyttfågellokal och en hård blåst förenad med svår myggplåga där det 
var lä gjorde området svårskådat. Vi ägnade oss framför allt åt fågeln i skogen på 
landtungan mellan träsken och sjön och insåg snart att det sannolikt fanns fog för 
Georges påstående att området har den tätaste populationen av yellow warbler i 
nordamerika. Andra fåglar här var bl a  ruby-throated hummingbird,  belted kingfisher, 
northern oriole samt hairy woodpecker och gray catbird vid bo. 
 
Längs vägen mot Brandon, Manitobas näst största stad och vårt nästa 
övernattningsställe, såg vi en och sedan ytterligare en vildkalkon. Andra vägfåglar under 
dagen var två turkey vultures, 15-20 blåhökar, ett 10-tal red-tailed hawks, 5-6 
amerikanska tornfalkar samt gott om mourning doves och både eastern och western 
kingbirds. 
 
 
Måndagen den 7 juni 
 
Detta blev en lång dag med massor av skådarstopp i sydöstra hörnet av Manitoba. Efter 
ett åskregn på natten var vädret åter soligt och fint och så kom det att förbli hela resan - 
återstående regn kom också ( vid två tillfällen ) på natten och regnkläderna behövde 
aldrig någonsin plockas upp ! 
 
Redan före gryningen var vi vid Douglas marshes, så känt för sina yellow rails att den 
närbelägna byn Douglas marknadsför sig som "Home of the yellow rail".  I den 
överväldigande morgonkakafonin av framför allt red-winged och yellow-headed black 
birds samt marsh wrens lyckades vi dock inte höra några rallar. Vi fortsatte därför snart 
ut på prärien där vi vid de första stoppen hittade bl a flera chestnut-bellied longspurs, 
vesper, savannah, clay-colored och grasshopper sparrows, bobolinks, berglärkor , en 
sharp-tailed grouse samt 3-4 utomordentligt vackra himmelsblå mountain bluebirds. 
 
Vid den långsmala Pelican lake,  likt en oas omgiven av frodig lövskog, tittade vi på en 
stor koloni ( över 170 ex ) av western grebes som med sina fantastiska spel - båda 
fåglarna springer bredvid varandra mer eller mindre upprätt på vattnet - gav tillfälle till 
många kameraskott. Vid sjön fanns också bl a en islom, fyra gråhakedoppingar, sex 
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svarthalsade doppingar , flera hundra white pelicans samt ett 50-tal double-crested 
cormorants. I strandskogen sågs bla  downy woodpecker, least flycatcher, white-
breasted nuthatch, warbling vireo samt massor av cedar waxwings ( sidensvansens 
mindre släkting ), här liksom på andra håll uppenbarligen fortfarande på flyttning norrut. 
 
Det hade regnat exempellöst mycket under våren och hela prärien, särskilt längst nere i 
sydost vid gränsen mot USA/ North Dakota, var fylld av större och mindre 
vattensamlingar. I dessa fanns det massor av änder. Vanligast var blåvingad årta och 
skedand, därefter gräsand, snatterand och (amerikansk) kricka. Vadare fanns också och i 
en damm räknade vi ca 10 Wilsonsimsnäppor, två styltsnäppor, fyra kärrsnäppor, ca 10 
sandsnäppor samt ca 25 vitgumpsnäppor.  I övrigt kunde vi notera att präriemåsar, 
amerikanska sothöns samt marbled godwits var allmänna överallt. 
 
Dagens - enligt flera resans - mest minnesvärda tur gjordes på kvällen i området väster 
om den lilla staden Melita, sedan vi installerat oss på motellet och ätit middag.  
 
Redan strax utanför staden gav två par vackra amerikanska skärfläckor med ungar 
anledning till en tvärbromsning. Efter en massa vattensamlingar med talrika änder kom 
vi så till ett utomordenligt vackert parti med ursprunglig prärie i vilken vi vadade ut i det 
halvlånga och doftande gräset. Bobolinks och chestnut-collared longspurs sjöng överallt 
och så småningom fick några av oss också kontakt med en sjungande Baird´s sparrow, 
en mycket lokal och fåtalig fågel i nordamerika. I närheten sjöng också två grasshopper 
sparrows och gav goda tillfällen till jämförelser mellan de relativt närbesläktade 
sångerna. Marbled godwits varnade, sex sharp-tailed grouses flög förbi och i toppen av 
en buske satt en loggerhead shrike, till storlek och utseende mycket lik en svartpannad 
törnskata. Stämningen ute på prärien  var minst sagt förtätad och vi väntade närsomhelst 
 att Sitting bull och hans krigare skulle visa sig mot den låga aftonsolen. 
 
På tillbakavägen upptäckte George och jag samtidigt två änder, varav en kanelfärgad,  i 
en pöl alldeles invid vägen. Efter stopp och backning kunde vi konstatera att det rörde 
sig om ett par cinnamon teals, en västlig art, endast påträffad ett fåtal gånger i Manitoba. 
 
 
Tisdagen den 8 juni 
 
Morgonen inleddes med en repetition av kvällens prärievandring och nu fick alla tillfälle 
att träffa Baird´s sparrow. Efterlängtade och nya var tre Sprague´s pipits som sjöng långt 
uppe i skyn. Vid en husruin fick vi, enligt tips, se en Say´s phoebe, en 
tyrannflugsnappare som når sin yttersta östgräns ungefär här. Vi styrde därefter kosan, i 
början längs lantliga småvägar, mot norr. Det var mestadels ett öppet landskap, men 
med smärre lövdungar i vilka det  härjade myriader av mygg och - ännu värre - någon 
slags oerhört agressiva knott. Fina och vackra fåglar längs vägen var tre red-headed 
woodpeckers, förebilden till Woody woodpecker och snabbt en av resans favoritarter, 
vidare 3-4 orchard orioles, två lark sparrows och en yellow-throated vireo. 
 
Frampå den tidiga eftermiddagen nådde vi Wasagaming i Riding Mountain National 
Park, i ett helt annat landskap . Den ca 3000 kvadratkilometer stora parken består av en 
lång höjdrygg av i huvudsak taiga, men med asp- och ädellövskog i sluttningarna. Vi tog 
in på det engelskinfluerade Clear Lake Lodge och började med lite lokala vandringar i 
och kring byn. Vid dessa sågs bl a bufflehead, knipa, boreal chickadee, black-throated 
green warbler samt ett par stiliga pileated woodpecker ( nära släkt med spillkråkan ) 
med bo i stor asp mittemot infocentret för nationalparken. 
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På kvällen ropade islommarna utifrån Clear Lake innan en front med kraftig åska nådde 
fram. 
 
 
Onsdagen den 9 juni 
 
Efter nattens frontpassage var vädret på morgonen fortfarande mulet och rätt kyligt. 
Morgonskådandet längs den östvästliga väg 19 genom parken blev därför inte fullt så 
givande som vi hoppats på. Ett antal nya arter visade sig dock - först och främst en 
mycket fin hane av tretåiga hackspettens nära släkting  black-backed woodpecker. De 
andra nya var en överflygande amerikansk skogssnäppa samt sjungande red-breasted 
nuthatch, golden-crowned kinglet, solitary vireo och orange-crowned warbler. Två 
Connecticut warblers hördes också och nu fick vi äntligen och mycket fint se en 
mourning warbler, en uppgift vi skändligen gått bet på första morgonen i östra 
Manitoba. 
 
Före lunch checkade vi ut från Clear Lake Lodge och förflyttade oss till Riding Mtns 
Guest Ranch där vi i två dygn blev utomordentligt väl omhändertagna av värdparet Jim 
och Candy Irwin. Efter lunch tog oss Jim, som är biolog, ut på en rundtur kring Lake 
Audy. En vandring längs södra sjökanten gav bl a två svartnäbbade regngökar på mycket 
nära håll samt två vithövdade havsörnar på lite längre avstånd. I strandskogen av 
framför allt asp var American redstart - trots namnet en wood warbler - oerhört vanlig 
och ute i sjön fanns bl a islommar och western grebes. 
 
Vi for sedan genom det jättelika bisonhägnet där vi på närhåll fick se två gigantiska 
bisontjurar samt några wapitihjortar. Avspaning av en stor våtmark efter lappuggla gav 
tyvärr inget resultat, men i gengäld upptäckte vi här en sjungande Le Conte´s sparrow, 
utomordentligt vacker i all sin enkelhet. 
 
På kvällen satt huvudstyrkan vid Jims björngömsle - en uttjänt skolbuss ute på en äng - 
och fick efter en dryg timmes väntan sin belöning i form av en svartbjörnhona som kom 
fram och lät sig väl smaka av den utlagda åteln. En mindre grupp gjorde en kvällsrunda 
med bilen och noterade bl a en jätteälg, en skunk samt otaliga red-eyed vireos och 
american redstarts i aspskogen som dominerade denna del av parken. 
 
 
Torsdagen den 10 juni 
 
Med Jim som förare for vi åter norrut genom parken, genom de områden vi också besökt 
igår. Inte heller denna gång fick vi se någon lappuggla, men vid ett av stoppen dök i 
gengäld  plötsligt en nyfiken svartbjörn fram ur skogen och gick  fram mot bilen. Här 
stod Claes tub på stativ och detta välte björnen resolut varefter han började bita i det. 
Han tröttnade dock innan han hann åstadkomma någon påtaglig skada. Tubägaren fick 
fina bilder med sin videokamera och gruppen ser särskilt fram mot visningen av den 
sekvens när Claes finner sig nödsakad att fly fältet, men glömmer att stänga kameran 
som gör vilda svep över terrängen ! 
 
Längre åt väster i parken började barrskogen dominera och här låg bäverdammarna tätt, 
bebodda av, förutom bävrar, också buffleheads och gråhakedoppingar. 
 
Huvudmålet för dagen var en kort vandringsled i barrskog kring en liten bäck, Boreal 
Island Trail. Trots den framskridna tiden på morgonen blev vandringen längs leden en 
fullträff. Långt uppe i grantopparna hittade vi både blackburnian och Cape May warblers 
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och de förstnämnda blev, med sina intensivt orangefärgade strupar och bröst en av 
resans favoritarter. Cape May warblers var svåra rackare med diminutiv sång och vana 
att dölja sig bland de allra översta grangrenarna, men vi överlistade dem också. Efter 
skogsångarseansen gick vi tämligen omgående på en födosökande tretåig hackspett. 
Därefter gick det faktiskt hela tvåhundra meter till nästa begivenhet - en amerikansk 
morkulla, här vid sin absoluta västgräns i utbredningen, stöttes vid ett flertal tillfällen. 
Den hade säkert bo eller ungar i närheten. Vi avrundade med magnolia warbler och 
golden-crowned kinglet inan vi mycket nöjda åter bänkade oss i bilen. Turen avslutades 
med utkik från ett mycket högt torn vid parkens nordgräns. Här fick vi bland annat se en 
blackburnian warbler igen, men denna gång för en gångs skull i ögonhöjd och på 
tämligen nära håll. 
 
Före middagen hade de flesta siesta men några tappra med George och Janne i spetsen 
tog bilen och lyckades håva en en ny flugsnapparart, Willow flycatcher. 
 
Kvällsturer i omgivningarna gav bl a en biffig duvhök samt islommar, 
gråhakedoppingar, ringänder och pelikaner i sjön utanför gästranchen. 
 
 
Fredagen den 11 juni 
 
Målsättningen denna morgon var att vi skulle skåda oss österut genom parken längs väg 
19 med tonvikt på lappuggleletning kring Lake Katherine samt eftersök av framför allt 
golden-winged warbler längs Burls and Bittersweet Trail i lövskogen längst österut i 
parken. Parken måste lämnas senast klockan 10 för att vi skulle kunna hinna med 
eftermiddagsflyget från Winnepeg till Churchill.Tyvärr gjorde en bristande 
gruppdisciplin att målen inte kunde nås. Vi blev alldeles för länge vid Lake Katherine 
och gjorde sedan alltför långa stopp längs väg 19. Morgonens främsta behållningar blev 
en spelande ruffed grouse på närhåll vid Lake Katherine ( kunde dock bara höras på 
grund av att den satt i den allerstädes närvarande täta undervegetationen av aspsly ), en 
sjungande palm warbler utefter väg 19, två yngre svartbjörnar som korsade samma väg 
samt en underbart vacker sjungande scarlet tanager vid Burls and Bittersweet Trail. 
 
Kl 15 gick flyget till Churchill med ankomst ca två timmar senare. Det hade snöat lite i 
Churchill på morgonen, men framåt eftermiddagen hade det klarnat och vid vår ankomst 
var vädret var riktigt fint, om än lite kylslaget i jämförelse med vad vi var vana vid. Vid 
flygplatsen möttes vi av en mycket rekorderlig dam som meddelade oss den glada 
nyheten att vi kunde disponera vår 12-sitsiga van redan från början ( istället för två 
mindre bilar första dygnet). Därefter transporterade hon oss och våra många väskor  i 
flygande fläng till vårt hotell, dock med en kort omväg för att peka ut var det suttit en 
rosenmås sedan några dagar tillbaka. Hotellet, Polar Inn, visade sig vara nytt, fräscht och 
på alla sätt mycket bra, något som var särskilt viktigt eftersom vi skulle tillbringa hela 
sju nätter här. 
 
Rosenmåsen lämnade oss naturligtvis ingen ro och snart stod vi och spanade ut över 
vattnet söder om hamnen. Plötsligt bara låg den där mitt framför oss, i en liten vik som 
visade sig vara utsläpp från byns reningsverk ! Den lyfte efter ett tag och flög in över 
land, men återkom sedan vid flera tillfällen under kvällens lopp. Förutom att titta på 
rosenmås gjorde vi också besök vid dammarna , "Granary ponds", mellan byn och 
hamnen . De var fulla av fågel - bl a bergänder, alfåglar, ett par svarthakedoppingar, 
flera karolinasumphöns ( som både hördes och sågs ) samt flikstrandpipare, mindre 
gulbenor, roskarlar, smalnäbbade simsnäppor och dvärgsnäppor. I floden låg också 
mycket fågel, framför allt pacific loons, ejdrar, amerikanska svärtor, vitnackade svärtor, 
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knipor samt stor- och småskrakar. En smålom syntes också. I luften fanns vanliga 
labbar, trädmåsar, gråtrutar, ringnäbbade måsar samt minst ett ex av vardera vittrut och 
Thayertrut. 
 
 
Lördagen den 12 juni 
 
Det visade sig att vi haft en oändlig tur när vi begav oss direkt till rosenmåsen kvällen 
innan. På morgonen var den nämligen borta och återsågs inte mer under vår vistelse. 
I Granary ponds fanns bl a både bergänder och mindre bergänder som gav fina tillfällen 
till jämförelser samt 5-6 mindre beckasinsnäppor och ett 10-tal styltsnäppor. 
 
På vägen ut mot Cape Merry adderades hedpiplärka och snösparv till artlistan och ute 
från udden syntes bl a vitnackade och amerikanska svärtor samt flera ex av den  
( fältbestämningsbara ) amerikanska rasen av sjöorre. En dvärgmås flög förbi, en art 
som under de senaste decennierna med god framgång börjat kolonisera nordamerika.  
 
Frampå förmiddagen företog vi en rekognosceringsexkursion längs Goose creek 
road/Hydro road utefter floden samt kustvägen så långt den nådde, bort till havsviken 
med det tilltalande namnet Bird cove. 
 
Vid ett stycke fuktig myr strax söder om byn fick vi fina observationer på 
hudsonmyrspov, amerikansk tundrapipare och Smith´s longspur, en av de tre släktingar 
till lappsparven som finns i nordamerika. 
 
Goose creek Road/Hydro road gav bland annat två amerikanska rördromar på närhåll i 
vägkanten, minst två dvärgmåsar , en vithövdad havsörn, ett par fiskgjusar med bo och 
småfågel bl a black-poll warbler samt tree, fox och Harris´ sparrow, de två sistnämnda 
arterna dock bara hörda. 
 
Längs den norra kustvägen låg bl a en tundrasvan i en sjö och i Bird Cove rastade ca 15 
kustpipare och ett 10-tal sandlöpare. Här fanns också massor av kullar med kanadagäss. 
 
  
Söndagen den 13 juni 
 
Vid  morgonens besök på Cape Merry såg Tommy en förbisträckande rosenmås. 
  
Huvuddelen av dagen ägnades området kring Twin Lakes, med orörd och mycket fin 
taiga längst bort där vägen slutar i sydost. På vägen dit sågs flera spelande dalripor samt 
hördes några sjungande Harris´ sparrows. 
 
Innan Twin lakes korsade vägen en mycket fin myr, den i särklass bästa fågelmyren vi 
dittills sett. Här fanns hudsonmyrspovar, amerikanska tundrapipare, mindre 
beckasinsnäppor, styltsnäppor, kärrsnäppor och dvärgsnäppor, vidare sjungande Smith´s 
longspurs samt ett par stenfalkar, en jorduggla  och flera dalripor. Rusty blackbirds sågs 
i skogskanten.  
 
En skogsvandring i den öppna vitgranskogen norr om Twin lakes gav ett 10-tal 
sidensvansar, två tallbitar, åtskilliga gray jays samt 4-5 boreal chickadees och utefter 
vägen mellan sjöarna syntes bl a ett antal blackpoll warblers, 2-3 orange-crowned 
warblers, en palm warbler samt resans första Tennessee warbler. Nere i en myrkant 
hördes de vemodiga, fallande tonerna från en  Harris´sparrow och vi beslöt nu att söka 
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få syn på den hemlighetsfulla fågeln. Detta var lättare sagt än gjort, men efter säkert 20 
minuters envist nyttjande av bandspelare kom först en och sedan ytterligare en hane 
fram  och underhöll oss en lång stund på mycket nära håll. 
 
Söder om Twin lakes fanns ett stort, ungefär två år gammalt brandfält och genom detta 
företog Lars och jag en vandring. Den gav gott utbyte - två tretåiga hackspettar, en kull 
med varfåglar samt i en liten tjärn gott om vitnackade och amerikanska svärtor, en 
bufflehead samt några alfåglar och mindre bergänder. 
 
Efter att ha hämtat gruppens tionde medlem, Ola, vid flyplatsen var vi på kvällen  åter 
ute på Cape Merry och kunde då konstatera att vitvalarna, som varje sommar brukar 
frekventera mynningen av Churchill-floden, nu dykt upp i åtminstone ett 50-tal 
exemplar. 
 
 
Måndagen den 14 juni 
 
Detta var något av en mellandag och det enda nya område som besöktes var Landing 
lake söder om flygplatsen. Här gavs goda tillfällen till fotografering och närstudier av 
pacific loon, dvärgsnäppa och flikstrandpipare. Ca fem amerikanska rördromar visade 
sig, en Harris´ sparrow sjöng,  liksom också resans första gray-cheeked thrushes. 
 
Vid den nya dammen över floden utanför Goose creek road sågs bl a fem bearded seals 
och en dvärgmås.  
 
 
Tisdagen den 15 juni 
 
Redan kl 3 på morgonen startade vi för att vara på plats i gryningen vid den fina 
fågelmyren norr om Twin lakes. Tyvärr var inte vadarspelet bättre än vid föregående 
besök på förmiddagen, men det var ändå en fin stämning när solen gick upp över myren. 
Förutom vadare sågs bl a en vithövdad havsörn på avstånd. 
 
Hela gruppen företog nu en vandring på skogsbrandfältet söder om Twin lakes. Ett 
stycke från där vi ställde bilen sjöng en Swainson´s thrush och strax därefter fick vi syn 
på ett par brown creepers ( nyligen splittade från vår trädkrypare ) - båda dessa arter har 
normalt sin nordgräns betydligt längre söderut. En stund senare såg vi ytterligare ett par 
brown creepers, sedan en flicker, två tretåiga hackspettar samt varfågelkullen från i 
förrgår. I de små tjärnarna fanns diverse änder samt mindre beckasinsnäppa, 
flikstrandpipare, fläckdrillsnäppa, mindre gulbena och en amerikansk skogssnäppa. På 
en låg sandig ås mellan två tjärnar sjöng en hermit thrush och här upptäckte vi också 
dagens clou - en hane av svartryggad hackspett. Vi fick sedan veta att denna normalt  
sydligare art hade bo i området. På tillbakavägen hittade vi själva ett bo av flicker. 
 
Som avslutning på besöket vid Twin lakes gick vi - trots en i det varma vädret allt värre 
myggplåga - en vandring längs höjdryggen söder om den östliga tvillingsjön. Den 
mångmilsvida utsikten över taigan söderut var fantastisk. Syftet med vandringen var 
framför allt att leta fram en spruce grouse, med det misslyckades tyvärr. Annars var här 
fågelrikt med ett par varnade stenfalkar, tre flickers, två tallbitar, en gärdsmyg ( också 
norr om sitt normala utbredningsområde ), en Tennessee warbler, två white-throated 
sparrows och en fox sparrow. 
 
På tillbakavägen stannade vi som vanligt vid den tavla vid Akudlik där ornitologer 
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brukar skriva upp sina intressanta obsar. Den intressantaste var nu fjälluggla, vilket 
föranledde oss att åka några kilometer tillbaka till stranden nedanför flygplatsen där 
fågeln setts några timmar tidigare. Här hittade vi den också och fick fina närstudier 
under en lång stund. 
 
Några timmars eftermiddagskådande på Cape Merry gav av nytt bland annat en eller två 
bredstjärtade labbar, tyvärr dock rätt långt ute över havet. 
 
 
Efter middagen gav sig ett järngäng ut för att trotsa myggen , dels vid 
tidvattenstränderna utefter floden söder om byn, dels vid Goose creek och Hydro road. 
 
På tidvattenstränderna gick bl a ca 100 snögäss och bland dem en bläsgås. Dominerande 
and var stjärtand - det fanns hundratals - och näst vanligast var svartand med minst ett 
20-tal exemplar. 
 
Sedan det blivit mörkt lyssnade vi efter yellow rail och sharp-tailed sparrow som vi båda 
missat i södra Manitoba. Den här gången hade vi bättre tur - redan strax söder om den 
stora vägtrumman vid Hydro road, i princip vårt första stopp, hördes det egenartade 
spellätet från en yellow rail - låter som om två stenar slås mot varandra.  Och när vi 
samlat hela gänget vid rallen så lät också en sharp-tailed sparrow höra sin enkla 
sångstrof  4-5 gånger ! I området sågs också ytterligare en bläsgås. Besöket måste tyvärr 
göras kort - myggförekomsten var helt makalös. Tärnsjö - släng dig i väggen ! 
 
 
Onsdagen den 16 juni 
 
På grund av myggplågan var exkursionsmålet självklart - Coast road/Launch road längs 
stränderna österut från Churchill. Inte ens här var det dock på något vis myggfritt, men 
det fanns ändå vissa möjligheter att då och då se något genom svärmarna, som t ex 5-10 
bredstjärtade labbar, en vittrut och två tobisgrisslor vid de första stoppen. 
 
Vid stranden norr om flygplatsen fick vi återknyta kontakten med vår vän fjällugglan 
och här sågs också några dvärgsnäppor, en snösparv samt resans första lappsparv och 
kustsnäppa. Vid lunchstoppet på den klippiga stranden bortanför infarten till soptippen 
upptäckte Tommy en mystisk sångfågel. Efter mycket springande, klättrande och 
smygande - men lite lunch - kunde vi så småningom bestämma den till rock wren, i en 
synnerligen passande biotop, men något hundratal mil för långt åt norr. Det visade sig 
senare att detta var tredje fyndet för Churchill och något av månadens art till vilken 
andra skådargrupper kom att vallfärda. Och "Team Sweden" blev ett både fruktat och 
aktat namn på anslagstavlan i Akudlik. Vi blev också trendsättare - de flesta andra 
grupper kallade sig nu också "Team St Louis, Team UK" o sv. 
 
Förutom klippsmygen såg vi också en vithövdad havsörn vid lunchstället - den satt en 
stund osedvanligt flott på ett block i drivisen strax utanför stranden. 
 
På kvällen såg vi några fisktärnor bland silvertärnorna i hamnen samt en fjällabb och två 
fina Thayer-trutar på Cape Merry. Valarna vältrade sig i ute i bleket. 
 
 
Torsdagen den 17 juni.  
 
Ett antal kortare utflykter gjordes. Bland annat for vi på en valskådartur kombinerad 



 
 

13

med ett kort besök ute i drivisen och ett drygt timslång besök på Fort Prince of Wales, 
på en udde mot havet på andra sidan floden. Tyvärr kom vi inte så där riktigt nära någon 
val och skepparen förklarade detta med att det ännu så länge inte rörde sig om 
"hemmavalar", utan om förbiflyttande djur som inte var vana vid båtar. Inte heller 
ornitologiskt gav turen något särskilt med undantag av en tobisgrissla ute i drivisen. 
Däremot var vädret som vanligt soligt och varmt ( under vår vistelse sattes ett 
värmerekord för årstiden i Churchill- 28 plusgrader ! ) och udden med det gamla fortet 
en betagande plats. 
 
En eftermiddagstur utefter Goose creek road gav bl a en hane av bufflehead, en 
amerikansk skogssnäppa, en fiskgjuse, en amerikansk tornfalk, ett par blåhökar, en 
jorduggla, två Tennessee warblers, en fox sparrow och en Harris´ sparrow. 
 
På kvällen fick vi en ny art för resan - en större gulbena som kunde studeras länge och 
väl tillsammans med två mindre gulbenor i Granary ponds. Här fanns också en killdeer 
samt ett 20-tal styltsnäppor. Några var borta och tittade på den Wilson´s warbler som 
upptäckts några dagar tidigare.  
 
 
Fredagen den 18 juni 
 
Efter en innehållsrik och givande vecka var det så dags att ta farväl av Churchill och ge 
oss vidare mot norr. Vi flög då till att börja med via Arviat och Rankin Inlet till 
Yellowknife vid Stora Slavsjön. 
 
I Arviat blev det bara ett kort stopp, vid vilket vi hann se ett 20-tal ejdrar, men i Rankin 
Inlet hade vi över fyra timmar vilket i nyttjade till att gå några kilometer längs den väg 
som ledde in in landet samt vandra runt i byn. Rankin Inlet var inte så där överdrivet 
fågelrikt men vi hann i alla fall få ihop ett 20-tal arter, finast en subadult vithövdad 
havsörn som drog förbi just när vi kom ut ur flygterminalen. Fågellivet på tundran runt 
Rankin Inlet kännetecknades framför allt av massor av lappsparvar, men av tättingar 
fanns här också berglärkor, hedpiplärkor, savannahsparvar, snösparvar samt grå- och 
snösiskor. Av vadare hittades kanske 10 par sandsnäppor, men i övrigt syntes bara några 
flikstrandpipare. Två pacific loons, fyra sandhill cranes, ca 10 tundrasvanar,17 snögäss, 
minst åtta översträckande flockar med kanadagäss, ett 10-tal stjärtänder, gott om alfågel, 
två knipor, fyra vittrutar, en fjällvråk och några korpar blev utbytet i övrigt. 
 
Vid flygplatsen vid Yellowknife kom en av resans få missödesungar - det fanns bara en 
mindre bil bokad för oss trots att jag kunde plocka fram två vouchers. Dessutom var alla 
stadens hotell fullbelagda på grund av den årliga festivalen " Mad raven daze". 
Nåja, ursprungsplanen var ju trots allt att vi skulle tälta och när flickan på Budget fick 
tänka en stund kom hon på att hon faktiskt också hade en mindre lastbil ledig tills 
imorgon. Den kunde ta halva gruppen plus allt bagage till en tältplats i närheten där vi 
slog läger. En kvällstur ned till Stora Slavsjön bjöd på en pacific loon, en smålom, 
åtskilliga gråhakedoppingar, amerikanska bläsänder och buffleheads, ett flertal fisk- och 
silvertärnor samt - nytt för resan - några fiskmåsar, i nordamerika en västlig art. En 
hermit thrush sjöng fint, liksom en Swainson´s thrush vid en liten naturskyddad sjö, 
Niven lake, i stadens utkant. Vid sjön fanns också bl a tre skräntärnor samt både grå- 
och svarthakedoppingar. 
 
 
Lördagen den 19 juni. 
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Eftersom planet mot Cambridge bay inte skulle gå förrän frampå eftermiddagen hade vi 
tid för en rejäl morgon- och förmiddagsutflykt längs the Ingraham trail, en ca 10 mil 
lång väg in i vildmarken åt nordost från Yellowknife. Vägen passerade ett stort antal 
mindre sjöar där framför allt islommar, gråhakedoppingar, amerikanska bläsänder, 
mindre bergänder, vitnackade svärtor, amerikanska svärtor och buffleheads var vanliga. 
Här syntes också några svarthakedoppingar, gräsänder, krickor, ringänder samt träd - 
och fiskmåsar. Av småfågel noterades bl a Swainson´s och hermit thrush, Tennessee och 
orange-crowned warbler samt white-crowned sparrow. 
 
Längs stigen mot ett mycket imponerande vattenfall, Cameron falls, hittade vi så 
äntligen våra efterspanade spruce grouses - först en höna genom Tommys försorg, vilket 
Janne sökte bräcka genom att strax därefter hitta en tupp. Båda fåglarna var 
utomordentligt oskygga och kom att kosta gruppens fotografer dryga slantar. Stigen mot 
fallet bjöd också på fyra bändelkorsnäbbar och vid fallet var det några som fick se en 
belted kingfisher.  
 
Efter en viss stress för att hinna med packning, lunch och transport till flygplatsen 
möttes vi av beskedet att planet skulle bli ca två timmar försenat och dessutom först gå 
till Resolute bay, norr om Baffins land och i princip beläget på den magnetiska 
nordpolen ! Detta senare lät dock riktigt spännade, men tyvärr blev besöket här alltför 
kort. Vid det halvtimmeslånga stoppet i det klara men kyliga vädret kunde vi konstatera 
att det var gott om stora snödrivor och att havet fortfarande var isbelagt så långt ögat 
nådde. Av fåglar syntes bara två smålommar i en smältvattenpöl. 
 
Redigt försenade kom vi så småningom i alla fall fram till Cambridge bay där hotellet, 
Arctic Islands Inn, väntade med middag. Trots ett mulet väder med snålblåst blev det för 
de flesta en sen kvällstur, ensamma eller i smärre grupper. Själv började jag med att gå 
rakt ned till stranden för att följa denna mot flygfältet. I strandkanten flög en del 
tärnmåsar och utanför byn började alltfler vadare dyka upp. Sandsnäppor dominerade 
först, men i en större pöl mellan vägen och havet var det fullt av  brednäbbade 
simsnäppor och styltsnäppor. Här fanns också några amerikanska tundrapipare och 
roskarlar. På andra sidan vägen låg en lite större sjö, fylld av fågel - ca 75 tundrasvanar, 
ca 60 praktejdrar och ett 20-tal vanliga ejdrar ( av den gulnäbbade Stilla havs- rasen ) i 
par, gott om alfågel, några stjärtänder samt en del prutgäss, bläsgäss och kanadagäss. 
Prutgässen var av den västliga rasen nigricans, bläsgässen hade stora orange näbbar som 
de grönländska och hade generellt också mycket svart på bukarna. Kanadagässen var av 
en liten, korthalsad och ganska ljus ras, "hutchinsii".  
 
På en liten holme i sjön låg ett 10-tal ruvande tärnmåsar tillsamman med praktejdrar och 
prutgäss. En bredstjärtad labb, en fjällabb samt två vanliga labbar flög över. Vid min 
vandring tillbaka till byn via tundran passerades jag av en spelflygande tuvsnäppa. 
Andra hade under kvällen sett flera tuvsnäppor samt gulbröstad snäppa, smalnäbbad 
simsnäppa och kustpipare. 
 
 
Söndagen den 20 juni 
 
Efter lite regn under natten hade vädret bättrat sig kraftigt och det skulle bli hyfsat resten 
av vår vistelse här. Dagen inleddes med diverse fria vandringar kring byn då bl a den 
bredstjärtade labben från igår återsågs samt ytterligare en brelle , en vitnäbbad islom och 
en savannah sparrow noterades av Tommy. På byns soptipp sågs ett antal vittrutar samt 
minst tre Thayer-trutar. Efter lunch skjutsade den på hotellet sommarjobbande studenten 
William oss den ca två mil långa vägen österut till Mount Pelly och hämtades oss sedan 
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ca fyra timmar senare längre ner längs samma väg. Mount Pelly är en ca 200 meter hög 
och ca 6 km lång ås med fem eller sex koncentriska strandvallar från den efterglaciala 
tiden. Berget ligger mitt i ett större område som man håller på att utveckla som en 
"regional park", alltså ett naturreservat på delstatsnivå. Så fort man lämnat byn och hela 
vägen upp mot berget kändes naturen också mycket fin och orörd, med undantag av just 
vägen samt några jakt- och fiskestugor.  De otaliga rostiga tomfat som man kunde se 
som ledmarkeringar i alla riktningar norr om byn lyste t ex lyckligtvis med sin frånvaro. 
 
 
Från en plats norr om Mount Pelly kunde vi spana ut över omätliga sträckor tundra åt 
öster och bl a räkna in våra första myskoxar, kanske ett 20-tal i några smärre hjordar.En 
vitnäbbad islom flög förbi. Under vandringen tillbaka mot öster upplöstes gruppen snart 
i smådelar, men alla såg ungefär samma arter - pacific loons och smålommar, ytterligare 
en överflygande vitnäbbad islom, tundrasvanar , snö-, kanada, bläs- och prutgäss, 
praktejdrar, alfåglar, kustpipare, amerikanska tundrapipare, brednäbbade simsnäppor, 
styltsnäppor, sandsnäppor, gulbröstade snäppor, tuvsnäppor, fjällabbar, silvertärnor, 
vittrutar, tärnmåsar, berglärkor, snösparvar samt otaliga mängder lappsparvar. 
 
Från och med kvällen hade vi lyckats få hyra en bil - en åttasitsig, något sliten , men 
fullt fungerande Chrysler Voyager. Med denna gjorde vi en första tur längs vägen förbi 
flygfältet och fram till kusten i väster. Vi skulle bl a titta på en pilgrimsfalkhäckning 
som vi fått tips av från ett amerikanskt skådarpar från Boston. Denna häckning hittade 
vi först inte men istället tubade vi in den ena  fjällugglan efter den andra tills vi funnit 
inte färre än minst 11 individer, de flesta gamla hanar. Många satt långt borta, men 
andra närmare, bl a en fin hane på en stor sten nästan i vägkanten. Några fjällvråkar 
fanns också i området och på tillbakavägen fann vi faktiskt också pilgrimsfalkarna. 
 
 
Måndagen den 21 juni 
 
På morgonen exkurerade vi bl a längs den korta vägen uppemot Water lake, byns 
vattenreservoir, och hittade då, i en mindre sjö bortom Water lake, ett par vitnäbbade 
islommar. Dessa besökte vi sedan efter lunch. Genom att gå över isen på Water lake 
kunde vi komma inom 50 meter från lommarna - ännu en av resans toppar !  
 
Efter lunch begav sig sex av gruppens medlemmar upp till Mount Pelly med bilen för 
två nätters övernattning i tält. Fyra ömfotingar blev således kvar i hotellvärmen ännu en 
natt. Knappt hade tälten rests i den vackra sluttningen nedanför Mount Pelly förrän vi 
begav oss iväg i alla riktningar , två och två i således tre grupper. När vi sent på natten 
summerade utbytet bestod det av säkert ett 60-tal myskoxar, flera på närhåll, en caribou, 
flera fjällrävar inkl en med två ungar samt en bebodd lya, ett häckande par av 
pilgrimsfalk, minst fyra par fjällvråkar , ett nytt par vitnäbbade islommar samt en 
vitgumpsnäppa, den enda vi kom att få se vid Cambridge bay. 
 
 
Tisdagen den 22 juni 
 
Nu kom även ömfotingarna ut för att tälta och exkurera. Som vanligt nu mot slutet av 
resan var det svårt att hålla ihop gruppen utan folk gick lite som de ville. Lars och jag 
följde sjö- och älvkanten nordost om Mount Pelly och upplevde bl a det som förtäljs i 
ingressen till denna reseberättelse. Dessutom hittade vi ett par plus ytterligare ett 
exemplar  av vitnäbbad islom i två nya sjöar samt , tillsamman med Acke, kustsnäppa, 
sannolikt häckande, på Mount Pellys topplatå. Enligt våra amerikanska skådarkollegor 
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utgör detta par en isolerad förekomst av denna högarktiska art som här hittat en 
tillräckligt karg häckmiljö. 
 
 Andra gäng räknade myskoxar och kom fram till minst 130 ex samt tittade på fjällrävar. 
Den lya som hittats kvällen innan befanns nu innehålla åtminstone tio ungar. 
 
 
 
 
Onsdagen den 23 juni 
 
Efter bl a obsar av ytterligare några fjällugglor återanträddes färden, i två omgångar, till 
byn och hotellet. På vägen stod bl a två myskoxar alldeles i vägkanten till särskilt foto-
folkets glädje. 
 
Resten av dagen och kvällen blev det relativt spritt exkurerande- en viss mättnad på 
fågel hade definivt inträtt så här nära resans slut. Inget nytt noterades, utan det blev 
diverse favoriter i repris. 
 
 
Torsdagen den 24 juni 
 
På vägen ut till flygplatsen noterade vi en art vi inte tidigare sett i Cambridge bay, 
nämligen skedand, ett par. Därmed kom vi upp till  45 arter på denna plats. Slutsumman 
för hela resan blev 260 arter, varav 252 under de två första veckorna i Manitoba. Detta 
representerar ett mycket gott utbyte som gruppen har all anledning att vara synnerligen 
nöjd med. 
 
 
 
ARTLISTA FÅGLAR 
 
 
1.  Common loon  Islom  Gavia immer.  Ett ex (hört) i Whiteshell provincial park 
 5/6, ett ex i Pelican lake 7/6, sammanlagt 5-10 ex i Riding mtn NP  9-11/6, 
 uppemot fem ex dagligen vid Churchill, framför allt kring flodmynningen, 11-
 18/6, ett 10-tal ex kring Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6.      
 
2. Yellow-billed loon Vitnäbbad islom  Gavia adamsii.  Par i tre sjöar kring 
 Cambridge Bay 19-24/6 - liten sjö strax norr om  Water lake, ca 1 km norr om 
 Cambridge bay, stor sjö sydväst om sydspetsen på Mount Pelly samt medelstor sjö 
 nordost om sydspetsen på Mount Pelly. Dessutom en ensam fågel 22/6 i mindre 
 sjö öster om Mount Pelly samt överflygande fåglar vid tre tillfällen - två vid 
 Mount Pelly 20/6 och en vid Cambridge bay samma dag. 
 
3. Pacific loon Stillahavslom  Gavia pacifica. Allmän i Churchill 11-18/6, både i 
 floden, kring flodmynningen och i sjöar, ett ex i Stora Slavsjön vid Yellowknife 
 18/6, allmän ( fler än 20 par ) kring Cambridge bay 19-24/6.  
 
4. Red-throated loon Smålom Gavia stellata. Totalt 5-10 ex kring Churchill 11-
 18/6, två ex vid Rankin Inlet 18/6, tre ex kring Yellowknife 18-19/6, två ex vid 
 Resolute bay 19/6, ca fem par kring Cambridge bay 19-24/6.   
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5. Western grebe Mörk svandopping Aechmophorus occidentalis. Sammanlagt ett 
 20-tal fåglar i Oak hammock marsh och vid Delta beach 6/6, minst 170 ex i norra 
 delen av Pelican lake samt enstaka i sjöar utefter vägen i sydvästra Manitoba 7/6, 
 ca 20 ex i Oak lake 8/6, två ex i Lake Audy, Riding mtn NP, 9/6.  
 
6. Red-necked grebe Gråhakedopping Podiceps grisegena.  Fyra ex i Pelican lake 
 7/6, sammanlagt 10-15 ex  i och kring Riding mtn NP 9-11/6, allmän ( över 30 ex 
 sedda i Stora Slavsjön och kring Ingraham trail ) kring Yellowknife 18-19/6. 
 
7. Horned grebe Svarthakedopping Podiceps auritus.  Ett ex i Oak hammock 
 marsh 6/6, ett par i Granary ponds, Churchill, 11-18/6, 3-4 ex kring Yellowknife 
 18-19/6. 
 
8. Eared grebe Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis. Tre ex i Oak hammock 
 marsh 6/6, sex ex i Pelican lake plus två ex i mindre sjö längs vägen i sydvästra 
 Manitoba 7/6, 3-4 ex längs vägen i sydvästra Manitoba 8/6 samt två ex söder om 
 Riding mtn NP 10/6. 
 
9. Pied-billed grebe Tjocknäbbad dopping Podilymbus podiceps.  Ett 10-tal ex i 
 Oak hammock marsh 6/6, ett ex i liten pöl väster om Melita 8/6. 
 
10. American white pelican Hornpelikan Pelecanus erythrorhynchos. Totalt 100-
 125 ex i Oak hammock marsh samt vid Grand beach och Delta beach 6/6, flera 
 100 ex vid Pelican lake och längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, som flest ca 50 
 ex i sjön vid Riding mtn guest ranch 9-11/6.   
 
11. Double-crested cormorant Öronskarv Phalacrocorax auritus.  Totalt ett 20-tal 
 ex i Oak hammock marsh 6/6, ett 50-tal ex vid Pelican lake 7/6 samt 8-10 ex längs 
 vägen i sydvästra Manitoba 8/6. 
 
12. Least bittern Amerikansk dvärgrördrom Ixobrychus exilis.  Två ex hörda  längs 

väg 506 öster om Winnepeg 5/6.          
 
13. American bittern Amerikansk rördrom Botaurus lentiginosus.  Två ex ( en hörd 
 och en sedd ) nordväst om Melita 7/6, ett ex hört utefter väg 19 i Riding mtn NP 
 11/6, ca 10 ex sedda eller hörda kring Churchill 11-18/6.   
 
14.  Black-crowned night-heron Natthäger Nycticorax nycticorax. Sammanlagt fyra 
 ex i Oak hammock marsh 6/6. 
 
15. Great blue heron Amerikansk gråhäger Ardea herodias. Två ex i området öster 
 om Winnepeg 5/6, fyra ex i Oak Hammock marsh 6/6, ett ex vid Pelican lake och 
 ett ex utefter vägen i sydvästra Manitoba 7/6, 5-10 ex i Riding mtn NP 9-11/6. 
 
16. Sandhill crane Prärietrana Grus canadensis. 51 ex i flock plus flera hörda i 
 området öster om Winnepeg 5/6, två ex vid Pelican lake samt 17 ex utefter vägen 
 i sydvästra Manitoba 7/6, ett ex utefter vägen i sydvästra Manitoba 8/6, sju ex i 
 Riding mtn NP 10/6, sammanlagt minst ett 10-tal ex kring Churchill 11-18/6, 
 minst fyra ex kring Rankin inlet 18/6, 3-5 ex kring Cambridge bay 19-24/6.  
 
17. Tundra swan Mindre sångsvan Cygnus columbianus columbianus.   Några ex 

kring Churchill 11-18/6, 10 ex kring Rankin inlet 18/6, allmän kring  
Cambridge bay ( bl a uppemot 90 ex i den lilla sjön mellan byn och flygplatsen ) 
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 19-24/6. 
 
18. Greater white-fronted goose Bläsgås Anser albifrons. Två ex vid Churchill 
 15/6, allmän, i par, kring Cambridge bay 19-24/6. 
 
19. Snow goose Snögås Anser caerulescens.  Ett par  ( häckande på holme )  i Oak 
 hammock march 6/6, fyra ex vid Souris river, Melita, 7-8/6, minst 150 ex rastande 
 och flera sträckande flockar kring Churchill 11-18/6, 11 ex sträckande förbi 
 Rankin inlet 18/6, allmän i sträckande flockar om uppemot 10-15 ex ( 20-30 % 
 blågäss ) kring Cambridge bay 19-24/6. 
 
20. Canada goose Kanadagås Branta canadensis. Allmän-  allmännaste gåsen -  

såväl i södra Manitoba som kring Churchill och Cambridge bay, uppenbarligen 
med olika raser - de vid Churchill ( interior ) var mindre än de i södra Manitoba ( 
maxima ) och de vid Cambridge bay var allra minst (  hutchinsii. Förbi Churchill 
11-18/6 samt Rankin Inlet 18/6 sträckte åtskilliga flockar fortfarande  mot norr.   

 
21. Brant Prutgås Branta bernicla nigricans.  Totalt 30-40 ex, samtliga av rasen 
 nigricans, kring Cambridge bay 19-24/6 - minst talrika gåsen här.  
 
22. Mallard Gräsand Anas platyrhynchos. Allmän i södra Manitoba 5-11/6, tämligen 
 allmän kring Churchill 11-18/6, några ex sedda kring Yellowknife 18-19/6.  
 
23. American black duck Svartand Anas rubripes. Totalt ett 10-tal ex i dammar i 
 området öster om Winnepeg 5/6, ett ex i Oak hammock marsh 6/6, minst ett 20-tal 
 ex, mest på tidvattenstränderna, kring Churchill 11-18/6.     
 
24. Gadwall Snatterand Anas strepera.  Totalt 5-6 ex i dammar i området öster om 
 Winnepeg 5/6, 20-25 ex i Oak hammock marsh 6/6,  allmän i småsjöarna på 
 prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, ett ex vid Riding mtn guest ranch 9/6, totalt 
 10-15 ex kring Churchill 11-18/6.  
 
25. Green-winged teal Kricka Anas crecca carolinensis.Totalt 5-6 ex i dammar i 
 området öster om Winnepeg 5/6, 20-25 ex i Oak hammock marsh 6/6,  
 allmän i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, tämligen allmän  

( framför allt i Granary ponds ) kring Churchill 11-18/6, några ex kring 
 Yellowknife 18-19/6. 
 
26. American widgeon Amerikansk bläsand Anas americana. Totalt ca 20 ex i 
 dammar i området öster om Winnepeg 5/6, ca 10 ex i Oak hammock marsh samt 
 längs vägen 6/6, ca 10 ex i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, 
 tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, allmän kring Yellowknife 18-19/6.  
 
27. Northern pintail Stjärtand Anas acuta.  5-6 ex i dammar i området öster om 
 Winnepeg 5/6, två ex i Oak hammock marsh 6/6, ca 50 ex i småsjöarna på prärien 
 i sydvästra Manitoba 7-8/6,  allmän kring Churchill, särskilt på tidvattenstränderna 
 strax söder om byn, 11-18/6, ca 10 ex kring Rankin inlet 18/6, 5-6 par kring 
 Cambridge bay 19-24/6. 
 
28. Northern shoveler Skedand Anas clypeata.  Ca 10 ex i dammar i området öster 
 om Winnepeg 5/6, allmän i Oak hammock marsh 6/6,  allmän i småsjöarna på 
 prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, ca fem ex i Riding mtn NP 9/6, tämligen 
 allmän kring Churchill 11-18/6, ett par vid Cambridge bay 24/6. 
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29. Blue-winged teal Blåvingad årta Anas discors. Ca 10 ex i dammar i området 
 öster om Winnepeg 5/6, allmän i Oak hammock marsh 6/6,  allmän - talrikaste 
 anden - i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, ca 10 ex i Riding mtn 
 NP 8-11/6, tre ex kring Churchill 11-18/6. 
 
30. Cinnamon teal Brun årta Anas cyanoptera. Ett par strax nordväst om Melita 7/6. 
 Västlig art med få fynd i Manitoba. 
 
31. Ruddy duck Amerikansk kopparand Oxyura jamaicensis.  Allmän i Oak 
 hammock marsh 6/6, ca 15 ex i sjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, 
 några ex i Riding mtn NP 10/6. 
 
32. Wood duck Brudand Aix sponsa.  En hane i damm i området öster om Winnepeg 
 5/6, två hanar i Oak hammock marsh 6/6, fyra hanar vid gömslet invid 
 bäverdammen nära Riding mtn guest ranch 9-10/6. 
 
33. Canvasback Svartnäbbad brunand Aythya valisineria.  Mycket allmän i Oak 
 hammock marsh 6/6, 30-50 ex i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, 
 ett ex i Stora Slavsjön vid Yellowknife 18/6. 
 
34. Redhead Amerikansk brunand Aythya americana. Mycket allmän i Oak 
 hammock marsh 6/6, ca 20 ex i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, 
  åtta ex i sjön vid Riding mtn guest ranch 10/6.  
 
35. Ring-necked duck Ringand Aythya collaris. En hane i liten tjärn i området öster 
 om Winnepeg 5/6, ett 20-tal i Oak Hammock marsh 6/6, ca 15 ex i småsjöarna på 
 prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, allmän i Riding mtn NP inkl sjön vid 
 gästranchen 8-11/6, ca fem ex i sjöarna utefter Ingraham trail öster om 
 Yellowknife 19/6. 
 
36. Greater scaup Bergand Aythya marila.  Tämligen allmän kring Churchill 11-
 18/6. 
 
37. Lesser scaup Mindre bergand Aythya affinis.  15-20 ex i dammar i området 
 öster om Winnepeg 5/6, ett 20-tal ex i Oak hammock marsh 6/6, 20-30 ex i 
 småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, några ex i Riding mtn NP  

8-11/6, ca 20 ex - mindre talrik än berganden - kring Churchill 11-18/6, tämligen 
 allmän kring Yellowknife 18-19/6. 
 
38.   Common eider Ejder Somateria mollissima. Tämligen allmän i havet kring 
 Churchill 11-18/6, ca 20 ex vid Arviat 18/6, tämligen allmän ( och hela tiden 
 ökande genom  insträck ) kring Cambridge bay 19-24/6. De senare var av pacific-
 rasen ( v-nigra ) med lysande gula näbbar. 
 
39. King eider Praktejder Somateria spectabilis. Allmän - utan konkurrens den mest 
 talrika anden - vid Cambridge bay 19-24/6. I stort sett alla fåglar låg i par och 
 hanarna spelade flitigt för honorna. Bl a låg ca 35 par i sjön mellan flygplatsen och 
 byn.   
 
40. Black scoter Sjöorre Melanitta nigra americana. Mindre flockar, sammanlagt 
 kanske ett dussin individer, sågs i stort sett dagligen vid Churchill, framför allt 
 kring Cape Merry, 11-18/6.  
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41. White-winged scoter Svärta Melanitta fusca. Tämligen allmän, både i havet och i 
 skogssjöar, kring Churchill 11-18/6, ett 20-tal ex i sjö vid Ingraham trail öster 
 Yellowknife 19/6. 
 
42. Surf scoter Vitnackad svärta Melanitta perspicillata. Allmän ( stora flockar)  i 
 havet och tämligen allmän i skogssjöar kring Churchill 11-18/6, ett 30-tal ex  

( tillsammans med föregående art ) i sjö vid Ingraham trail öster om Yellowknife 
 19/6. 
43. Oldsquaw Alfågel Clangula hyemalis. Tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, 
 allmän kring Rankin inlet 18/6 och kring Cambridge bay ( näst talrikaste anden 
 här ) 19-24/6.  
 
44. Common goldeneye Knipa Bucephala clangula. Totalt 20-30 ex i småsjöar i 
 området öster om Winnepeg 5/6, ett ex i Oak hammock marsh 6/6, ett ex i Pelican 
 lake 7/6, ca fem ex i Riding mtn NP 8-11/6, allmän i Churchill-floden 11-18/6, två 
 ex vid Rankin inlet 18/6. 
 
45. Bufflehead Buffelhuvud Bucephala albeola.  En hane strax utanför Riding mtn 
 NP 8/6, 5-10 ex i Riding mtn NP 9-11/6, en hona i liten sjö söder om Twin lakes, 
 Churchill, 13/6, en hane vid Goose creek rd, Churchill, 17/6 , totalt ett 30-tal ex 
 kring Yellowknife 18-19/6.   
 
46. Common merganser Storskrake Mergus merganser. Ett ex i liten sjö i området 
 öster om Winnepeg 5/6, ett ex i Riding mtn NP 9/6, allmän i stora flockar i 
 Churchill-floden 11-18/6, flera ex vid Yellowknife 18/6. 
 
47. Red-breasted merganser Småskrake Mergus serrator. Tämligen allmän i havet 
 kring Churchill 11-18/6. 
 
48. Hooded merganser Kamskrake Mergus cucullatus.  En hona i liten tjärn i 
 området öster om Winnepeg 5/6, en hane i Oak hammock marsh 6/6, en hona vid 
 bävergömslet nära Riding mtn guest ranch 9/6, en hona i sjön vid gästranchen 
 10/6. 
 
49. Virginia rail Virginiarall Rallus limicola. Ett ex hört i Oak hammock marsh 6/6, 
 ett ex hört i Riding mtn NP 11/6. 
 
50. Sora Karolinasumphöna Porzana carolina. Ett ex hört i området öster om 
 Winnepeg 5/6, ca 10 ex hörda i Douglas marsh och på andra ställen i sydvästra 
 Manitoba 7/6, två ex hörda i området väster om Melita 8/6, ca fem ex hörda i 
 Riding mtn NP 8-11/6, ett 10-tal hörda eller sedda i Churchill, framför allt i 
 Granary ponds, 11-18/6, ett ex hört vid Ingraham trail öster om Yellowknife 19/6. 
 
51. Yellow rail Amerikansk gulrall Coturnicops noveboracensis.  En spelande fågel 
 invid Hydro rd, Churchill, 15/6 och 17/6.  
 
52. American coot Amerikansk sothöna Fulica americana. Allmän i Oak hammock 
 marsh 6/6, tämligen allmän i småsjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, 
 några ex i sjön vid Riding mtn guest ranch 8-11/6, ett ex vid Akudlik, Churchill 
 13/6. 
 
53. American avocet Amerikansk skärfläcka Recurvirostra americana. Tre ad plus 



 
 

21

 några små ungar vid präriepöl strax väster om Melita 7/6. 
 
54. Piping plover Flöjtstrandpipare Charadrius melodus. Två par häckande ( bona 
 inhägnade! ) vid Grand beach, Lake Winnepeg, 6/6. 
 
55. Semipalmated plover Flikstrandpipare Charadrius semipalmatus. 3-4 ex i 
 dammar i området öster om Winnepeg 5/6, totalt ca 20 ex kring Churchill 11-18/6, 
 några ex vid Rankin inlet 18/6, tämligen allmän vid Cambridge bay 19-24/9. 
 
56. Killdeer Skrikstrandpipare Charadrius vociferus. Tämligen allmän i södra 
 Manitoba 5-8/6, ett ex i Riding mtn NP 10/6, två ex vid Churchill 14/6 respektive 
 17/6.  
 
57. Black-bellied plover Kustpipare Pluvialis squatarola.  Totalt ett 20-tal rastande 
 fåglar vid Churchill 11-18/6, bl a en flock om 15 ex vid Bird Cove 12/6, sparsamt 
 häckande - totalt 15-20 ex sedda - vid Cambridge bay 19-24/6. 
 
58. American golden plover Amerikansk tundrapipare Pluvialis dominicus. 
 Tämligen allmänt häckande - ett 20-tal ex sedda - vid Churchill 11-18/6, tämligen 
 allmänt häckande - 20-30 ex sedda - vid Cambridge bay 19-24/6. 
 
59. Marbled godwit Präriespov Limosa fedoa. Tämligen allmänt häckande i öppen 
 terräng i södra Manitoba - sammanlagt sågs 50-60 ex  5-8/6. 
 
60. Hudsonian godwit Hudsonspov Limosa haemastica. Tämligen allmänt häckande 
  - 40-50 ex sågs - på blöta myrar kring Churchill 11-18/6.  
 
61. Whimbrel Småspov Numenius phaeopus hudsonicus. Mindre allmänt häckande - 
 ett 10-tal ex sågs - kring Churchill 11-18/6. 
 
62. Willet Willetsnäppa Catoptrophorus semipalmatus. Ett ex i Oak hammock marsh 
 6/6, två ex på prärien i sydvästra Manitoba 7/6. 
 
63. Greater yellowlegs Större gulbena Tringa melanoleuca. Ett ex rastande i 
 Granary ponds, Churchill, 17/6. 
 
64. Lesser yellowlegs Mindre gulbena Tringa flavipes. Ett ex rastande i damm i 
 området öster om Winnepeg 5/6, tämligen allmänt häckande kring Churchill 11-
 18/6. 
 
65. Solitary sandpiper Amerikansk skogssnäppa Tringa solitaria. Ensamma 
 överflygande fåglar sedda vid fyra tillfällen - väg 19, Riding mtn NP, 9/6, Goose 
 creek rd, Churchill 11/6, söder om Twin Lakes, Churchill, 15/6, Hydro rd, 
 Churchill, 17/6. 
 
66. Spotted sandpiper Fläckdrillsnäppa Actitis macularia. Enstaka fåglar, 
 sammanlagt ca 10 ex, i södra Manitoba inklusive Riding mtn NP 5-11/6, 
 mindre allmän vid Churchill 11-18/6, 3-4 ex kring Ingraham trail öster om 
 Yellowknife 19/6. 
 
67. Wilson´s phalarope Wilsonsimsnäppa Phalaropus tricolor. Ett 10-tal i damm i 
 området öster om Winnepeg 5/6, fem ex vid Oak hammock marsh 6/6, ca 20 ex i 
 småsjöar på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6. 
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68. Red-necked phalarope Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus. Åtta ex i 
 dammar i området öster om Winnepeg 5/6, tämligen allmän vid Churchill 11-18/6, 
 ett 20-tal ex - antalet ökade successivt - vid Cambridge bay 19-24/6. 
 
69. Red phalarope Brednäbbad simsnäppa Phalaropus fulicaria. Allmän - 50-100 
 ex sedda - vid Cambridge bay 19-24/6. 
 
 
70. Short-billed dowitcher Mindre beckasinsnäppa Limnodromus griseus 
 hendersonii. Två ex rastande i Oak hammock marsh 6/6, tämligen allmänt 
 häckande på blöta myrar kring Churchill 11-18/6.  
 
71. Stilt sandpiper Styltsnäppa Micropalama himantopus. Två ex rastande i liten sjö 
 på prärien i sydvästra Manitoba 7/6, tämligen allmänt häckande kring Churchill 
 11-18/6, allmänt häckande kring Cambridge bay 19-24/6. 
 
72. Common snipe Enkelbeckasin Gallinago gallinago delicata. Tämligen allmän i 
 södra Manitoba, inklusive Riding mtn NP, 5-11/6, tämligen allmän kring 
 Churchill 11-18/6, ett ex hört längs Ingraham trail öster om Yellowknife, 19/6. 
 
73. American woodcock Amerikansk morkulla Scolopax minor. Ett ex stöttes flera 
 gånger vid Boreal island trail, Riding mtn NP, 10/6. Av beteendet att döma hade 
 den ungar i närheten. Lokalen torde ligga vid artens absoluta västgräns i 
 nordamerika.  
 
74. Ruddy turnstone Roskarl Arenaria interpres morinella. Allmänt rastande  kring 

hamnen i Churchill 11-18/6, ett 10-tal ex kring Cambridge bay 19-24/6. 
 
75 Red knot Kustsnäppa Calidris canutus rufus.  Ett ex rastande vid stranden 
 nedanför flygplatsen, Churchill, 16/6, ett ex, sannolikt häckande, på Mount Pellys 
 topplatå 22/6. 
 
76. Dunlin Kärrsnäppa Calidris alpina pacifica.  Ett 10-tal rastande i damm i 
 området öster om Winnepeg 5/6, 15-20 ex rastande i Oak hammock marsh 6/6, 

 3-4 ex rastande i mindre sjö pöl på prärien i sydvästra Manitoba 7/6, totalt ett 10-
 tal, bl a några spelande fåglar på myren norr om Twin lakes, kring Churchill 11-
 18/6. 
 
77. Sanderling Sandlöpare Calidris alba.  Två ex rastande i damm i området öster 
 om Winnepeg 5/6, ett 10-tal rastande vid Bird Cove, Churchill, 12/6, ett 20-tal 
 rastande vid hamnen, Churchill 16/6. 
 
78. Semipalmated sandpiper Sandsnäppa Calidris pusilla. Ett 20-tal ex rastande i 
 damm i området öster om Winnepeg 5/6, 30-40 ex rastande i Oak hammock marsh 
 6/6, ca 10 ex rastande i mindre sjö på prärien i sydvästra Manitoba 7/6, ca 10 par 
 häckande vid Rankin inlet 18/6, mycket allmänt häckande - utan jämförelse den 
 talrikaste vadaren - kring Cambridge bay 19-24/6. 
 
79. Least sandpiper Dvärgsnäppa Calidris minutilla. Två ex rastande i damm i 
 området öster om Winnepeg 5/6, mindre allmänt häckande kring Churchill 11-
 18/6. 
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80. White-rumped sandpiper Vitgumpsnäppa Calidris fuscicollis. Dominerande art 
 bland de rastande vadarna i södra Manitoba - ca 150 ex i damm i området öster 
 om Winnepeg 5/6, ca 100 ex i Oak Hammock marsh 6/6, ca 25 ex i mindre sjö  på 
 prärien i sydvästra Manitoba 7/6. Betydligt svårare att se i arktis -endast ett ex 
 sågs, vid Mount Pelly, Cambridge bay, 21/6. Var häckar arten egentligen ? 
 
81. Baird´s sandpiper Gulbröstad snäppa Calidris bairdii.  Enstaka ex bland 
 vitgumpsnäpporna i damm i området öster om Winnepeg 5/6, tämligen allmänt 
 häckande kring Cambridge bay 19-24/6. 
 
82. Pectoral sandpiper Tuvsnäppa Calidris melanotos.  Cirka fem ex rastande i 
 damm i området öster om Winnepeg 5/6, ett ex rastande i Oak hammock marsh 
 6/6, tämligen allmänt häckande kring Cambridge bay 19-24/6. 
 
83. Upland sandpiper Piparsnäppa Bartramia longicauda.  6-7 ex kring Oak 
 hammock marsh och längs vägen i övrigt 6/6, 5-6 ex på prärien i sydvästra 
 Manitoba 7-8/6. 
 
84. Buff-breasted sandpiper Prärielöpare Tryngites subruficollis.  Ett ex rastande i 
 damm i området öster om Winnepeg 5/6. 
 
85. Pomarine jaeger Bredstjärtad labb Stercorarius pomarinus.  1-2 ex utanför Cape 
 Merry, Churchill, 15/6, 5-10 ex  utanför stranden ca 3 km öster Churchill 16/6, 
 totalt ca fem ex kring Cambridge bay 19-24/6. 
 
86. Parasitic jaeger Labb Stercorarius parasiticus.  Allmän kring Churchill 11-18/6, 
 ett 10-tal ex kring Cambridge bay 19-24/6. 
 
87. Long-tailed jaeger Fjällabb Stercorarius longicaudus.  Ett ex vid Cape Merry, 
 Churchill, 16/6, tämligen allmän - 20-30 ex sedda - kring Cambridge bay 19-24/6.  
 
88. Franklin´s gull Präriemås Larus pipixcan. Allmän i Oak hammock marsh 6/6 
 samt vid sjöar på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, några ex kring flygplatsen i 
 Edmonton 24-25/6. 
 
89. Bonaparte´s gull Trädmås Larus philadelphia. Fem 2 k-fåglar vid Grand beach, 
 Lake Winnepeg, 6/6, 5-6 ex vid Pelican lake 7/6, allmän kring Churchill 11-18/6, 
 tämligen allmän kring Yellowknife 18-19/6. 
 
90. Little gull Dvärgmås Larus minutus. Tre ex 12/6 samt ett ex 14/6 vid Churchill. 
 
91. Ross´gull Rosenmås Rhodostethia rosea.  Ett ex strax söder om hamnen i 
 Churchill på kvällen 11/6, ett ex sträckande förbi Cape Merry, Churchill, 13/6  

( Tommy Eriksson ). 
 
92. Ring-billed gull Ringnäbbad mås Larus delawarensis.  Tämligen allmän - den 
 dominerande truten- i södra Manitoba 5-11/6 och kring Churchill 11-18/6. 
 
93. Mew gull Fiskmås Larus canus brachyrhynchus. Ca 10 ex kring Yellowknife 
 18-19/6. 
 
94. Herring gull Gråtrut Larus argentatus smithsonianus.  Ett ex i damm i området 
 öster om Winnepeg 5/6, ca 10 ex på soptippen söder om Delta marshes 6/6, 
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 tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, flera ex vid Rankin Inlet 18/6, tämligen 
 allmän kring Yellowknife 18-19/6. 
 
95. California gull Prärietrut Larus californicus.  4-5 adulta ex på  soptippen  söder 

om Delta marshes 6/6. 
 
96. Glaucous gull Vittrut Larus hyperboreus.  Enstaka ex kring Churchill 11/6, 
 14/6 och 16/6, minst fyra ex vid Rankin inlet 18/6, tämligen allmän kring 
 Cambridge bay 19-24/6. 
 
97. Thayer´s gull Thayertrut Larus thayeri.  Ett ex vid Granary ponds, Churchill, 
 11/6, två ex vid Cape Merry, Churchill, 16/6, totalt ca 10 ex kring Cambridge bay 
 19-24/6. 
 
98. Sabine´s gull Tärnmås Larus sabini.  Allmän - över 100 ex sedda - kring 
 Cambridge bay 19-24/6. 
 
99. Common tern Fisktärna Sterna hirundo. 3-4 ex vid Grand beach, Lake 
 Winnepeg, 6/6, några ex i Riding mtn NP 9/6, ett ex 11/6 och 2-3 ex 16/6 vid 
 hamnen i Churchill, flera ex kring Yellowknife 18-19/6. 
 
100. Arctic tern Silvertärna Sterna paradisaea.  Allmän kring Churchill 11-18/6, flera 
 ex kring Yellowknife 18-19/6, tämligen allmän kring Cambridge bay 19-24/6.  
 
101. Forster´s tern Kärrtärna Sterna forsteri. Tämligen allmän vid Oak hammoch 
 marsh och Grand beach, Lake Winnepeg , 6/6, några ex vid Pelican lake 7/6 samt 
 Oak lake 8/6. 
 
102. Black tern Svarttärna Chlidonias niger surinamensis.  Allmän i Oak 
 hammock marsh 6/6 samt vid sjöarna på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6.  
 
103. Caspian tern Skräntärna Sterna caspia.  Ett ex i Oak hammock marsh 6/6, tre ex 
 över Niven lake, Yellowknife 18/6. 
 
104. Black guillemot Tobisgrissla Cepphus grylle. Två ex utanför stranden några km 
 öster om Churchill 16/6, ett ex ute i drivisen utanför Cape Merry, Churchill,  17/6. 
 
105. Turkey vulture Kalkongam Cathartes aura. Cirka 10 ex i området öster om 
 Winnepeg 5/6, två ex längs vägen söder om Grand beach 6/6, två ex söder om 
 Riding mtn NP 9/6. 
 
106. Bald eagle Vithövdad havsörn Haliaeetus leucocephalus.  Två ad i närheten av 
 Elma i området öster om Winnepeg 5/6, två ad vid  Lake Audy, Riding mtn NP 
 9/6, en ad vid Goose creek rd, Churchill, 12/6, en ad norr om Twin lakes, 
 Churchill, 16/6, en ad på isblock utanför Launch rd, Churchill, 17/6, en subad vid 
 Rankin inlet 18/6. 
 
107. Northern harrier Blå kärrhök Circus cyaneus hudsonicus. Allmän - totalt 

räknades ca 30 ex - läng vägarna i södra Manitoba 6-11/6, ett ex i Riding  mtn 
NP 9/6, tämligen allmän - ca 10 ex sågs - kring Churchill 11-18/6.  

 
108. Cooper´s hawk Coopers hök Accipiter cooperii.  Ett ex i området öster om 
 Winnepeg 5/6, ett ex längs vägen i sydvästra Manitoba 8/6, ett ex i Riding mtn NP 
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 10/6. 
 
109. Northern goshawk Duvhök Accipiter gentilis atricapillus. En juv hona vid 
 Riding mtn guest ranch 10/6. 
 
110. Broad-winged hawk Bredvingad vråk Buteo platypterus. 6-7 ex i skogen i 
 området öster om Winnepeg 5/6, ett ex längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, ett 
 varnande par i skogen i Riding mtn NP 9/6. 
 
 
111. Red-tailed hawk Rödstjärtad vråk Buteo jamaicensis. Sammanlagt 30-40 ex 
 längs vägarna i södra Manitoba 5-8/6, över 15 ex i Riding mtn NP 8-11/6. 
 
112. Swainson´s hawk Prärievråk Buteo swainsoni.  Två ex kring Oak hammock 
 marsh 6/6, 3-4 ex längs vägarna i sydvästra Manitoba 7/6. 
 
113. Rough-legged hawk Fjällvråk Buteo lagopus sanctijohannis. Ett ex  vid Rankin 

inlet 18/6, minst fyra par häckande på Mount Pelly samt enstaka sedda på andra 
håll kring Cambridge bay 19-24/6. 

 
114. Ferruginous hawk Kungsvråk Buteo regalis. Ett ex över skogen i området öster 
 om Winnepeg 5/6. 
 
115.  Osprey Fiskgjuse Pandion haliaetus carolinensis. Ett bo samt tre ex  vid Grand 

beach, Lake Winnepeg, 6/6, två ex i Riding mtn NP 9/6 resp 10/6, ett  par med bo 
vid Goose creek rd, Churchill, 12/6, ett ex Hydro rd, Churchill, 17/6.  

 
116 American kestrel Sparvfalk Falco sparverius. Ca 20 ex kring vägarna i södra 
 Manitoba 5-8/6, ett ex i Riding mtn NP 9/6, två ex kring Churchill 13/6 respektive 
 17/6, två ex vid Ingraham trail öster om Yellowknife 19/6. 
 
117. Merlin Stenfalk Falco columbarius. Ett ex i Whiteshell provincial park 5/6, 6-7 
 ex kring Churchill 11-18/6, ett ex vid Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6. 
 
118. Peregrine falcon Pilgrimsfalk Falco peregrinus pealei. Två par häckande kring 
 Cambridge bay - ett på Mount Pellys östsida och ett i landningsbanans 
 förlängning, tvärsöver den smala havsviken. 
 
119. Ruffed grouse Kragjärpe Bonasa umbellus.  Spelande fåglar hördes på flera 
 ställen i södra Manitoba - ett ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6 
 samt sammanlagt ett 10-tal ex i Riding mtn NP 9-11/6. 
 
120. Spruce grouse Granjärpe Dendragapus canadensis. Ett par, hane och hona, längs 
 Cameron falls trail vid Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6. 
 
121. Willow ptarmigan Dalripa Lagopus lagopus.  Sammanlagt ett 10-tal ex kring 
 Churchill 13, 14 och 15/6. 
 
122. Sharp-tailed grouse Spetsstjärtad präriehöna Tympanuchus phasianellus. Två 
 ex längs vägen över prärien i sydvästra Manitoba 7/6, fem ex på den fina prärien 
 vid Broomhill nordväst om Melita 7/6 samt två ex i samma område 8/6. 
 
123. Wild turkey Kalkon Meleagris gallopavo. Två ex på fält söder om Delta marshes 
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 6/6. 
 
124. Rock dove Klippduva Columba livia. Några ex längs vägen i södra Manitoba 6/6. 
 
125. Mourning dove Spetsstjärtad duva Zenaida macroura. Relativt allmän längs 
 vägarna i kulturlandskapet i södra Manitoba 5-11/6. 
 
126. Black-billed cuckoo Svartnäbbad regngök Coccyzus erytrophthalmus.  Två ex 
 i strandskogen vid Lake Audy, Riding mtn NP, 9/6. 
 
127. Short-eared owl Jorduggla Asio flammeus.  Två ex vid Oak Hammock marsh 
 6/6, sedd nästan dagligen kring Churchill med totalt 5-10 ex 11-18/6. 
 
128.  Snowy owl Fjälluggla Nyctea scandiaca. En hona på stranden nedanför flygfältet 
 i Churchill 15-16/6, totalt ca 15 ex kring Cambridge bay 19-24/6 , som flest 11 ex 
 väster om flygfältet på kvällen 20/6 . Majoriteten var gamla hanar.   
 
129. Common nighthawk Större falknattskärra Chordeiles minor.  Ett ex i Winnepeg 
 samt ett ex vilande på gren vid Elma i området öster om Winnepeg 5/6, ett ex vid 
 Yellowknife 18/6.  
 
130. Chimney swift Skorstensseglare Chaetura pelagica.  Tre ex över Wasagaming, 
 Riding mtn NP, 9/6. 
 
131. Ruby-throated hummingbird Rubinkolibri Archilochus colubris.  Ett ex vid väg 
 506 i området öster om Winnepeg 5/6, ett ex vid Delta beach 6/6, ett ex vid Melita 
 motel by the river 7-8/6, två ex vid Riding mtn guest ranch 9-10/6. 
 
132. Belted kingfisher Bälteskungsfiskare Ceryle alcyon. Ett ex vid väg 506 i 
 området öster om Winnepeg 5/6, sammanlagt fyra ex längs vägarna i sydvästra 
 Manitoba 7-8/6, två ex i Riding mtn NP 9/6, ett ex vid Cameron falls invid 
 Ingraham trail öster om Yellowknife 19/6.  
 
133. Northern flicker Guldspett Colaptes auratus.  5-6 ex i området öster om 
 Winnepeg 5/6, 4-5 ex längs vägen i sydvästra Manitoba 8/6, några ex i Riding mtn 
 NP 9/6, två ex vid Twin lakes, Churchill, 13/6, tre ex samt ett bo med ruvande 
 fågel söder om Twin lakes, Churchill, 15/6, två ex längs Ingraham trail öster om 
 Yellowknife 19/6.  
 
134. Red-headed woodpecker Rödhuvad hackspett Melanerpes erythrocephalus. Tre 
 ex i dungar längs väg 254 i sydvästra Manitoba 8/6. 
 
135.  Yellow-bellied sapsucker Gulbröstad savspett Sphyrapicus varius.  Ett ex i liten 
 by ( trummade på plåtskorsten ! ) längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, totalt fyra 
 ex i Riding mtn NP 8-11/6. 
 
136. Downy woodpecker Dunspett Dendrocopus pubescens.  Ett ex vid Pelican Lake 
 7/6, ett ex vid Melita motel by the river 7/6, två ex i Riding mtn NP 9/6 respektive 
 10/6. 
 
137. Hairy woodpecker Hårspett Dendrocopus villosus.  Tre ex i området öster om 
 Winnepeg 5/6, ett par med bo vid Delta beach 6/6,  två ex i sydvästra Manitoba 
 7/6,  sammanlagt fem ex i Riding mtn NP 8-11/6. 
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138. Three-toed woodpecker Tretåig hackspett Picoides tridactylus bacatus.  En 
 hane vid Boreal island trail, Riding mtn NP, 10/6, två ex på brandfältet vid Twin 
 lakes, Churchill, 13/6 och 15/6. 
 
139. Black-backed woodpecker Svartryggig hackspett Picoides arcticus. En hane 
 invid väg 19 i Riding mtn NP 9/6, en hane på brandfältet vid Twin lakes, 
 Churchill, 15/6.  
 
 
140. Pileated woodpecker Amerikansk spillkråka Dryocopus pileatus. Ett ex hört i 
 området öster om Winnepeg 5/6, ett par med bo i stor asp i Wasagaming, Riding 
 mtn NP 8-9/6, ytterligare ca fem ex i Riding mtn NP 9-11/6. 
 
141. Eastern kingbird Östlig kungstyrann Tyrannus tyrannus. Allmän längs vägarna i 
 framför allt kulturlandskapet i södra Manitoba 5-11/6. 
 
142. Western kingbird Västlig kungstyrann Tyrannus verticalis.  Allmän längs 
 vägarna i kulturlandskapet i södra Manitoba 6-11/6. 
 
143. Great crested flycatcher Större topptyrann Myiarchus crinitus.  Ett ex (hört) i 
 skogen i området öster om Winnepeg 5/6, två ex vid stopp längs vägen i sydvästra 
 Manitoba 7/6. 
 
144. Olive-sided flycatcher Nordlig pivi Contopus borealis.  Ett ex ( hört ) i skogen 
 öster om Winnepeg 5/6, ett ex vid Delta beach 6/6, två ex i Riding mtn NP 10/6 
 respektive 11/6. 
 
145. Eastern wood pewee Östlig pivi Contopus virens.  Ett ex vid Delta beach 6/6, tre 
 ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7-8/6, sammanlagt tre ex i Riding 
 mtn NP 9-11/6. 
 
146. Eastern phoebe Grå fibi Sayornis phoebe.  2-3 ex i området öster om Winnepeg 
 5/6, två ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, ett par häckande vid 
 Riding mtn guest ranch 9-11/6. 
 
147. Say´s phoebe Rödbrun fibi Sayornis saya.  Ett ex vid husruin i Broomhill 
 nordväst om Melita 8/6. 
 
148. Least flycatcher Dvärgempid Empidonax minimus. Tre ex i området öster om 
 Winnepeg 5/6, ett ex vid Delta beach 6/6, ett ex vid Pelican lake 7/6, några ex vid 
 stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 8/6, 2-3 ex i Riding mtn NP 9/6.   
 
149. Alder flycatcher Alempid Empidonax alnorum.  Över 10 ex i skogen i området 
 öster om Winnepeg 5/6, ett ex vid Delta beach 6/6, några ex i Riding mtn NP 

9-10/6, ett ex vid Goose creek rd, Churchill, 16/6, över fem ex längs Ingraham 
 trail, öster om Yellowknife, 19/6. 
 
150. Willow flycatcer Sälgempid Empidonax trailii. Ett ex söder om Riding mtn NP 
 10/6. 
 
151. Horned lark Berglärka Eremophila alpestris. Totalt 10-15 ex på prärien i 
 sydvästra Manitoba 7-8/6, tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, tämligen 
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 allmän vid Rankin inlet 18/6, allmän vid Cambridge bay 19-24/6. 
 
152. Tree swallow Trädsvala Tachycineta bicolor. Allmän i södra Manitoba 5-11/6, 
 tämligen allmän vid Churchill 11-18/6, några ex vid Yellowknife 18/6. 
 
153. Purple martin Blå storsvala Progne subis. Allmän i kulturbygden , i synnerhet 
 kring de många uppsatta fågelhusen, i södra Manitoba 5-11/6, ett ex vid 
 Yellowknife 18/6. 
154. Bank swallow Backsvala Riparia riparia. Allmän vid Oak hammock marsh och 
 Delta beach 6/6, ett 20-tal i koloni söder om Riding mtn NP 10/6. 
 
155. Cliff swallow Stensvala Hirundo pyrrhonota. Allmän i södra Manitoba- kolonier 
 under de flesta vägbroar - 5-11/6.  
 
156. Barn swallow  Ladusvala Hirundo rustica erythrogaster. Allmän i södra 
 Manitoba 5-11/6, två ex i Churchill 14/6, två ex vid Yellowknife 19/6, ett ex i 
 Cambridge bay 19-24/6. 
 
157. Blue jay Blåskrika Cyanocitta cristata. 10-15 ex i området öster om Winnepeg 
 5/6, några ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7-8/6, flera ex i Riding 
 mtn NP 8-11/6. 
 
158. Gray jay Grå lavskrika Perisoreus canadensis. Ca 10 ex i skogen i området öster 
  om Winnepeg 5/6, tre ex 10/6 och ett ex 11/6 i Riding mtn NP, allmän i 
 barrskogen vid Churchill 11-18/6 , 6-7 ex kring Yellowknife 18-19/6. 
 
159. Black-billed magpie Skata Pica pica hudsonica.  Tämligen allmän i södra 
 Manitoba 5-11/6. 
 
160. American crow Amerikansk kråka Corvus brachyrhynchos. Allmän, framför allt 
 i kulturbygden, i södra Manitoba 5-11/6, några ex vid Churchill 11-18/6. 
 
161. Common raven Korp Corvus corax principalis. Tämligen allmän i södra 
 Manitoba 5-11/6, tämligen allmän kring Churchill 11-18/6, några ex vid Rankin 
 inlet 18/6, allmän kring Yellowknife 18-19/6, sparsam - ca 10 ex - kring 
 Cambridge bay 19-24/6. 
 
162. Black-capped chickadee Amerikansk talltita Parus atricapillus. Fyra ex i 
 skogen i området öster om Winnepeg 5/6, några ex vid stopp längs vägen i 
 sydvästra Manitoba 7/6, några ex i Riding mtn NP 8-11/6. 
 
163. Boreal chickadee Kanadames Parus hudsonicus. Ett ex i Wasagaming, Riding 
 mtn NP, 8/6, totalt ca 10 ex kring Twin lakes, Churchill, 13/6 respektive 15/6. 
 
164. Brown creeper Amerikansk trädkrypare Certhia americana. Två par på 
 brandfältet söder om Twin lakes, Churchill, 15/6. 
 
165. White-breasted nuthatch Vitbröstad nötväcka Sitta carolinensis. Ett ex vid 
 Elma, området öster om Winnepeg, 5/6, 3-4 ex vid stopp längs vägen i sydvästra 
 Manitoba 7-8/6. 
 
166. Red-breasted nuthatch Rödbröstad nötväcka Sitta canadensis. Ett ex vid stopp 
 längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, 5-6 ex i Riding mtn NP 8-11/6. 
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167. House wren Husgärdsmyg Troglodytes aedon. Två ex i området öster om 
 Winnepeg 5/6, sammanlagt ca 10 ex ex vid stopp i södra Manitoba 6-8/6. 
 
168. Winter wren Gärdsmyg Troglodytes troglodytes hiemalis.  Ett ex i skogen i 
 området öster om Winnepeg 5/6, ett ex söder om Twin lakes, Churchill, 15/6. 
 
 
169.  Rock wren Klippgärdsmyg Salpinctes obsoletus. En sjungande fågel upptäcktes 
 vid strandklipporna öster om avfarten till Churchills soptipp 16/6. Enligt uppgift 
 tredje fyndet för Churchill !   
 
170. Marsh wren Kärrgärdsmyg Cistothorus palustris. Ett ex i området öster om 
 Winnepeg 5/6, allmän i Douglas marsh 7/6. 
 
171. Sedge wren Starrgärdsmyg Cistothorus platensis. 3-4 ex i området öster om 
 Winnepeg 5/6, 3-4 ex i Oak hammoch marsh 6/6, några ex vid stopp längs vägen i 
 sydvästra Manitoba 7/6, några ex i Riding mtn NP 8-11/6. 
 
172. Golden-crowned kinglet Guldkronad kungsfågel Regulus satrapa. Två ex i 
 Riding mtn NP 9/6 respektive 10/6. 
 
173. Ruby-crowned kinglet Rödkronad kungsfågel Regulus calendula. Några ex i 
 skogen i området öster om Winnepeg 5/6,  allmän i Riding mtn NP 8-11/6, 
 tämligen allmän i barrskogen kring Churchill 11-18/6. 
 
174. Blue-gray gnatcatcher Blågrå myggsnappare Polioptila caerulea. Två ex vid 
 Elma , området öster om Winnepeg, 5/6 
 
175. Eastern bluebird Östsialia Sialia sialis.  Tre ex i området öster om Winnepeg 
 5/6, tre ex längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6, ett ex vid Riding mtn guest ranch 
 9/6. 
 
176. Mountain bluebird Bergssialia Sialia currucoides.  3-4 ex längs vägen på 
 prärien i sydvästra Manitoba 7/6. 
 
177. Veery Rostskogstrast Catharus fuscescens. 4-5 ex  i skogen i området öster om 
 Winnepeg 5/6. 
 
178.  Swainson´s thrush Beigekindad skogstrast Catharus ustulatus.  Ett ex i skogen i 
 området öster om Winnepeg 5/6, sammanlagt fyra ex i Riding mtn NP 8-11/6, ett 
 ex vid Twin lakes, Churchill, 15/6, 3-4 ex kring Yellowknife 18-19/6. 
 
179. Gray-cheeked thrush Gråkindad skogstrast Catharus minimus. Ett par med bo, 
 Landing lake, Churchill, 14/6, 5-6 ex kring Twin lakes, Churchill, 15/6. 
 
180. Hermit thrush Eremitskogstrast Catharus guttatus.  Ett ex i skogen i området 
 öster om Winnepeg 5/6, ett ex i Riding mtn NP 9/6, ett ex vid Twin lakes, 
 Churchill, 15/6, ca 10 ex kring Yellowknife 18-19/6. 
 
181. American robin Vandringstrast Turdus migratorius. Allmän i södra Manitoba  

5-11/6, tämligen allmän kring Churchill 11-18/6 samt kring Yellowknife 18-19/6. 
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182. Loggerhead shrike Amerikansk törnskata Lanius ludovicianus. Ett ex i det fina 
 prärieområdet vid Broomhill nordväst om Melita 7-8/6. 
 
183. Northern shrike Varfågel Lanius excubitor invictus. Ett par med kull på 
 brandfältet söder om Twin lakes, Churchill, 13/6 och 15/6. 
 
184. Gray catbird Grå kattfågel Dumetella carolinensis. 3-4 ex i området öster om 
 Winnepeg 5/6, ett ex med bo vid Delta beach 6/6, några ex vid stopp längs vägen i 
 sydvästra Manitoba 7-8/6, ett ex i Riding mtn NP 10/6. 
 
185. Brown thrasher Rödbrun härmtrast Toxostoma rufum. Ett ex i gryningen söder 
 om Oak hammock marsh 6/6, ett ex vid Broomhill nordväst om Melita 7/6. 
 
186. Water pipit Hedpiplärka Anthus rubescens.  Tämligen allmän kring Churchill  

11-18/6, Rankin inlet 18/6 samt Cambridge bay 19-24/6. 
 
187. Sprague´s pipit Präriepiplärka Anthus spragueii.  3-4 sjungande i det fina 
 prärieområdet vid Broomhill nordväst om Melita på morgonen 8/6. 
 
188. Bohemian waxwing Sidensvans Bombycilla garrulus pallidiceps.  Ca 10 ex vid 
 Twin lakes, Churchill, 13/6 och 15/6, hörd vid Ingraham trail, öster om 
 Yellowknife, 19/6. 
 
189. Cedar waxwing Indiansidensvans Bombycilla cedrorum. Allmän i flockar  

( fortfarande på flyttning ? ) i södra Manitoba 5-11/6. 
 
190. European starling Stare Sturnus vulgaris. Tämligen allmän i södra Manitoba 

 5-11/6, några ex kring bebyggelsen i Churchill 11-18/6. 
 
191. Yellow-throated vireo Gulstrupig vireo Vireo flavifrons. En sjungande fågel i tät 
 aspdunge vid stopp längs väg 254  i sydvästra Manitoba 8/6. 
 
192. Solitary vireo Glasögonvireo Vireo solitarius. En sjungande fågel vid väg 19 i 
 Riding mtn NP 9/6. 
 
193.  Red-eyed vireo Rödögd vireo Vireo olivaceus. Allmän i skogen i området öster 
 om Winnepeg 5/6, ett ex vid stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6,  allmän i 
 Riding mtn NP 8-11/6. 
 
194. Warbling vireo Sångvireo Vireo gilvus.  Flera ex vid Delta beach 6/6, 3-4 ex vid 
 stopp längs vägen i sydvästra Manitoba 7/6. 
 
195. Tennessee warbler Tennesseeskogssångare Vermivora peregrina.  Totalt 6-7 ex 
 i barrskogen kring Churchill 11-18/6. 
 
196. Orange-crowned warbler Orangekronad skogssångare Vermivora celata. Ett ex 
 vid väg 19 i Riding mtn NP 9/6, totalt 4-5 ex i barrskogen kring Churchill  

11-18/6, ett ex vid Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6. 
 
197. Nashville warbler Nashvilleskogssångare Vermivora ruficapilla. Allmän i 
 skogen i området öster om Winnepeg 5/6, tämligen allmän i Riding mtn NP  

8-11/6. 
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198. Northern parula warbler Messångare Parula americana. Ett ex hört i skogen 
 längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6. 
 
199. Black-and-white warbler Svartvit skogssångare Mniotilta varia.  Fyra ex i 
 skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, några ex i Riding mtn NP 
 8-11/6. 
 
200. Blackburnian warbler Orangestrupig skogssångare Dendroica fusca. 
 Sammanlagt ett 10-tal ex i Riding mtn NP 8-11/6. 
 
201. Chestnut-sided warbler Brunsidig skogssångare Dendroica pennsylvanica. 
 Tämligen allmän i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6 samt i 
 Riding ntn NP 8-11/6.      
 
202. Cape May warbler Brunkindad skogssångare Dendroica tigrina. 3-4 sjungande 
 vid Boreal Island trail, Riding mtn NP, 10/6. 
 
203. Magnolia warbler Magnoliaskogssångare Dendroica magnolia. En sjungande i 
 skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, en sjungande vid Boreal 
 Island trail , Riding mtn NP, 10/6. 
 
204. Yellow-rumped warbler Gulgumpad skogssångare Dendroica coronata. Fyra 
 sjungande i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, allmän i 
 Riding mtn NP 8-11/6 samt i barrskogen kring Churchill 11-18/6, några hörda 
 längs Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6. 
 
205. Black-throated green warbler Grönryggad skogssångare Dendroica virens. En 
 sjungande i Whiteshell provincial park 5/6, två sjungande i Riding mtn NP 8/6.   
 
206. Blackpoll warbler Vitkindad skogssångare Dendroica striata.  Tämligen allmän 
 i barrskogen kring Churchill 11-18/6. 
 
207. Palm warbler Brunhättad skogssångare Dendroica palmarum.  En sjungande 
 vid väg 19 i Riding mtn NP 11/6, en sjungande vid Twin lakes, Churchill, 13/6 
 och en sjungande i samma område 15/6. 
 
208 Yellow warbler Gul skogssångare Dendroica petechia. Allmän i fuktiga 
 lövbiotoper i södra Manitoba 5-11/6, kring Churchill 11-18/6 samt kring 
 Yellowknife 18-19/6. 
 
209. Mourning warbler Sorgskogssångare Opopornis philadelphia. Fyra sjungande i 
 skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, två sjungande i Riding 
 mtn NP 9/6 respektive 10/6. 
 
210. Connecticut warbler Connecticutskogssångare Opopornis agilis. En sjungande 
 i skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, två sjungande vid väg 
 19 i Riding mtn NP 9/6. 
 
211. Wilson´s warbler Svartkronad skogssångare Wilsonia pusilla. En sjungande vid 
 Granary ponds, Churchill, 14-17/6. 
 
212. Ovenbird Rödkronad piplärksångare Seiurus aurocapillus.  Allmän i skogen 
 längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, tämligen allmän i Riding mtn NP 
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 8-11/6. 
 
213. Northern waterthrush Nordlig piplärksångare Seiurus noveboracensis. Tre 
 sjungande i Riding mtn NP 8-11/6, tämligen allmän i videsnår kring Churchill  

11-18/6, ett ex vid Ingraham trail, öster om Yellowknife, 19/6. 
 
 
214. Yellowthroat Gulhake Geothlypis trichas. Allmän i våtmarker i södra Manitoba 
 5-11/6. 
 
215. American redstart Rödstjärtskogssångare Setophaga ruticilla. 3-4 sjungande  i 
 skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, allmän i aspskog i Riding 
 mtn NP 8-11/6.    
 
216. Rosebreasted grosbeak Brokig kardinal Pheucticus ludovicianus.  Två ex i    
 skogen längs väg 506 i området öster om Winnepeg 5/6, två ex i Riding mtn NP 
 10/6. 
 
217. Indigo bunting Indigofink Passerina cyanea. Ett ex i skogen längs väg 506 i 
 området öster om Winnepeg 5/6. 
 
218 Rufous-sided towhee Brunsidig busksparv Pipilo erythrophthalmus. En 
 sjungande hörd på andra sidan floden vid stopp i sydvästra Manitoba 7/6. 
 
219. Grasshopper sparrow Gräshoppsparv Ammodramus savannarum.  Flera 
 sjungande på prärien i sydvästra Manitoba 7/6, 3-4 sjungande  i det fina 
 präriområdet norr om Broomhill nordväst om Melita 7-8/6. 
 
220. Baird´s sparrow Präriesparv Ammodramus bairdii. Minst två sjungande i det 
 fina präriområdet norr om Broomhill nordväst om Melita 7-8/6. 
 
221. Le Conte´s sparrow  Le Contes sparv Ammodramus leconteii. Två sjungande 
 fåglar i stor våtmark nära Lake Audy i Riding mtn NP 9-10/6. 
 
222. Nelson´s sharp-tailed sparrow Spetsstjärtad sparv Ammodramus caudacutus 
 nelsoni.  En sjungande hördes mitt i natten vid Hydro rd, Churchill, 15/6. 
 
223. Vesper sparrow Aftonsparv Pooecetes gramineus.  1-2 sjungande  söder om 
 Oak hammock marsh 6/6, allmän på prärien i sydvästra Manitoba 7-8/6, ett ex 
 nära Riding mtn guest ranch 9/6. 
 
224. Savannah sparrow Gulbrynad grässparv Passerculus sandwichensis. Allmän i 
 södra Manitoba 5-11/6 samt kring Churchill 11-18/6, några ex vid Rankin inlet 
 18/6, en sjungande fågel vid Cambridge bay 20/6. 
 
225. Song sparrow Sångsparv Melospiza melodia. Allmän i södra Manitoba 5-11/6, 
 några ex kring Churchill 11-18/6. 
 
226. Lincoln´s sparrow Lincolnsparv Melospiza lincolnii.  Ett ex i skogen i området 
 öster om Winnepeg 5/6, två ex i Riding mtn NP 9/6 respektive 10/6, 2-3 ex kring 
 Landing lake, Churchill, 14/6, 
 
227. Swamp sparrow Träsksparv Melospiza georgiana.  5-6 ex i området öster om 
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 Winnepeg 5/6, ca 10 ex i Oak hammock marsh 6/6, fem ex i Douglas marsh 7/6, 
 2-3 ex i Riding mtn NP 10/6, totalt 4-5 ex på våtmarker kring Churchill 11-18/6. 
 
228. Lark sparrow Lärksparv Chondestes grammacus.  Två ex vid väg 254  i 
 sydvästra Manitoba 8/6. 
 
 
229. American tree sparrow Tundrasparv Spizella arborea.  Tämligen allmän i 
 lågvuxen vegetation i myrkanter kring Churchill 11-18/6. 
 
230. Chipping sparrow Tjippsparv Spizella passerina.  Några ex vid stopp vid vägen i 
 sydvästra Manitoba 7/6, allmän i Riding mtn NP 8-11/6, tämligen allmän i 
 barrskogen kring Churchill 11-18/6, allmän kring Yellowknife 18-19/6. 
 
231. Clay-colored sparrow Lerfärgad sparv Spizella pallida. Tämligen allmän i 
 öppen terräng  i södra Manitoba 5-11/6. 
 
232. Dark-eyed junco Mörkögd junco Junco hyemalis. Några ex i Riding mtn NP 

 8-11/6, tämligen allmän i barrskogen kring Churchill 11-18/6 samt kring 
 Yellowknife 18-19/6. 
 
233. Harris´sparrow Kanadasparv Zonotrichia querula.  Sammanlagt ett 10-tal 
 sjungande i barrskogen kring Churchill 11-18/6. 
 
234. White-throated sparrow Vitstrupig sparv Zonotrichia albicollis. Allmän i 
 barrskog i södra Manitoba 5-11/6, två ex vid Twin lakes, Churchill, 16/6, 3-4 ex 
 utefter Ingraham trail öster om Yellowknife, 19/6. 
 
235. White-crowned sparrow Vitkronad sparv Zonotrichia leucophrys. Allmän, 
 såväl på tundran som i barrskogen,  kring Churchill 11-18/6, flera ex vid 
 Yellowknife 19/6. 
 
236. Fox sparrow Rävsparv Passerella iliaca.  6-7 sjungande i barrskogen kring 
 Churchill 11-18/6. 
 
237. Chestnut-collared longspur Praktlappsparv Calcarius ornatus. Totalt ca 20 ex i 
 prärieterräng i sydvästra Manitoba 7-8/6. 
 
238. Smith´s longspur Tundralappsparv Calcarius pictus. Totalt 15-20 sjungande 
 på våt myrmark kring Churchill 11-18/6. 
 
239.  Lapland longspur Lappsparv Calcarius lapponicus. En hane på stranden 
 nedanför flygfältet i Churchill 16/6, mycket allmän kring Rankin inlet 18/6 samt 
 kring Cambridge bay 19-24/6. 
 
240. Snow bunting Snösparv Plectrophenax nivalis.  Totalt 4-5 ex kring Churchill  

11-18/6, tre ex vid Rankin inlet 18/6, tämligen allmän kring Cambridge bay 19-
 24/6. 
 
241. Bobolink Bobolink Dolichonyx oryzivorus. 1-2 ex i området öster om Winnepeg 
 5/6, allmän vid Oak hammoch marsh 6/6, allmän i prärieterräng i sydvästra 
 Manitoba 7-8/6. 
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242. Western meadowlark Västlig ängstrupial Sturnella neglecta. Allmän i öppen 
 terräng i södra Manitoba 5-11/6. 
 
243. Yellow-headed blackbird Gulhuvad trupial Xanthocephalus xanthocephalus. 
 Allmän i Oak hammock marsh 6/6 samt i våtmarker i sydvästra Manitoba 7-8/6. 
 
 
244. Red-winged blackbird Rödvingetrupial Agelaius phoeniceus.  Allmän i 
 våtmarker i södra Manitoba 5-11/6 samt kring Yellowknife 18-19/6. 
 
245. Rusty blackbird Myrtrupial Euphagus carolinus.  Tämligen allmän i fuktig 
 barrskog och i myrkanter kring Churchill 11-18/6. 
 
246. Brewer´s blackbird Prärietrupial Euphagus cyanocephalus.  Allmän i 
 kulturbygd i södra Manitoba 5-11/6. 
 
247. Brown-headed cowbird Brunhuvad kostare Molothrus ater.  Tämligen allmän i 
 södra Manitoba 5-11/6. 
 
248. Common grackle Mindre båtstjärt Quiscalus quiscula. Allmän i kulturbygd i 
 södra Manitoba 5-11/6.  
 
249. Orchard oriole Trädgårdstrupial Icterus spurius. Tre ex vid Oak hammock 
 marsh ( parkeringsplatsen ) 6/6, 4-5 sjungande vid stopp efter vägarna i sydvästra 
 Manitoba 7-8/6.             
    
250. Northern oriole Nordlig trupial Icterus galbula.  Två ex vid Elma i området 
 öster om Winnepeg 5/6, allmän vid Delta beach 6/6, 4-5 ex vid stopp efter vägarna 
 i sydvästra Manitoba 7-8/6. 
 
251. Scarlet tanager Scharlakanstangara Piranga olivacea. En sjungande vid Burls 
 and Bittersweet trail, Riding mtn NP, 11/6. 
 
252. House sparrow Gråsparv Passer domesticus. Tämligen allmän kring bebyggelse i 
 södra Manitoba 5-11/6 samt kring Churchill 11-18/6 och Yellowknife 18-19/6. 
 
253. Pine siskin Tallsiska Carduelis pinus. Ett ex i området öster om Winnepeg 5/6, 
 två ex vid Delta beach 6/6, 2-3 ex vid matbord vid Melita motel by the river 7-8/6. 
 
254. American goldfinch Guldsiska Carduelis tristis. Relativt allmän i södra 
 Manitoba 5-11/6. 
 
255. White-winged crossbill Bändelkorsnäbb Loxia leucoptera. Ett ex vid Twin 
 lakes, Churchill, 13/6 samt fyra ex i samma område 15/6. 
 
256. Pine grosbeak Tallbit Pinicola enucleator.  Två ex vid Twin lakes, Churchill, 
 13/6 och två ex några kilometer söderut 15/6. 
 
257. Common redpoll Gråsiska Carduelis flammea. Tämligen allmän kring Churchill 
 11-18/6, några ex vid Rankin inlet 18/6, sparsam vid Cambridge bay 19-24/6. 
 
258.  Hoary redpoll Snösiska Carduelis hornemanni. Tämligen allmän kring Churchill 
 11-18/6, några ex vid Rankin inlet 18/6, sparsam vid Cambridge bay 19-24/6. 
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  ( Antalsförhållandet gråsiska/snösiska inte helt klarlagt eftersom de flesta fåglar 
 bara flög över )  
 
259. Purple finch  Purpurrosenfink Carpodacus purpureus.  Ett ex vid Elma i 
 området öster om Winnepeg 5/6, ett ex i Riding mtn NP 10/6. 
 
 
260. House finch Husrosenfink Carpodacus mexicanus. Totalt 5-6 ex i sydvästra 
 Manitoba 7-8/6.   
 
 
 
 
 
ARTLISTA DÄGGDJUR ( Sammanställd av Hans Ackered ) 
 
1. Black Bear  Svartbjörn  Ursus americanus. En hona (kanelfärgad) vid 
 björngömslet nära  Riding mtn guest ranch 9/6, ett ex (svart färgfas, troligen 2-årig 
 hane) strax öster om Lake Audy, Riding mtn NP, 10/6, två ex (båda unga djur i 
 svart färgfas) längs väg 19 i Riding mtn NP 11/6. 
 
2. Shorttail Weasel Hermelin  Mustela erminea. Ett ex nära Cambridge 
 Bay,Victoria Island, 23/6. 
 
3. Striped Skunk Strimmig skunk  Mephitis mephitis. Ett ex i Riding mtn NP på 
 kvällen 9/6. 
 
4 Red Fox Rödräv Vulpes vulpes fulva. Sammanlagt tre ex av röd och två ex  av 

svart färgfas  kring Churchill 11-18/6. 
 
5. Arctic Fox  Fjällräv  Alpoex lagopus. 

10-15 vuxna ex i området runt Cambridge Bay och Mount Pelly. Två lyor med 
 ungar hittades - en vid Mount Pelly med 10 ungar och en väster om flygplatsen vid 
 Cambridge Bay med minst 2 ungar. Samtliga rävar utom en höll på att fälla 
 vinterpälsen. 
 
6. Richardsons Ground Squirrel  Richardson´s sisel  Citellus richardsoni. Ett 10-
 tal ex vid Oak Hammock Marsh 6/6 samt ett mindre antal längs vägen i sydvästra 
 Manitoba 7-8/6. 
 
7. Arctic Ground Squirrel Arktisk sisel  Citellus parryi. Fyra ex utanför Rankin 
 Inlet 18/6. 
 
8. Eastern Gray Squirrel  Östlig gråekorre  Sciurus carolinensis. Ett flertal ex 
 under vistelsen i Riding mtn N P, bl.a. vid Clear Lake. 
 
9. Red Squirrel  Amerikansk rödekorre  Tamia sciurus hudsonicus. Tämligen 
 allmän i skogarna runt Churchill och Yellowknife. 
 
10. Beaver  Nordamerikansk bäver  Castor canadensis. Hördes mer än sågs vid ett 
 flertal våtmarksområden i södra Manitoba. Många bäverdammar med hyddor sågs 
 i Riding mtn N P och ett par bävrar kunde iakttagas från bävergömslet nära Riding 
 mtn guest ranch. Även vid Yellowknife fanns en del bäverhyddor, bl.a. en med en 
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 kanadensisk flagga på topp ! 
 
11. Muskrat  Bisamråtta  Ondatra zibethica. Ett flertal ex  i våtmarker i Riding 
 mtn N P, Churchill och Yellowknife. 
 
12. Arctic Hare  Polarhare  Lepus arcticus. Några ex  i området runt Churchill 
 samt ett 10-tal ex i området runt Cambridge Bay, Victoria Island. 
13. Snowshoe Hare  Snöskohare  Lepus americanus. Något 10-tal ex  i Riding  mtn 

N P samt kring Churchill. 
 
14. European Hare  Fälthare  Lepus europaeus. Flera ex  i södra Manitoba. 
 
15. Elk Vapiti Cervus canadensis. Ett 25-tal ex i Riding mtn N P. 
 
16. Whitetail Deer  Vitsvanshjort  Odocoileus virginianus. Sammanlagt ett 10-tal ex 
 i sydvästra Manitoba samt i Riding mtn N P. 
 
17. Moose  Älg  Alces alces. Totalt 5-6 ex  i Riding mtn N P. 
 
18. Peary Caribou  Ren  Rangifer tarandus pearyi. Ett ex norr om Mount Pelly, 
 Victoria Island, 21/6. 
 
19. Bison  Amerikansk bison  Bison bison. Flera farmar med amerikansk bison sågs i 
 sydvästra Manitoba. I Bison range, Riding mtn N P, sågs minst tre frilevande 
 bisontjurar. 
 
20. Muskox  Myskoxe  Ovibus moschatus. Många mindre grupper om 3-8 djur, varav 
 en del med 1-3 kalvar,  på tundran norr och öster om Mount Pelly, Victoria 
 island. Enligt uppgift var de på väg  ner mot kusten, bl.a. vid Cambridge Bay. Som 
 mest räknades 130 ex från Mount Pelly  22/6. 
 
21. Beluga  Vitval  Delphinapterus leucas. I Churchill river och kring dess mynning i 
 Hudson Bay sågs ett varierande antal vitvalar dagligen fr o m 13/6 under vistelsen 
 i Churchill. 
 
22. Bearded Seal  Storsäl  Erignathus barbatus. Ca fem ex  i Churchill river / 
 Hudson Bay. Det sågs också sälar som troligen var  av andra arter ( knubbsäl 
 eller vikare ) ute i vattnet eller på isflak, men ingen av dessa kunde säkert 
 bestämmas. 


