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En sørejse fra Vancouver i Canada til Nome i Alaska 

Fotos Lilly Sørensen, tekst Niels Bomholt 

Det var et ekspeditionskrydstogt med det norske rederi Hurtigruten, og her følger en 

beretning om de fugle vi så på turen. 

 



På skibet var der forskellige specialister, og der blev holdt foredrag om forskellige emner som 

vulkaner, hvaler, bjørne og fugle. Med om bord var der en rigtig god og entusiastisk fugleguide, 

Brendan Murtha, en ung amerikaner, og når han ikke havde andre opgaver på skibet, stod han ude 

på fordækket og udpegede de forskellige fugle og hvaler. 

Dagsprogam: 

6/7 Fly fra Billund via Frankfurt til Vancouver i Canada. Desværre sendte Lufthansa et for lille fly til 

Billund, så 20 passagerer kunne ikke få plads, deriblandt os. Vi kom så med det næste fly 4 timer 

senere. I Frankfurt var vores oprindelig fly så fløjet, men hen på eftermiddagen kom vi da af sted. 

Vi havde planlagt en tur denne dag i Vancouver, men det blev så ikke til noget. Flyselskaber er ikke 

mere, hvad de var. 

7/7 Vi skulle møde på skibet midt på eftermiddagen, så det gav tid til en dejlig travetur i Stanley 

Park om formiddagen. Her er et par af de fugle vi så i parken. 

     

Song Sparrow, Anna’s Hummingbird og Northern Flicker alle fra Staley Park I Vancouver. 

8/7 Det var en dag på havet, først i det snævre sund mellem Vancouver Island og fastlandet, 

senere på lidt mere åbent hav. Bemærkelsesværdigt var især et par store flokke af Odinshøns på 

godt 1200 og 300. Også en del alkefugle blev set især mange Rhinoceros Auklet, men også Cassin’s 

Auklet og Tufted Puffin. En lille flok spækhugger kom også tæt forbi. 

9/7 Misty Fjords Misty betyder tåget, og det var tåget og regnfuldt, men alligevel meget flot. Vi 

var en tur rundt langs kysten i gummibåde. Dette er det sydligste Alaska, og lignede i nogen grad 

de Vestnorske fjorde, hvor de skovklædte bjerge står næsten lodret op fra vandet. Men her var 

ikke mange fugle. Og som i Vestnorge er det også temmelig regnfuldt. 

  



   

Misty Fjords 

10/7 Wrangell som er en lille fiskeriby i den indre skærgård. Vi blev sat i land, og fik en længere 

travetur i byen og omegnen. Vejret var ikke det bedste, men vi fik da set lidt småfugle og 2 Rufous 

Hummingbird. 

 

Vores skib er ankret op ud for Wrangel 

 mose ved Wrangell 



       

Towsend´s Warbler og Cedar Waxwing og nogle okideer fra Wrangell Island 

11/7 Sitka Denne dag besøgte vi en lidt større fiskeriby i den ydre skærgård.  Vi var på en travetur i 

et reservat, som også var museum for totempæle. I byen var der mange ravne og hvidhovede 

havørne. Sidst på eftermiddagen lettede vi anker, og da vi kom ud på åbent vand, var der mange 

havfugle. Vi talte bl.a. 120 Fork-tailed Storm-Petrel og 12 Black-footed Albatross. 

 

Også vadefugle var på træk sydover. Her Black Turnstone og Hudsonian Godwit samt en Lomvie  

12/7 Icy Bay, Så følte vi at vi rigtig var kommet til Alaska. Det var et fjordsystem, som flere gletsjer 

nåede ned til, og bugten var fyldt med isbjerge. Der lå masser af sæler på isflagerne, og mellem 

dem svømmede odinshøns rundt. Og hen over fløj brilleænder og fløjlsænder samt 4 slags lommer 

nemlig Rødstrubet, Stillehavs, Is og Hvidnæbbet. Det var også det eneste sted, vi så Kittlitz´s 

Murrelet, en lille alkefugl, som yngler på stenede bjergsider nær gletsjer.  

 



 

Icy Bay. Bemærk alle sælerne på isen. 

Også her trækker gletsjerne sig tilbage, og det fik i oktober 2015 en bjergside til at kollapse, og 180 

millioner tons klippe skred ned i vandet, hvilket medførte at en tsunami på godt 100 meters højde 

skyllede ud gennem fjorden. Heldigvis var der ingen mennesker i området den dag. 

 

13/7 Seward  

På skibet var der foruden fugleguiden Brendan også 3 engelske fuglekiggere. Så da vi fik en god ½ 

dag i land i havnebyen Seward aftalte vi en fælles travetur ud til nogle enge. Der var lidt forskellige 

ande- og vadefugle, og selvom vi efterhånden var kommet temmelig langt mod nord, så vi alligevel 

en kolibri. 

 

Der spejdes efter vadefugle ved Seward 



14/7 Vi sejlede til Kodiak Island, der er den næststørste ø i USA (efter Hawaii). I en skolebus blev vi 

så kørt til en skøn park: Fort Abercrombie Historic Park. Vi havde 4 timer på egen hånd her, og her 

var fint med fugle. Ved kysten var småflokke af alkefugle og Strømænder og i skoven drosler og 

sangere. 

 

Parti fra Kodiak Island 

    

Den smukke tempererede regnskov på Kodiak Island, og også en smuk beboer- Varied Thrush 

  

Et egern og en ung Hermit Thrush fra Kodiak Island 



15/7 Så sejlede vi over til Katmai Nationalpark. Den er kendt for sine mange bjørne, og det varede 

da heller ikke længe før den første blev spottet. Vi kom ud i gummibådene og sejlede langs 

kysterne. Det var en uges tid før laksene gik op i vandløbene, så bjørnene var sultne, og de gik og 

gravede i mudderbankerne efter lidt muslinger.  

 

Brun bjørn i Katmai NP. Vi så 16 i alt. 

16/7 Denne dag skulle vi have besøgt et indianersamfund i Chignik, men da flere på skibet havde 

fået corona, blev det droppet. I stedet blev det en tur mere i bjørneland. Om eftermiddagen 

sejlede vi mod sydvest mod øgruppen Aleuterne. 

17/7 Vi sejlede mod Unga Island, og der var masser af havfugle at kigge på, flere hundrede skråper 

og Mallemukker, mange forskellige alkefugle og på et tidspunkt flokke af Sabinemåger. Ved 

middagstid ankom vi til Unga, og vi kom i land ved en forladt by. 

 

Unga Town, en forladt by, men her var en rig flora. 



   

Black Oystercatcher og Yellow Warbler fra Unga Town. 

18/7 Vi sejlede gennem Akutan Pass, som ved Aleuterne skiller Stillehavet fra Beringshavet. Vi så 

tusinder af havfugle, flest Short-tailed Sherwater og Norther Fulmar (Mallemuk). Der var også 

flokke af Thorshøns, vi talte over 300. 

 

Mallemukker og en Laysan Albatros. Vi talte 26 af denne albatros på et par timer. 

Lidt før middag lagde vi til i Dutch Harbor. Det er fin havn mellem nogle øer i Aleuterne. Vi fik 

eftermiddagen til en travetur ved havnen og op i bakkerne. Her var masser af Hvidhovede Havørne 

(93) og langs havnen Stenvender og den sjældne Rock Sandpiber. Og oppe ad bakken var der 

Laplandsværling og Gray-crowned Rosy-Finch. 



 

Udsigt over Dutch Harbor 

19/7 vi sejlede længere vestpå i Aleuterne og kom til den flotte vulkanø Chuginadak Island. 

Desværre var dønningerne fra Stillehavet for voldsomme til at det var muligt at landsætte os. Men 

omkring øerne var der mange havfugle. Her var flere hundrede Whiskered Auklet, og vi så også 3 

Mottled Petrel, en havfugl der yngler på øer syd for New Zealand. 

 

Chuginadak Island er en 670 m. høj vulkanø. Selvom breddegraden er den samme som i 

Amsterdam, ses her sidst i juli måned en del sne, og temperaturen er også kun på 5-10 grader. 

20/7 Så gik det nordpå gennem Beringshavet. Vi skulle have været i land på øen St. Poul, men fik 

ikke tilladelsen fra myndighederne, så det blev en dag på havet. På øen skulle vi bl.a. have set 

Rødbenet Ride, men heldigvis så vi et dusin af dem, da vi sejlede et stykke vest om øen. Der var 

også mange stormfugle især Mallemukker, I de 7 timer vi stod på dækket, talte vi også Albatrosser, 

det blev til 51 Laysan- og 6 af den sjældne Short-tailed Albatross. 

21/7 På denne dag var der planlagt et besøg på St. Matthew Island, men bølgerne på 3-5 m var 

desværre stadig for høje til at vi kunne landsættes fra gummibådene. Øen ligger godt 300 km fra 

nærmeste land. Den er 51 km lang og helt ubeboet. Den er kendt blandt ornitologer for at være 

eneste kendte yngleplads for McKay´s Bunting, en næsten helt hvid snespurvelignende værling. 



Her var også mange alkefugle. Least, Crested og Parakeet Auklet blev set her, og Polarlomvierne 

havde afløst den almindelige Lomvie, ligesom det nu var flere Gråmåger i stedet for Gråvinget 

Måge, der havde været almindelig tidligere på turen. Mens vi ventede på at komme i 

gummibådene for en tur langs kysten, fløj en McKays Bunting ivrigt kaldende hen over skibet. Den 

var nysgerrig og ikke vant til at der kom besøg. 

 

Den noget ugæstfrie St. Matthew Island 

   

Polarlomvie og Toplunde ved St. Matthew Island  

22/7 St. Lawrence Island. En stor kold og forblæst ø i det nordlige Beringshav. Den vestlige del 

ligger nærmere Sibirien end Alaska, så derfor er der en militærbase her. Vi fik også her en tur i 

gummibådene langs kysten. Et par Hvidnæbede Lommer fløj over os, og ved kysten en lille flok 

Strømænder. Også Mellemkjove blev iagttaget. 

 

Pelagic Comorant, Gråmåger, Vega Måge og en Stillehavstejst ved St. Lawrence Island       



 Det var noget skuffende, at vi ikke kunne komme i land på disse afsidesliggende øer i 

Beringshavet, men de fleste fugle fik vi dog set fra skibet. 

23/7 Da vi vågnede, var vi ankommet til Nome, turens endestation. Det er en mindre by i det 

vestlige Alaska. Der er lidt Klondike over den, og de graver da også stadig efter guld i området. 

Da vi skulle flyve hjem sidst på eftermiddagen, var der tid til at udforske området lidt. Så sammen 

med de engelske fuglekiggere fik vi fat i en taxa. De havde hørt, der var Moskusokser i området, så 

vi kørte ud på landet for at finde nogle. Det lykkedes dog ikke før vi kom tilbage til byen. Her stod 

en lille flok ved nogle containere. 

 

Moskusokser i Nome

 

Dry Creek Wetlands i udkanten af Nome. Et fint område for ænder og vadefugle. En Mosehornugle 

fløj hen over, og Lille Kjove stod og musede som en tårnfalk. 



   

Odinshøns og Rødstrubet Lom fra Nome 

Vi sluttede af med en tur langs havnen, her var en Stillehavslom og overraskende nok en Hvid 

Vipstjert, det er jo ellers en art, der hører hjemme i den gamle verden. 

Og så var det ellers en laaaang flyvetur hjem. 

Artsliste: 

Canada Goose – Canadagås – 140 Stanley Park, 50 Vancouver Bay 

Wood Duck – Brudeand – 14 Stanley Park 

Northern Shoveler – Skeand - 2 Nome 

Gadwall – Knarand - 6 Seward 

American Wigeon – Amerikansk Pibeand - 4 Seward 

Mallard – Gråand – 5 Stanley Park, 8 Sitka og 4 Seward 

Northern Pintail – Spidsand - 1 Sitka, 3 Seward og 1 Nome 

Green-winged Teal – Am. Krikand – 1 Seward, 10 Katmai, 3 Nome 

Greater Scaup – Bjergand – 2 Nome 

Common Eider – Ederfugl – 10 Chuginadak Island 

Harlequin Duck – Strømand – 11 Kodiak Isl., 52 Katmai NP, 1 St. Mathiew Isl, 6 St. Lawrence isl. 

Surf Scoter – Brilleand – 4 Blackfish Sound, 46 Icy Bay, 24 Katmai NP 

White-winged Scoter – Am. Fløjlsand – 20 Icy Bay, 3 Katmai NP 

Long-tailed Duck – Havlit – 6 Nome 

Common Merganser – Stor Skallesluger – 10 Sitka, 5 Seward, 140 Katmai NP 

Red-breasted Merganser – Toppet Skallesluger – 10 Nome 

 



 

Barrow’s Goldeneye – Islandsk Hvinand – 1 Seward, two lakes trail. 

Red-necked Grebe – Gråstrubet Lappedykker – 2 Nome 

Rufous Hummingbird – 2 Wrangell, 1 Seward 

Anna’s Hummingbird – 4 Stanley Park Vancouver 

Black Oystercatcher – ialt 17 noteret fra flere lokaliteter 

Semipalmated Plover- 2 Seward, 1 St. Lawrence Island 

Hudsonian Godwit – en flok på 13 blev set trække mod syd ud for Sitka. En noget usædvanlig 

forekomst. 

 

Ruddy Turnstone – Stenvender – 7 Dutch Harbor 

Black Turnstone – et par småflokke trak mod syd ud for Sitka, i alt 34 

Least Sandpiber – 10 Seward og 10 Katmai NP 



 

Rock Sandpiber – 5 Dutch Harbor. Denne ryleart ligner en alm. ryle i sommerdragt og en sortgrå 

ryle i vinterdragt. Findes kun langs kysterne af Beringshavet. 

Semipalmated Sandpiber – 6 Seward, 5 Katmai NP, 2 Nome. 

Western Sandpiber – 5 Nome 

 

Odinshaner foran et mindre isbjerg i Icy Bay Alaska 

Red-necked Phalarope – Odinshane – ikke mindre end 1.530 blev set i et par flokke i strædet ved 

Vancouver Island, Canada. Også langs Alaska sås et par hundrede. 

Red Phalarope – Thorshane – I Akutan Pass, der er et stræde mellem nogle øer i Aleuterne, taltes 

310. Længere nordpå i Beringshavet var der enkelte. 

Greater Yellowlegs – Stor Gulben – 2 Sitka og 4 Seward 

Pomarine Jaeger – Mellemkjove – I alt 3 set. 

Parasitic Jaeger – Alm. Kjove – i alt blev der set 11 

Long-tailed Jaeger – Lille Kjove – var ret almindelig omkring Nome. Mindst 5 set. 



Common Murre – Lomvie – almindelig 

Thick-billed Murre – Polarlomvie – Almindelig i Beringshavet, ca. 500 noteret. 

 

Pigeon Guillemot fra Dutch Harbor 

Pigeon Guillemot – almindelig langs kysterne i alt 140 noteret 

Marbled Murrelet – 12 observationer af 31 individer. Man ledte længe efter denne lille alkefugls 

rede, og først sent fandt man en. Det viste sig at de yngler i hulninger i træer langt inde i skovene. 

Kittlitz’s Murrelet – 17 set i Icy Bay. Den yngler på nøgne klippesider nær gletsjere. 

Ancient Murrelet – 8 observationer af 78 indv. 

Cassin’s Auklet – 6 obs af 48 indv. 

 

Parakeet Auklet – Blev kun set omkring St. Matthew Island, hvor 165 fugle var tæt nok på til at 

kunne bestemmes til denne art. 



 

Least Auklet – Blev også kun set omkring St. Matthew Island. Knap 100 blev noteret af denne lille 

alkefugl, som kun er på størrelse med en gråspurv. Så den kan være svær at se fra et stort skib. 

Whiskered Auklet – Der var pæne flokke omkring Chuginadak og Unalaska Islands, omkring 500 set 

Crested Auklet – Også denne alkefugl blev kun set omkring St. Matthew Island. 230 noteret. 

Rhinoceros Auklet – Ud for Canadas vestkyst var den almindelig, 143 noteret. Ved Alaska mere 

fåtallig, her blev 19 fugle noteret, flest ud for Sitka 

Horned Puffin – mere fåtallig end Tufted Puffin, i alt 130 noteret. 

Tufted Puffin – Almindelig. 11 ved Canada og 928 set langs Alaskas kyster. 

Black-legged Kittiwake – Ride - talrig på den nordlige del af turen, 4500 set. 

Red-legged Kittiwake – 12 set i Beringshavet ud for St. George Island. Noget mørkere vinger end 

rider. 

Sabine’s Gull – Sabinemåge – 69 trak forbi os i nogle småflokke den 17/7 øst for Unga Island. 

Bonaparte’s Gull – 2 ved Sitka og 4 ved Seward 

 

Short-billed Gull – (et split fra Stormmåge) 155 noteret. 



California Gull – en snes blev bestemt til denne måge langs Canada og det sydlige Alaska. 

 

Vega Gull fra nordlige Beringshav. 

Heering Gull – 3 Seward og 10 ved St. Lawrence Island, de sidste var nok af racen Vega Gull 

Iceland Gull – Hvidvinget måge – 1 set ved Seward 

Slaty-backed Gull – en ungfugl set syd for St. Lawrence Island blev bestemt til denne art. 

Glaucous-winged Gull – Talrig i den sydlige del af turen, men sås op til St. Matthew Island. 

Glaucous Gull – Gråmåge – ret almindelig fra St. Matthew Island og nordpå, 47 noteret. 

Arctic Tern – Havterne – godt 100 set. 

Red-throated Loon- Rødstrubet Lom – I alt 20 set 

Pacific Loon – Stillehavslom - 4 set 

Common Loon – Islom – 5 set 

Yellow-billed Loon – Hvidnæbbet Lom – 1 Icy Bay og 2 St. Lawrence Island 

Laysan Albatross – Ikke mindre end 102 blev set, flest omkring Aleuterne og sydlige Beringshav. 

Den yngler talrigt omkring Hawaii. 

Black-footed Albatross – I alt 26 blev set heraf 12 ud for Sitka. Også den yngler på Hawaii. 

 



 

Laysan Albatross og en ung Short-tailed Albatross fra Beringshavet 

Short-tailed Albatross – 6 set I Beringshavet. Denne albatross var egentlig erklæret uddød. Den 

ynglede på et par øer syd for Japan, og da man kom til disse øer i 1948, fandt man ingen fugle. De 

var blevet dræbt på grund af dens fjer. Men nogle unge fugle have overlevet på havet, og efter 

nogle år kom de tilbage og begyndte at yngle. I dag er der optalt 1734 voksne fugle plus en del 

ungfugle. 

Fork-tailed Storm-Petrel – set almindeligt fra Vancouver Island til midten af Barentshavet. I alt 423 

optalt, men nok mange flere, da dens ringe størrelse og grålige farve gjorde det vanskeligt at se 

dem. 

Leach´s Storm-Petrel – Stor Stormsvale – I alt 10 set. 

Northern Fulmar – Mallemuk – meget talrig. De var hele tiden omkring skibet. Næsten alle var den 

mørke fase, kun i det nordligste Berings hav var der nogle hvide individer. 

 

Mottled Petrel – Vi så 4 af denne elegante petrel omkring Chuginadak Island i Aleuterne  

Sooty Shearwater – Sodfarvet Skråpe – almindelig i den sydlige del af turen. 



Short-tailed Shearwater – Mange tusinde set især omkring Aleuterne. Sommetider var havet helt 

levende af disse skråper, men de er svære at kende fra de sodfarvede. 

Manx Shearwater – Alm. Skråpe – 1 set på havet ud for Icy Bay 

Red-faced Comorant – I alt 17 noteret omkring Aleuterne. Men svær at kende fra Pelagic 

Pelagic Comorant – i alt 95 noteret 

Double-breasted Comorant – 30 set 

Great Blue Heron – en ynglekoloni i Stanley Park Vancouver. 

 

Bald Eagle – almindelig, i alt 169 noteret, heraf 93 i Dutch Harbor. Vi så den ikke nord for 

Aleuterne. 

Rough-legged Hawk – Fjeldvåge – en set på Unga Island 

Short-eared Owl – Mosehornugle – 1 set i Nome Town 

Belted Kingfisher – 1 Kodiak Island 

Northern Flicker – 1 Stanley Park, Vancouver og 3 Wrangel City 

Peregrine Falcon – Vandrefalk – 1 Icy Bay, 1 Katmai NP og 1 Chuginadak Island 

Steller´s Jay – 1 Stanley Park og 1 Seward 

Black-billed Magpie – 7 Seward, 2 Kodiak Island og 1 Unga Island 

American Crow – Talrig i Vancouver, også set i den sydlige del af Alaska 

Common Raven – Ravn – almindelig i Alaska, i byen Sitka talte vi 50. 

Black-capped Chickadee – 11 set i Stanley Park 



Chestnut-backed Chickadee – 1 i Stanley Park 

Northern Rough-winged Swallow – 1 Stanley Park 

Tree Swallow – 1 Stanley Park, 5 Wrangell City, 1 Seward og 5 Nome. 

Violet-green Swallow – 4 Wrangel og 4 Seward 

Bank Swallow – Digesvale – 4 Dutch Harbor 

Barn Swallow – Landsvale – 4 Stanley Park og 10 Wrangell City 

Bushtit – 3 Vancouver 

Pacific Wren – 2 Sitka 

European Starling – Stær – Set i Vancouver, Wrangell og Sitka. 

Varied Thrush – 1 set Kodiak Island 

Swainson´s Thrush – 4 Stanley Park og 3 Sitka 

Hermit Thrush – 4 Kodiak Island 

American Robin – 20 Stanley Park, 5 Wrangell City og 1 Nome. 

   

American Pipit fra Dutch Harbor og Cedar Waxwing fra Wrangell 

Cedar Waxwing – 6 Stanley Park og 7 Wrangell 

White Wagtail – Hvid Vipstjert – 1 Nome Harbor. Den er en meget fåtallig ynglefugl I det 

nordvestlige Alaska. Den trækker over Beringshavet og overvintre i Sydasien. 

American Pipit – 5 Dutch Harbor 

House Sparrow – Gråspurv – 4 Vancouver  

Gray-crowned Rosy-Finch – 13 Dutch Harbor 



Common Redpoll – Gråsisken – 2 Dutch Harbor 

Pine Sisken – 5 Stanley Park, 1 Wrangell Island 

 

Lapland Longspur – Lapværling – 5 Dutch Harbor 

Snow Bunting – Snespurv – 3 St. Lawrence Island 

McKay´s Bunting – 1 St. Matthew Island. Arten, der ligner en snespurv med helt hvid ryg, yngler 

stort set kun på den ubeboede St. Matthew Island midt i Beringshavet. Da vi på grund af høje 

bølger ikke kunne komme i land på øen, var vi utrolig heldige at en af fuglene fandt på at flyve 

kaldende hen over skibet. 

Dark-eyed Junco – 4 Sitka 

White-crowned Sparrow – 3 Vancouver 

Golden-crowned Sparrow – 1 Unga Island 

 

 

Fox Sparrow – 2 Kodiak Island 



 

Savannah Sparrow – 9 Seward og 7 Dutch Harbor 

Song Sparrow – 20 Stanley Park, 5 Wrangell, 4 Sitka og 1Seward 

Lincoln´s Sparrow – 1 Wrangell og 3 Nome 

Spotted Towhee – 3 Stanley Park 

Rusty Blackbird – 1 Nome 

Red-winged Blackbird – 4 Stanley Park 

Common Yellowthroat – 1 Stanley Park 

Orange-crowned Warbler – 6 Wrangell og 3 Seward 

Yellow Warbler – 1 Unga Island 

Yellow-rumped Warbler – 2 Wrangell, 7 Kodiak Island og 3 Nome 

Townsend´s Warbler – 2 Wrangell 

Black-throated Gray Warbler – 1 Stanley Park 

Wilson´s Warbler – 2 Stanley Park, 2 Kodiak Island, 2 Katmai NP, 1 Unga Island og 1 Nome 


