
Skådarresa till Texas 7-16/4 2001.
Medverkande: Tommy Forslund, Nässjö och Leif Rydell, Örebro.

Tidpunkt: 2-3:e veckan i April är en bra tidpunkt med tanke på
flyttningen från Yucatan. Mängden arter skulle förmodligen öka
något en vecka senare då en del sena flugsnappare och sångare
skulle vara möjliga. Å andra sidan skulle man missa några tidiga
arter. Sista vecka i mars, hela april och början av maj är bra med ton
vikt på slutet av april.

Resa: Biljetten bokades via Travelstart.se på nätet till en kostnad
av5070kr inkl. skatt. Flygbolaget var Lufthansa. Bilen bokades på
samma sätt till en kostnad av 4645kr inkl alla försäkringar, extra
förare, fria mil samt en gratis tank.

Väder: Vintern hade varit torr och kall vilket medfört att vissa
övervintrande arter sökt sig bort tidigt. Nu blåste en stark, stundtals
hård sydlig vind och det var mestadels klart väder. Nere kring Rio
Grande gör detta inte så mycket då många arter är här permanent.
Uppe kring High Island är detta inte bra. Det var med viss fasa vi
följde väderrapporterna. Lyckligtvis gick vinden ner något när vi var
vid ”the upper coast”. Dock höll det klara vädret i sig och de stora
mängderna småfågel flög bara över. Vi fick alltså inte vara med om
en ”fall out”, men fick ändå mycket god utdelning på arterna.

Litteratur: Vi använde oss av National Geographics ”Field guide to
the birds of North America, third edition. Denna bok håller inte
riktigt måttet inom vissa grupper såsom sparvar, finkhonor och stora
delar av flugsnapparsläktet. Vi tittade i Sibleys nya guide och den är
betydligt bättre. En stor nackdel är dock att den inte är i
”fältstorlek”. Vidare bör man inskaffa de båda Lane-guiderna ”A

birder´s guide to the Texas coast” samt A birder´s guide to the Rio
Grande valley of Texas”, skrivna av Harold R Holt. Dessa ger bra
väg och lokalbeskrivningar.

Boende: Vi hade förbokat fyra nätter i Winnie för vår vistelse kring
High Island. Just kring High Island finns inget boende utan man
hänvisas till Winnie, där flera motell finns eller de tre motellen som
ligger på Bolivarhalvön. Ska man varva besöken på High Island och
Sabine Woods är Winnie klart att föredra pga. reseavståndet från
halvön till Sabine Woods.
Övriga nätter tog vi som det kom. Se dagbok.
Priset för ett dubbelrum på enkla men för det mesta ok! Motell ligger
på 35-48$/ natt. I Winnie betalade vi 54$/ natt på ett Best Western.

Mat: Det kan tyckas märkligt men vid ingen av de lokaler vi besökte
fanns det möjlighet att hitta förtäring. På vissa platser kunde dricka
dock köpas. Var därför noga med att planera och göra inköp som
räcker fram till kvällen.

Besökta lokaler:

Laguna Atascosa NWR: Parken är relativt stor och är en blandning
av busk/ trädsavann med inslag av sjöar. Parken gränsar också till
Laguna Madre. Vid infarten till parken finns ett ”visitor center” där
man betalar en liten avgift. Här kan man köpa dricka och lite
souvenirer. När vi var här så var alla sjöar torra pga. den torra
vintern. Följaktligen sågs inga änder samt endast ett fåtal hägrar och
vadare. Det finns flera vandringsstigar att utforska. Vi valde två.
Dels gick vi en kort stig i anslutning till centret där det också finns
ett fotogömsle. Vi gick också Paisano trail som är bra för Greater
Roadrunner och Plain Chachalaca. Vi såg endast den senare men
fick tuppgöken inte långt härifrån på bilvägen. Bayside drive är en



15 Miles lång runda som går ut till lagunen, runt och tillbaka till
centret. Här kan man se den nyintroducerade Aplomado Falcon,
White-tailed Hawk och många andra rovfåglar samt en del
buskstäppsarter.

South Padre Island: Lokalen är egentligen ”SPI Convention
Center, The Laguna Madre Nature Trail”. Den ligger 5-6 Miles norr
om brofästet in till South Padre Island. Här finns ett vassområde som
är bra för rallar och andra vassjöarter. Vi såg Sora och hörde Clapper
Rail. I strandkanten rastar både vadare och vitfågel. Direkt söder om
brofästet är en bra lokal för vadare och vitfågel, bl.a. rastade en stor
flock saxnäbbar där. Problemet är att det är bökigt att ta sig dit. Det
råder stoppförbud efter vägen så man får parkera ganska långt
därifrån och sen gå tillbaka.

Santa Ana NWR: En grön park som innehar de få kvarvarande
rester av ursprungsvegetationen kring Rio Grande. Här går man
korta eller långa vandringsleder (vi gick flera) i frodig grönska som
når ut i små fågelrika sjöar. Båda ”mexikokungsfiskarna” finns här
samt flera andra Rio Grandespecialiteter som t.ex. Great Kikadee
och Olive Sparrow. Vid centret där man betalar en liten avgift finns
stora möjligheter att komma flera arter kolibris nära. Ett måste om
man besöker dalen.

Anzalduas Dam and Country Park: Egentligen ingen lokal att
lägga tid på men vi åkte hit efter tips om häckande Gray Hawk.

Bentzen: Är till stor del ett område för långtidscampare. Dock är de
flesta fågelintresserade och stora mängder feeders finns för att locka
till sig småfågel. Lika känt är parkens goda tillgång på ugglor och
spelande nattskärror. Vi hade två spelande nattskärrearter samt två

ugglearter på bohål. Parken är öppen till ca: 22.00 så man hinner
med detta även om man inte tältar därinne.

Santa Margarita Ranch: Denna lokal är ej längre öppen för
skådare. Vi upptäckte detta när vi tutade vid ranchen (som man
skulle) och ingen kom ut för att släppa in oss. Vi fick senare höra att
området numera är stängt.

Salineño: En liten by utmed Rio Grande. Åk rakt ner genom byn till
flodkanten. Trots skymd sikt kan du spana efter kungsfiskare (vi såg
den gröna) och andra vattenarter. I träden och buskarna runt ikring
kan du också göra fynd då de verkar dra till sig en hel del fågel så
som gyllingar, gärdsmygar, sparvar och finkar. Här finns också
chans på den rödnäbbade duvan. När man lämnar platsen kan man ta
första vägen till vänster några hundra meter. Man kommer då fram
till Salineños soptipp som är ypperlig för Cactus Wren, Pyrrhuloxia
samt flera sparvar.

Chapeño: Platsen där Brown Jay visar sig. Vi såg inga då vi kom hit
en bra bit in på dagen. Första timmen efter gryning är det som gäller.
Här kommer man också ner till floden men detta ställe kändes inte
lika bra som Salineño.

Falcon Dam: Uppe på dammluckorna går motorvägen till Mexico.
Strax nedanför går en smal väg ner till en P-plats. Spana efter
kungsfiskare och rovfågel (en vi träffade hade sett Gray Hawk innan
vi kom) men undvik att gå längre ner då det är ett skjutfält här.

Falcon State Park: Också en campingpark men helt folktom så här
års. Närmare ökenkänsla än så här kommer man inte på vår rutt. Den
mycket vackra Svarthakade sparven är huvudattraktionen här men
det är möjligt att se rastande vadare och vitfågel vid



dammsjöstranden. Flera sparvarter och kaktussmygen finns också
här.
Aransas NWR: Platsen där 95 % av hela beståndet av Whooping
Cranes övervintrar. Vi såg inga och fick i centret veta att inga setts
på två dar. Platsen visade sig för övrigt vara mycket fågeltom och
var en liten besvikelse. Spana dock efter luckor i anklistan. En av
anledningarna till att vi inte stod ut länge var den enorma mängden
hungriga mygg. Varning!

Goose Island: Ligger mellan Aransas och Rockport. Denna plats
besöktes efter tips om att det möjligen skulle gå att se tranor här om
det fanns några kvar. Vi såg inga tranor men platsen rekommenderas
ändå. Vi såg vadare på 3-4 meters håll och fick även här enda obsen
på Seaside Sparrow. Hör efter vid entrén om var man bäst ser dem.

Bolivar Flats: Se Bolivar Flats, sen dö! En fantastisk vadarlokal där
15-20.000 vadare och vitfågel ses på bekvämt håll. Morgonen är
bästa tiden då medljus råder. Parkera ända nere vid stranden och gå
så långt ut du kan. En måstelokal.

Rollover Pass: Knappt 20 miles öster om Bolivar Flats ligger denna
heta lokal. En kanal som förbinder Mexikanska Golfen med
Galveston Bay där halvön är som smalast. Parkera på den östra sidan
ut mot Galveston Bay och spana efter vadare och vitfågel på rast.
Observera att lokalen är populär för lokala fiskare. Då dessa är på
plats drar sig fåglarna längre ut. Troligtvis är sen eftermiddag bästa
tiden. Ett par kvarter väster om kanalen gåt Tuna Road norrut. Där
asfalten tar slut är det bra för Le Conte´s Sparrow och Nelson´s
Sharp-tailed Sparrow. Vi såg den sistnämnda.

Anahuac NWR: Stort våtmarksreservat som enligt vissa amerikaner
delvis förstörts pga vissa utdikningar. Reservatet är naturligtvis

sevärt ändå. Stora mängder alligatorer finns samt änder och hägrar.
The Willows är en liten träddunge som kan fånga upp en del
småfågel. Vid vårt besök sågs en sångare där men inte vilken
sångare som helst utan en Townsend´s warbler som är en västlig art.

High Island: Denna fantastiska lokal består i huvudsak av två olika
områden. Boy Scout Woods är det mindre av dessa och ligger
närmast kusten. Här finns också ”visitor center” där man betalar
5$/dag eller 20$ för ett årskort. Man går runt ett ganska begränsat
område och tittar i trädkronorna efter bl.a. sångare. Vid centret finns
en liten läktare där man kan invänta törstiga fåglar som vågar sig
fram till en liten droppande kran. Man kan också gå ut på en spång
till ett våtmarksområde där bl.a. Swamp Sparrow är säker. Smith
Oaks Nature Sanctuary är det andra området ca: 500m norr om
Boy Scout Woods. Här är träden något större och det kan vara svårt
att överblicka var man bör befinna sig. Här finns också Heron
Island som är en häckö för hägrar och rosenskedstorkar.

Sabine Woods: Denna lokal ligger ca: 30 miles öster om High
Island. Dock går det inte att åka kustvägen då den är stängd utan
man måste ta sig runt Winnie och Port Arthur. Det gör man gärna för
denna lokal är förmodligen bättre än High Island. Undervegetationen
är inte alls lika tät som vid High Island och träden inte lika höga.
Flera amerikaner vi pratade med håller denna lokal före High Island.

White Memorial Park: En liten barrskogspark drygt 10 miles
väster om Winnie. Här kan man utöka hackspettskryssen och är ett
bra alternativ om man har ont om tid att besöka skogarna norr om
Houston. Här såg vi också Prärievarg.

Sällsynta och/ eller för lokalen oväntade arter: Mountain Plover
Charadrius montanus.4 ex Laguna Atascosa.   Elf Owl Micrathene



whitneyi. 1 ex Bentzen.   Hook-billed Kite Chonodrohierax
uncinatus. 1ex Bentzen.   Bullock´s Oriole Icterus bullockii. 1 ex
Salineños soptipp.   Philadelphia Vireo Vireo philadelphicus. 1 ex
Sabine Woods.   Black-throated Blue warbler Dendroica
caerulescens. 2 ex vid två olika dagar Sabine Woods.   Townsend´s
Warbler Dendroica townsendi. 1 ex Anahuac NWR.   Western
Tanager Piranga ludoviciana. En adult hane Sabine Woods.

Dipplistan (arter som sågs samma dag som vi var där men som vi
missade).    Aplomado Falcon Falco femoralis. 2 ex Laguna
Atascosa.   Northern Beardless Tyrannulet. Camptostoma imberbe.
1 ex Bentzen.   Black-whiskered Vireo Vireo altiloquus. 1 ex sågs på
f.m dag 2 Smith Oaks Sanctuary.   Grey-cheeked Thrush Catharus
minimus. 1 ex dag 2 Sabine Woods.   Le Conte´s Sparrow
Ammodramus leconteii. Flera ex sågs Tuna Road.   White-crowned
Sparrow Zonothrichia leucophrys. 1-2 ex dag tre Sabine Woods.
Här kan också nämnas American Robin Turdus migratorius som
lyste med sin totala frånvaro för samtliga skådare vi frågade.

Dagbok:

7/4 Avresa från Svedala, jag från Stockholm och Tommy från
Göteborg. Vi sammanstrålar i Frankfurt och flyger med Lufthansa
till Houston. Anländer 15.30 lokal tid och får snabb transport med
shuttlebus till Alamos kontor. En nästan ny guldfärgad Mitsubishi
Galant blir vår följeslagare under 10 dagar. Trots vetskapen att det
mesta vi ser är lifers, motstår vi frestelsen av alltför många stopp då
vi vill nå Harlingen innan natten. Vi når Harlingen 23.00 och tar in
på första bästa motell, Horizon Inn för 45$. På vägen ner har
Tommy fått sin 1000:e art genom Scissor-tailed flycatcher. Två Red-

shouldered Hawks, som också konstigt nog blir resans enda, ses
också.
22 resekryss.

8/4 Vi vaknar med adrenalinstinna kroppar och beger oss snabbt
iväg mot Laguna Atascosa. Några korta stopp innan reservatet ger
Golden-fronted Woodpecker, Couch´s Kingbird, den vackra Lark
Sparrow, resans enda koloni av Cave Swallow samt spelande
Roadrunner. Fantastiskt att besöka en ny kontinent och räkna in sina
lifers på löpande band. På gränsen till reservatet ser vi en tung art,
Mountain Plover tillsammans med en förbisläntrande Coyote. Att
föräras synen av en kolibri är något jag önskar jag alla skådare Det
var en häftig syn när vår första Ruby-throated Hummingbird slog sig
ner i en blomrik buske, för att sedan börja sin lustiga dans i sökandet
efter nektar. Väl inne på reservatet betalade vi vår fee och drog oss
mot gömslet. Vi fick närstudier av den granna Green Jay, Brown
Thrasher samt stora skaror av Red-winged Blackbirds, Great-tailed
Grackle och Cowbirds av två arter. Tillbaks i bilen gör vi en tur
kring Bayside drive. Det visar sig att sjöarna är uttorkade pga. den
torra vintern, så inga änder ses. Vi får ändå fina obsar på en
specialité här nere, nämligen White-tailed Hawk. Under dagen har
blåsten tilltagit och det blåser mycket hårt med varma sydvindar. I
skakiga tuber får vi vår första kontakt med de Amerikanska vadarna.
Bl.a. ses 5 Semipalmated Sandpipers. På väg tillbaka hängs resans
största måstekryss in. En Greater Roadrunner med ödla i näbben
visar upp sig och vi drar mycket nöjda härifrån. Efter ett tips om att
besöka South Padre Island och The conventioncenter drar vi oss dit.
Stället är bra och vi får se Sora. I strankanten ses de första
beckasinsnäpporna samt resans enda Mottled Duck. Jag börjar närma
mig mitt 1000:e kryss och jag får först under den noggranna
kvällsgenomgången klart för mig att det blev Savannah Sparrow. På
väg mot vårt natthärbärge stannar vi utanför Santa Ana NWR och ser



Pauraque i ficklampsskenet samt hör ytterligare två individer spela.
Natt i Pharr och Exececutive Inn för 40$.
85 dagskryss, 68 Resekryss Tot: 90.
9/4 Startar tidigt med färd mot Santa Ana NWR. Direkt vid entrén
ses den halvsvåra Buff-bellied Hummingbird vid en feeder. De
centrala delarna av parken är klädda i frodig grönska á la John
Bauer. Här finns det mesta av parkens specialiteter och vi ser gott
om Great Kiskadees och Olive Sparrows. Vid den första sjön Willow
Lake, som också är den bästa ses många fina arter. Ett axplock är
Least Grebe, Cinnamon Teal, Solitary Sandpiper, Baird´s Sandpiper
och Stilt Sanpiper. Här ses också regelbundet Green Kingfisher och
Ringed Kingfisher men av dessa såg vi ingen. Vinden håller i sig och
småfågel är det ont om men vid en längre promenad runt Pintail
Lake ses bl.a. Long-billed Thrasher och Brown-crested Flycatcher.
Siktet är nu inställt på Bentzen och vi kommer hit en bit in på e.m.
Det är en märklig syn att se alla feeders som camparna har satt upp
runt omkring sig. Vi får se våra första knallblåa Indigo Buntings
samt en trött och halvsovande Blue-headed Vireo. Här bedrivs också
sträckstudier av rovfågel. Det drar stora mängder (ca: 11000) under
dagen och de flesta mycket högt. Sträckskådarne tar hjälp av radar
vilket gör det möjligt att tidigt finna grupperingar. Utanför själva
campområdet går en väg som man kan köra. Här hade vi turen att få
se den mycket sällsynta Hook-billed Kite och ytterligare en
Roadrunner. Annars blir skymningen den största höjdpunkten med
27 st. insträckande Mississippi Kites samt Elf Owl och Eastern
Screech-Owl på bohål. På väg tillbaka till bilen spelar Chuck-will´s
Widow och Common Nighthawk. En fantastisk dag är till ända och
vi tar bilen upp till Roma och Chaparal Inn för 38$.
84 dagskryss, 39 resekryss Tot:129.

10/4 Sista dagen längs med Rio Grande och vi tänker oss starten vid
Santa Margarita Ranch i gryningen. Tyvärr visar det sig att vi inte

kommer in då lokalen numera är stängd för skådare. Vi blev inte
lottlösa då vi fick in flera nya sparvarter, bl.a. Field Sparrow och
Cassin´s Sparrow, på vägen mot Salineño. Här uppe börjar
vegetationen ändra sig och torra buskstäppslandskap brer ut sig. Vi
kommer ner till Salineño en bit in på morgonen och fortsätter att
hänga in nya arter. Lokalen är liten och trång men vi hänger in både
vackra och rara fåglar t. ex. Green Kingfisher, Altamira Oriole och
Varied Bunting. Vi drar oss vidare mot soptippen och får sällskap av
fyra jänkare som är ute på samma uppdrag som vi. Vid soptippen
lokaliserar vi en fantastisk varelse, nämligen den gigantiska Cactus
Wren. Vi ser också resans enda Black-chinned Hummingbird och en
flock med Cedar Waxwings. Ytterligare 1 km längre bort tror inte
jänkarna mig då jag säger att jag ser en Bullock´s Oriole. Stort jubel
uppstår bland dem och en av dem säger –”This is a western bird and
it´s new for all of us”. Kul att få glädja andra! Chapeño blir nästa
anhalt och vi ser resans enda Cooper´s Hawk här. Ytterligare en
tyrann ses, nämligen Ash-throated Flycatcher samt en för oss
släpande art, nämligen Pyrrhuloxia. Vi drar vidare norrut till Falcon
Dam där vi till slut lyckas se Ringed Kingfisher och våra första
American Kestrels. Vid Falcon Dam State Park ses den mycket
vackra Black-throated Sparrow. Nu är vi klara med dalen och vi
bestämmer oss för att åka upp mot Aransas för nattlogi. På vägen
klipper vi Anzalduas där vi fått reda på att Grey Hawk häckar. Vi
når Tivoli sent där vi tar in på ett sjabbigt motell för 40$. Som
kompensation för det äckliga rummet hör vi en ivrigt spelande
Lesser Nighthawk alldeles vid parkeringen.
80 dagskryss, 25 resekryss Tot 154.

11/4 Vi drar till Aransas NWR. direkt på morgonen och upptäcker
till vår fasa att stället fullständigt kryllar av bitsugna mygg. Inte ser
vi mycket fågel heller och tranorna lyser med sin frånvaro. Vi fick
senare reda på att ingen säker obs hade gjorts de senaste två dagarna.



Några glada ornitologiska upplevelser blev i alla fall de första
Rosenskedstorkarna samt en flock med änder där vi bl.a. hittade
Canvasback bland ett hundratal Mindre Bergänder. Vi fick tips om
att åka till Goose Island som inte ligger så långt härifrån. Kanske
skulle vi se tranor där. Inga tranor här men likväl ett höjdarställe.
Vad sägs om 4-5 metersobsar på Dvärgsnäppa, Tundrasnäppa, Större
Beckasinsnäppa samt Willet. Här sågs också ”Ostronfångaren” samt
resans enda Seaside Sparrows. På väg tillbaka föll mina ögon på en
ensam Meadowlark som höll till vid strandkanten. Med viss möda
förstod vi tillslut att vi ”limmat” ängslärkorna då detta var en
Western. Nöjda med vad vi fått här drog vi oss så snabbt vi kunde
upp mot Bolivar med hopp om att ta en sen kvällsfärja vid
Galveston. Turen var med oss och vi kunde i nattens mörker nå
Bolivarhalvön och direkt ta in på motellet här vid färjeläget till en
kostnad av 45$.
76 dagskryss, 14 resekryss Tot: 168.

12/4 Vi kan inte längre hålla oss från att besöka High Island, så vi
väntar med besöket vid Bolivar Flats. När vi kommer till High Island
på morgonen är det helt dött och vi tänker att något måste vara fel.
Helt ensamma strosar vi runt tills vi möter en amerikanare. Han
berättar att det inte kommer någon fågel förrän tidigast kl. elva. Det
är då den första vågen från Yucatan anländer. De enda fåglar man
ser på morgonen är de fåglar som är kvar sen gårdagen. Då det
fortfarande blåser varma sydvindar och himlen är klar ser vi i princip
ingenting. Modet sjunker ytterligare då amerikanen säger att så här
lugn har han aldrig sett lokalen. Medan vi pratar upptäcks en liten
fågel i trädtopp och vår första sångare är ett faktum. En Yellow-
rumped Warbler ger oss den första pulshöjaren. Vi bestämmer oss
för att besöka Heron Island som ligger i Smith Oaks Sanctuary. Här
trängs Rosenskedstorkar med Snowy Egrets och lite annat smått och
gott. Vi ser också två rejäla biffar till alligatorer samt en

Bälteskungsfikare. När går tillbaka möter vi fyra engelsmän som
berättar om att de sett ett födöparty vid några träd längre upp. Ivriga
beger vi oss dit och hittar direkt en Yellow-throated Warbler. Efter
en stund kommer engelsmännen och säger att vi är på fel ställe. Lite
längre upp hittar vi flocken som innehåller Black and white Warbler,
Northern Parula, Orange-crowned Warbler, Tennesse Warbler samt
en färgsprakande Blackburnian Warbler. Tänk att få tuba en sådan
juvel och se den fylla hela synfältet. Här ser vi också resans första
Yellow-billed Cuckoo. Vi åker sen till Boy Scout Woods och
fortsätter med ornitologiska läckerheter. Bl.a. ses Wood Thrush.
Swainson´s Thrush och Northern Waterthrush. För att fortsätta
beskriva hur underbar denna dag var så stannar vi till vid Rollover
Pass och ser I fint kvällsljus och på nära håll fiskande saxnäbbar
tillsammans med Rosenskedstorkar, Royal Terns och Bonaparte´s
Gull. Vem somnar inte sött på Joy Sands Motel för 48$ efetr en sån
dag?
85 dagskryss, 32 resekryss Tot: 200.

13/4 Medan jag morgonpackar bilen överraskas jag av att Tommy
som kommer flåsandes tillbaka från telefonkiosken han skulle
besöka. -Ffffregattfågel, kolla fregattfågeln där stönar han andfådd
av löpningen och minsann, där glider den sakta rakt över våra
huvuden ut mot Golfen. Vilket superflax!! Med spänd förväntan drar
vi oss nu till Bolivar Flats för att beskåda Texas bästa lokal för
vadare. Vilken fantastisk syn med dryga 10.000 vadare och vitfågel
ihopträngda på ett litet strandparti. Den amerikanska skärfläckan är
en otroligt vacker fågel och förnimmelsen av ca: 4000 ex bredvid
varandra är oförglömlig. Att de var inramade av tusentals arktiska
vadare, tärnor och pelikaner gör knappast saken sämre. Här hade vi
också Piping Plover. Några Hudsonspovar såg vi dock inte och vi
drog vidare mot Vårt första besök i Sabine Woods. Vi möter vår
amerikan sen tidigare som meddelar att ”it´s good down there”. I ett



träd finner vi direkt Golden-winged Warblers, Blue-winged Warbler
samt vår första Yellow Warbler. Våra vänner engelsmännen
gestikulerar häftigt att ännu en ”svår” art är sedd, nämligen Black-
throated Blue Warbler. Denna skönhet ses bra på nära håll. Så här
roligt har vi hela dagen här och vi ser totalt 70 sångare av 18 arter
denna dag. Natt i Winnie på Best Western där vi sover resterande
nätter för 54$.
113 dagskryss, 25 resekryss Tot: 225.

14/4 Denna morgon beger vi oss till White Memorial Park för att
förhoppningsvis utöka spettlistan. Det dröjer inte många minuter
innan ”Spillkråkan” visar upp sitt ödlelika anlete. En klart häftig art
med mer säregna drag än vår egen. Red-Bellied- och Red-headed
Woodpecker ses också med flera exemplar. När vi går tillbaka till
bilen ses två Coyote lunka över en glänta. Vi rullar vidare mot
Anahuac där vi på ”fel väg” turligt nog ser två Dvärgrördromar. Vi
hade fått tips om en plats för Yellow-crowned Nightheron men
missade alltså denna väg och fick istället dessa. Solen lyser mer idag
och vinden har åter igen tilltagit. Detta visar sig tydligt när vi
kommer till Sabine Woods och det är ”pretty slow”. Nya arter blev
Prothonotary Warbler och Blue Grosbeak. På väg tillbaka till
hotellet följer vi med engelsmännen till Taylor´s Bayou där vi söker
efter Swainson´s Warbler med hjälp av band. Inget svar där tyvärr
men överflygande Fiskkråkor och en Gulkronad Natthäger gjorde en
bra sorti på dagen.
86 dagskryss, 9 resekryss Tot: 234.

15/4 Idag åker vi in i ”riktiga” Anahuac NWR för att se hur detta
område ser ut och om Townsend´s Warbler är kvar i ”the willows”,
vilket den glädjande är. Märkligt är dock att det i princip är den enda
fågeln i hela dungen. Vi gör en lov kring dammarna och ser gott om
alligatorer. Starkt solsken och inte alltför mycket fågel gör att vi drar

åter mot Sabine Woods. Här dyker ytterligare en riktig stänkare upp.
En praktfull hane av Western Tanager gör inte bara oss glada utan
flera jänkare kryssar då detta är en mer västlig art i normala fall. Vi
vill åter se High Island så fram på eftermiddagen styr vi åter kosan
dit. Vår tur håller i sig och trots att det mängdmässigt är lite fågel så
får vi hänga in Cape May Warbler och Veery på vår lista.

16/4 Sista dagen och vi funderade om vi skulle besöka High Island
tidigt och hoppas på några kvardröjande individer från gårdagen
eller om vi skulle besöka någon skog i närheten av flygplatsen. Arter
som Brown-headed Nuthatch och Pine Warbler skulle vara möjliga.
Vi valde felaktigt High Island där vi inte såg något nytt. Men som
talesättet säger: man kan inte få allt här i världen. Vi beger oss till
flygplatsen och dricker en mycket dyr öl innan planet vid 15-tiden
lyfter.

17/4 På grund av tidsskillnaden anländer vi Sverige vid 15-tiden ett
dygn efter starten.



Artlista
Listan följer National Geographic´s Field Guide to the
Birds of North America.

1. Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps. Tot. 19 ex varav de
flesta kring Rio Grande.

2. Least Grebe Tachybaptus dominicus. 5 ex vid Santa Ana.

3. Magnificent Frigatebird Fregata magnificens. 1 ex vållade
stort morgonrabalder när den kom glidande över vårt motell
medan vi packade bilen.

4. American white Pelican Pelecanus erythrorhynchos. Enstaka
ex längs med Rio Grande samt ca: 225 ex Rollover pass och
Bolivar flats.

5. Brown Pelican P. occidentalis. Som ovan fast något mindre
talrik.

6. Anhinga Anhinga anhinga. Sedd under 7 dar med 1-15 ex.

7. Neotropic Cormorant Phalacrocorax brasilianus. Tämligen
allmän.

8. Double-crested Cormorant P. auritus. Tämligen allmän.

9. Least Bittern Ixobrychus exilis. Lite förvånade fick vi se 3 ex
i Anahuac, varav en helt orädd satt i ett vasstrå och lät sig
fotograferas från 5 meter.

10. Yellow-crowned Night-Heron Nyctanassa violacea.
Tämligen säkra på att denna art skulle bli “dip” då alla ”säkra”
lokaler hade kammat noll, kom 1 ex och flög över oss vid
Taylor´s bayou.

11. Green Heron Butorides virescens. 5 ex Santa Ana samt
tämligen allmän längs “upper coast”.

12. Tricolored Heron Egretta tricolor. Sedd under 6 dar med
som mest 15 ex.

13. Little blue Heron E. caerulea. Sedd under 5 dar med max 8
ex.

14. Reddish Egret E. Rufescens. 1 ex Laguna Atascosa samt 1
ex Bolivar flats.

15. Cattle Egret Bubulcus ibis. Allmän

16. Snowy Egret E. thula. 1 ex Laguna Atascosa och Aransas.
10-15 ex längs Rio Grande dag 4 samt talrik High Islandområdet.

17. Great Egret Ardea alba. Tämligen allmän.

18. Great blue Heron A. herodias. Sedd under 7 dar med upp
till 10 ex.

19. White-faced Ibis Plegadis chihi. Sedd 6 dar med upp till 50
ex. Talrikare vid ”uppercoast”.

20. White Ibis Eudocimus albus. 2 ex Laguna Atascosa, 3 ex
Goose island samt talrik Bolivarhalvön inkl. High island.



21. Roseate Spoonbill Ajaia ajaja. 6 ex Aransas, ca 40 ex vid
”Heron island” High island.

22. Fulvous Whistling-Duck Dendrocygna bicolor. 2 ex vardera
South Padre island, Aransas och High island. 20 ex Santa Ana.

23. Black-bellied Whistling-Duck D. autumnalis. 10 ex Santa
Ana. Annars som ovan.

24. Mottled Duck Anas fulvigula. Endast 1 ex vid convention
center South Padre island.

25. Gadwall A. Strepera. 10 ex Santa Ana, 2 ex dag 4 utmed
“dalen” samt 4 ex Aransas.

26. Northern Shoveler A. clypeata. 10 ex Santa Ana samt 6 ex
Aransas.

27. Blue-winged Teal A. discors. Sedd alla dar. En av resans
karaktärsfåglar.

28. Cinnamon Teal A. cyanoptera. Denna vackra och svårsedda
and sågs med 4 ex vid Santa Ana.

29. Canvasback Aythya valisineria. 3 ex Aransas.

30. Redhead  A. Americana. 1 ex South Padre island samt 10 ex
Aransas, (Ett bra exempel på att en torr och kall vinter medfört
att få ankor sågs).

31. Lesser Scaup A. affinis. Ca: 100 ex Aransas.

32. Red-breasted Merganser Mergus serrator. 1 ex vardera
Aransas, Rollover pass och Bolivar flats.

33. Ruddy Duck Oxyura jamaicensis. 3 ex Santa Ana samt ca:
30 ex Aransas.

34. Turkey Vulture Cathartes aura. Allmän. Hela resan sågs
denna fågel kontinuerligt.

35. Black Vulture Coragyps atratus. Tämligen allmän. En grov
uppskattning är att det gick 5 ”Turkeys” på 1 ”Svart”.

36. Osprey Pandion haliaetus. Sedd under 5 dar med som mest
8 ex.

37. Mississippi Kite Ictinia mississippiensis. Strax före
skymningen höjdes pulsen då 27 ex kom in på nattkvist vid
Bentzen.

38. White-tailed Kite Elanus leucurus. 1 ex påväg dag 1, 3 ex
vardera Santa Ana och High Island samt 2 ex Sabine woods.

39. Hook-billed Kite Chondrohierax uncinatus. Bentzen räknas
som den enda rimliga chansen att få se denna fågel norr om
Mexico. Under en av fyra ”loopar” i parken sågs denna fågel
med 1 ex.
40. Northern Harrier Circus cyaneus. Vår blåhök sågs under 6
dar med mellan 1-6 ex.

41. Sharp-shinned Hawk Accipiter striatus. 1 ex svepte fram
över matningen vid Laguna Atascosa.



42. Cooper´s Hawk A. cooperii. 1 ex Chapeño.

43. Harris´s Hawk Parabuteo unicinctus. 1 ex Laguna
Atascosa, 3 ex Santa Ana samt 2 ex Bentzen.

44. Broad-winged Hawk Buteo platypterus. 9200 sträckte över
Bentzen (räkning med radarhjälp pågick när vi var där). På
närmare håll sågs 2 ex Falcon Dam samt 1 ex Taylor´s bayou.

45. Gray Hawk Asturina nitida. Efter ett tips av andra skådare
drog vi till Anzalduas där vi såg den på bo.

46. Red-shouldered Hawk B. lineatus. 2ex dag 1 på väg mot
“dalen”.

47. Red-tailed Hawk B. jamaicensis. 2 ex på väg mot Bolivar.

48. Swainson´s Hawk B. swainsoni. 700 ex sträckte över
Bentzen, (se ovan). Nära sågs 1 ex High island.

49. White-tailed Hawk B. albicaudatus. 3 ex Laguna Atascosa.

50. Crested Caracara Caracara plancus. 3 ex Laguna Atascosa
samt 10 ex dag 4 längs med “dalen”.

51. American Kestrel Falco sparverius. 2ex Falcon Dam samt 1
ex High island.

52. Merlin F. columbarius. 1 ex Laguna Atascosa.

53. Peregrine Falcon F. peregrinus. 1 ex Anahuac NR.

54. Plain Chachalaca Ortalis vetula. 5 ex Laguna Atascosa samt
15 ex Santa Ana.

55. Northern Bobwhite Colinus virginianus. Vid två tillfällen
hade vi turen att se dessa skulkare. 2 ex Laguna Atascosa samt 2
ex utanför Aransas.

56. Clapper Rail Rallus longirostris. 1 ex spelade vid
convention center South Padre island samt 3-4 ex spelande
Aransas.

57. Sora Porzana carolina. 1 ex gick omkring och visade upp
sig vid convention center, South Padre island.

58. Common Moorhen Gallinula chloropus. Tämligen allmän.

59. American Coot Fulica americana. Tämligen allmän.

60. Black-bellied Plover Pluvialis squatarola. 15 ex Laguna
Atascosa samt 10 ex Bolivar flats.

61. American Golden Plover P. dominica. 2 ex Rollover pass
samt ca: 50 ex Bolivar flats.

62. Piping Plover Charadrius melodus. 7 ex Bolivar flats.

63. Wilson´s Plover C. wilsonia. 2 ex Laguna Atascosa samt 2
ex på vykortsavstånd vid Bolivar flats.

64. Semipalmated Plover C. semipalmatus. 3 ex Goose island
samt ca:100 ex Bolivar flats.



65. Killdeer C. Vociferus. Denna läckra varelse sågs samtliga
dagar med upp till 10 ex.

66. Mountain Plover C. montanus. Ett av resans tyngre kryss. 4
ex sågs tillsammans med kustpiparna vid Laguna Atascosa.

67. American Oystercatcher Haematopus palliatus. Av denna
“svåra” art sågs 1ex vardera Goose island och Bolivar flats.

68. American Avocet Recurvirostra americana. En syn som
länge kommer att sitta på näthinnan är de ca: 4000 individer som
stod I en flock vid Bolivar flats. Vidare sågs 25 ex Salineño och
8 ex Aransas.

69. Black-necked Stilt Himantopus mexicanus. Sågs med 5-25
ex under 5 dar.

70. Willet Catoptrophorus semipalmatus. Tämligen allmän vid
våtmarker.

71. Greater Yellowlegs Tringa melanoleuca. Sedd samtliga
dagar med 1-15 ex.

72. Lesser Yellowlegs Tringa flavipes. Betydligt ovanligare än
sin större släkting. Som mest med 10 ex Santa Ana. För övrigt
enstaka ex vid vadaransamlingar.

73. Solitary Sandpiper Tringa solitaria. 1 ex Santa Ana.

74. Spotted Sandpiper Actitis macularia. 1 ex Santa Ana, 4 ex
dag 4, 3 ex Goose Island samt 1 ex Bolivar flats.

75. Whimbrel Numenius phaeopus. 1 ex dag 4, 7 ex Aransas, 5
ex Rollover pass samt 1 ex Bolivar flats.

76. Long-billed Curlew N. americanus. 1 ex Laguna Atascosa
samt 3 ex Bolivar flats.

77. Marbled Godwit Limosa fedoa. 15 ex Rollover pass samt
ca: 90 ex Bolivar flats.

78. Ruddy Turnstone Arenaria interpres. 2 ex Laguna
Atascosa, allmän Goose island samt 6 ex Bolivar flats.

79. Red Knot Calidris canutus. Fantastiska 1000 ex Bolivar
flats.

80. Sanderling C. alba. 1 ex Laguna Atascosa, 7 ex Rollover
pass och ca: 300 Bolivar flats.

81. Dunlin C. Alpina. 10 ex Convention center South Padre
island, ca: 600 ex Bolivar flats samt 10 ex Anahuac NR.

82. Semipalmated Sandpiper C. pusilla. 5 ex Laguna Atascosa
på nära håll, 3 ex Bolivar flats samt 2 ex Anahuac NR.

83. Western Sanpiper C. mauri. 4 ex Goose island på 4-5m
avstånd ihop med en dvärgsnäppa, häftigt värre. Vidare sågs ca:
50 ex Bolivar flats.
84. Least Sandpiper C. minutilla. 6 ex Goose island samt 1 ex
Anahuac NR.

85. Baird´s Sandpiper C. bairdi. Tommys vassa blick upptäckte
ett ex Santa Ana.



86. Pectoral Sandpiper C. melanotos. 7 ex Santa Ana samt 5 ex
Bolivar flats vilket var betydligt färre än vad vi räknat med.

87. Short-billed Dowitcher Limnodromus griseus. Dessa
mycket svårbestämda fåglar sågs med 4 säkra ex Laguna
Atascosa. Beckasinsnäppor sågs för övrigt under 6 dar med 20-
200 ex och enligt de jänkare vi pratade med är den större
troligtvis vanligare.

88. Long-billed Dowitcher L. scolopaceus. 5-6 säkra Santa Ana
men troligtvis var det ca: 60 ex. 1 ex fotades Goose Island. Se
även ovan.

89. Stilt Sandpiper C. Himantopus. Den röda kinden avslöjade
1 ex Santa Ana.

90. Laughing Gull Larus atricilla. Allmän, en av resans
karaktärsarter.

91. Bonapate´s Gull L. philadelphia. Ett oväntat men inte desto
mindre glädjande obs. på 3 ex Rollover pass. Enligt litteraturen
borde de dragit, men eftersläntare har ju setts förut.

92. Ring-billed Gull L. delawarensis. 1- 20 ex under 5 dagar,
framför allt “on the upper coast”.

93. Herring Gull L. Argentatus. Sedd med som mest 50 ex
Bolivar flats, annars ett fåtal spridda på olika lokaler.

94. Sandwich Tern Sterna sandvicensis. 4 ex Bolivar flats.

95. Royal Tern S. maxima. 6 ex Goose island samt ca: 100 ex
vardera Rollover pass och Bolivar flats.

96. Caspian Tern S. caspia. Tämligen allmän South Padre
island, 2 ex Falcon State Park samt 20 ex Bolivar flats.

97. Forster´s Tern S. Forsteri. 3 ex Goose island, 10 ex
Rollover pass samt 100 ex Bolivar flats. (Undrar hur många ex
som stått någonstans i Sverige utan upptäckt?).

98. Gull-billed Tern S. nilotica. Sedd med mellan 10-50 ex
under 5 dar. Talrikast vid South Padre island samt Bolivar flats.

99. Common Tern S. hirundo. Vår tärna sågs med 20 ex vid
Bolivar flats och var inte jättesvår vid direkt jämförelse med
Forster´s, men som sagt utan noga iaktagelse så kan man nog gå i
fällan

100. Least Tern S. antillarum. 1 ex Santa Ana samt ca: 50 ex
Bolivar flats.

101. Black Skimmer Rynchops niger. Denna sällsamma varelse
såge med ca: 50 ex South Padre Island, 5 ex Falcon State Park
samt med 40 ex Rollover pass.

102. Red-billed Pigeon Columba flavirostris. 2 ex överflygande
Salineño.

103. Rock Dove C. Livia. Som alltid mer eller mindre vanlig i
urban miljö.



104. Mourning Dove Zenaida macroura. En för Sverige i vår
aktuell fågel som inte vållar några problem på den här sidan
Atlanten. Fågeln är mycket vanlig.

105. White-winged Dove Z. asiatica. 4 resp. 5 ex Bentzen och
Falcon state park.

106. Common ground-Dove Columbina passerina. 5 ex Laguna
Atascosa. Kanske förbisedd resten av resan.

107. Inca Dove C. inca. Sedd med 2-10 ex under 4 dar vid flera
olika platser.

108. White-tipped Dove Leptotila verreauxi. Sedd med 2-10 ex
under dagarna i dalen.

109. Yellow-billed Cuckoo Coccyzus americanus. Sedd med 3-8
ex dagarna vid High Island och Sabine Woods.

110. Greater Roadrunner Geococcyx californianus. Detta
resans klaraste måstekryss hängdes under stort jubel in med 3 ex
Laguna Atascosa. En ut av dem hade dessutom en ödla i
munnen, mycket pedagogiskt. Ytterligare 1 ex sågs vid Bentzen.

111. Eastern Screech-Owl Otus asio. Ett ex på bohål som vi
väntade ut tills den pedagogiskt parkerade sig på hålkanten.
Detta skedde vid Bentzen.

112. Elf Owl Micrathene whitneyi. Ett ex vid annat bohål på
samma vis och lokal som ovan. Vi bedömde denna fågel som
hetast så vi väntade ut den först innan vi sprang oss svettiga till
”screechowlén”.

113. Lesser Nighthawk Chordeiles acutipennis. Ett ex spelade
ivrigt utanför vårt hotell i Tivoli.

114. Common Nighthawk C. minor. Ett ex flög omkring och
spelade I Bentzen medan vi väntade på Eastern screech-owl.
Ytterligare 1 ex flög omkring i fullt dagsljus dag 1 Sabine
Woods.

115. Common Pauraque Nyctidromus albicollis. Tre ex spelade
vid infarten till Santa Ana kvällen innan vi besökte parken. Vi
stannade på måfå medan vi letade motell. 1 ex sågs dessutom bra
i ficklampssken.

116. Chuck-will´s Widow Caprimulgus carolinensis. På väg
tillbaka till bilen efter krysset på Eastern screech-owl spelade ett
ex under några minuter. Vi hade några härliga och heta minuter
denna kväll i Bentzen.

117. Chimney Swift Chaetura pelagica. Sågs 10-12/4 med fyra
till fem flockar med som mest 50 ex.

118. Buff-bellied Hummingbird Amazilla yucatanensis. Ett ex
av denna småsvåra kolibri var det första vi såg vi en av
matningarna vid Santa Ana.

119. Ruby-throated Hummingbird Archilochus colubris.
Denna vanliga kolibri sågs med 1-5 ex varje dag men vi slutade
knappast att förundra oss över dessa fantastiska och
insektsliknande fåglar.



120. Black-chinned Hummingbird A. alexandri. En hane sågs
bra under flera minuter och under bra och olika ljusförhållanden,
vilket möjliggjorde en säker bestämning. Detta skedde vid den
mindre romantiska soptippen i Salineño.

121. Belted Kingfisher Ceryle alcyon. Ett ex vardera Goose
island, Heron island, High Island, Anuhuac och strax utanför
Sabine Woods.

122. Ringed Kingfisher C. torquata. Ett ex av manligt kön
lokaliserades av Tommy på sista tänkbara lokalen för denna
fågel, nämligen vid Falcon Dam. Vilken lättnad.

123. Green Kingfisher Chloroceryle americana. Plötligt satt
denna hona på en påle vid Salineño och kungsfiskarsidan i
Nordamerikaguiden var ”limmad”.

124. Red-headed Woodpecker Melanerpes erythrocephalus. 3
ex av denna färgklick sågs I White memorial park.

125. Golden-fronted Woodpecker Melanerpes aurifrons.
Mycket vanlig nere i “dalen”, sågs med 10-15 ex dagarna där
nere.

126. Red-bellied Woodpecker M. carolinus. 4 ex sågs I och
strax utanför White memorial park.

127. Ladder-backed Woodpecker Picoides scalaris. 4 ex vid
Laguna Atascosa samt 1 ex vardera Santa Ana och Chapeño.

128. Downy Woodpecker P. pubescens. Relativt vanlig vid
High Island och Sabine Woods, sedd med 1-4 ex dagligen.

129. Hairy Woodpecker P. villosus. Denna art trodde vi länge
skulle bli en “dipart”, tills den plötsligt fångade våran
uppmärksamhet sista eftermiddagen vid Sabine Woods.

130. Pileated Poodpecker Dryocopus pileatus. En art vi
verkligen ville se och ett ex av denna urtidslika fågel lät sig
studeras under flera tillfällen vid White memorial park.

131. Eastern Wood-Pewee Contopus virens. Efter att ha fått
denna fågel bestämd första gången av erfarna amerikanska och
engelska skådare och likaledes fått jämföra den med Acadian
flycatcher kan vi lugnt konstatera att vår fälthandbok är av låg
standard när det gäller detta komplex. Fåglarna är avbildade så
att en förväxlingsrisk mellan dessa släkten är obefintlig, medan
verkligheten ser helt annorlunda ut. Varning utfärdas. Tot. Sågs
4 olika ex vid Sabine Woods.

132. Acadian Flycatcher Empidonax virescens. 1 ex vardera
dag 1 och 2 vid Sabine Woods.

133. Brown-crested Flycatcher Myiarchustyrannulus. Om ovan
nämnda fåglar skapade ett oväntat problem så kan det omvända
sägas om myiarchustyrannerna. Här hade vi väntat oss svårare
bestämningar utifrån bilderna i boken, men de separata
artkaraktärerna visade sig vara ganska tydliga. 1 ex Santa Ana
och 2 ex Salineño.

134. Great crested Flycatcher M. crinitus. Denna art visade sig
vara ”illlusiv” men visade sig tillslut med 1 ex vardera dag 2 och
3 High Island.

135. Ash-throated Flycatcher M. cinerascens. 1 ex Chapeño.



136. Western Kingbird Tyrannus verticalis. Denna västliga art
såg vi “på fel lokal”. Dag 1 på High Island medförde
upptäckandet av denna art något som skulle kunna betecknas
som ett lokalt drag. Vi och samtliga andra skådare som befann
oss inne i Boy-Scout Woods fick skyndligen bege oss till Smith
Oaks.

137. Couch´s Kingbird T. couchii. Tämligen allmän nere I
“dalen”. 2- 10 ex dagarna här nere.

138. Eastern Kingbird T. Tyrannus. Vanlig vid lokalerna vid
”upper-coast”.

139. Scissor-tailed Flycatcher T. forficatus. Denna mycket
sällsamma fågel var vanlig och roade oss ständigt med sina
efterföljande “reklamstjärtar”, likt änkorna i Afrika. Denna art
blev också Tommys 1000:e globalart. Grattis.

140. Great Kiskadee Pitangus sulphuratus. En karaktärsfågel
vid Santa Ana. Ett fåtal övriga ex utmed dalen.

141. Loggerhead Shrike Lanius ludovicianus. Relativt vanlig,
sedd med 1-6 ex alla dar utom två.

142. White-eyed Vireo Vireo griseus. 5 ex Santa Ana samt tot. 4
ex vid High Island och Sabine Woods. Den första dagen vid
Laguna Atascosa sågs 5-6 skulkande fåglar som troligtvis
tillhörde denna art men vi fick aldrig någon kläm på dem.

143. Yellow-throated Vireo V. flavifrons. 1 ex Laguna Atascosa
samt 1 ex dag 1 Sabine woods.

144. Blue-headed (solitary) Vireo V. solitarius. Ett utmattat ex
sågs sitta på eftermiddagskvist vid Bentzen och lät sig väl
beskådas på 2 m håll. Ytterligare 1 ex sågs dag 1 High Island.

145. Red-eyed Vireo V. olivaceus. 1 ex vardera Sabine Woods
dag 1 och 2 samt Boy Scout Woods dag 2.

146. Philadelphia Vireo V. philadelphicus. En vireo av det mer
ovanliga slaget. 1 ex fick även jänkarna att dra på smilbanden
dag 3 Sabine Woods.

147. Blue Jay Cyanocitta cristata. Denna blåa ädelsten hade ett
tillbakadraget liv i trädkronorna vid High Island och Sabine
Woods. Inte desto mindre var den vanlig med upp till 15 ex vid
dessa lokaler.

148. Green Jay Cyanocorax yncas. Att hamna I jämförelse med
vilka fåglar som är vackrast blir lätt något man slentrianmässigt
ägnar sig åt, men med facit i hand var detta en av resans
höjdpunkter vad gäller färgprakt. Vanligare än vi väntat oss var
den också och sågs samtliga dagar i dalen med 5- 10 ex.

149. American Crow Corvus brachyrhynchus. 4 ex dag 1,
Tämligen allmän dag 8 då White-memorial park och Taylor´s
Bayou besöktes. 5 ex sågs också vid Anahuac.

150. Fish Crow C. ossifragus. Med hjälp av våra pålästa
engelsmän sågs och hördes 3-4 ex i en blandflock vid Taylor´s
Bayou som verkar vara platsen att se dem.

151. Chihuahuan Raven C. cryptoleucus. 3 ex Laguna Atascosa
samt 4 ex dag 4 längs med ”dalen”.



152. Horned Lark Eremophila  alpestris. 4 ex Laguna Atascosa
samt 8 ex Bolivar Flats.

153. Tree Swallow Tachycineta bicolor. Relativt allmän, stora
antal sedda Anahuac NWR.

154. Purple Martin Progne subis. Tämligen allmän. En koloni
med “svalhus” finns vid High Island för nära beskådande.

155. Bank Swallow Riparia riparia. En koloni vid Salineños
soptipp samt en koloni i närheten av High Island.

156. Cliff Swallow Hirundo pyrrhonota. Allmän sedd vid många
olika brofundament.

157. Northern Rough-winged Swallow Stelgidopteryx
serripennis. Tämligen allmän.

158. Barn Swallow H. Rustica. Allmän.

159. Cave Swallow H. fulva. En koloni på ca: 50 ex vid infarten
till Laguna Atascosa.

160. Tufted Titmouse (Black-crested)Parus bicolor. 1 ex
vardera Laguna Atascosa och Bentzen. Vidare 4 ex Salineño och
Chapeño samt 1 ex White memorial park.

161. Carolina Chickadee P. Carolinensis. Resans enda obs
gjordes vid ett ”nödstopp” första dagen på väg västerut.

162. Verdin Auriparus flaviceps. 1 ex Laguna Atascosa. Denna
art var den enda som bara sågs utav en av oss. Grattis Tommy.

163. Carolina Wren Thryothorus ludovicianus. Tot. 3 ex High
Island. Möjligen förbisedd tidigare då vi hade dålig koll på
sången.

164. Bewick´s Wren Thryomanes bewickii. 1 ex sjöng ivrigt vid
Salineño.

165. Cactus Wren Campylorhynchus brunneicapillus. Denna
fantastiska fågel sågs totalt med 6 ex från Salineños soptipp och
norrut till Falcon State park.

166. Marsh Wren Cistothorus palustris. 1ex lyckades vi
lokalisera vid Santa Ana då den varnade kraftigt.

167. Sedge Wren C. platensis. 1 ex vid plattformen Bolivar
Flats.

168. Ruby-crowned Kinglet Regulus calendula. 3 ex dag 1
Sabine Woods.

169. Blue-gray Gnatcatcher Polioptila caerulea. Denna kvicka
fågel sågs med 5 ex dag 1 Sabine Woods samt med 1 ex dag 3
Sabine Woods.

170. Wood Thrush Catharus mustelina. Den skogstrast vi såg
mest av. 1 ex dag 1 High Island, 3 ex dag 1 Sabine Woods, 1 ex
dag 2 Sabine Woods samt 2 ex dag 2 High Island.

171. Veery C. Fuscescens. Sent på eftermiddagen dag 2 Boy
Scout Woods satt den plötsligt vid vattentappen i 20 sek för att
sedan försvinna och inte visa sig mer.



172. Swainson´s Thrush C. ustulatus. Sedd med 1 ex vardera
dag 1 och 2 High Island samt dag 1 Sabine Woods. Exemplaret i
Sabine Woods vållade en del diskussioner då några jänkare ville
ha den till en Grey-cheked thrush. De ändrade sig dock efter
bättre obsar. Fågeln såg nämligen i en vinkel ut att ha tydlig
ögonring. Svårt!

173. Gray Catbird Dumetella carolinensis. Vanlig men skygg
vid High Island och Sabine Woods.

174. Northern Mockingbird Mimus polyglottos. En
karaktärsfågel, framför allt de första 5 dagarna.

175. Brown Thrasher Toxostoma rufum. Den vanligaste
”thrashern”. Sedd med 1-8 ex under 7 dagar.

176 Long-billed Thrasher T. longirostre. 5 ex Santa Ana.

177. Curve-billed Thrasher T. curvirostre. 1 ex Laguna
Atascosa samt 4 ex Falcon State park.

178. European Starling Sturnus vulgaris. Allmän.

179. Cedar Waxwing Bobycilla cedrorum. 25 ex Bentzen samt
50 ex Salineños soptipp. Vidare sågs 2 ex High Island.

180. Prothonotary Warbler Protonotaria citrea. 6 ex Sabine
Woods dag 2 samt 3 ex dag 3 samma lokal.

181. Blue-winged Warbler Vermivora pinus. 1 ex dag 1 Smith
Oaks, 3 ex dag 1 Sabine Woods samt 1 ex dag 2 Sabine Woods.

182. Golden-winged Warbler V. chrysoptera. 2 gånger fick vi
njuta dag 1 Sabine Woods.

183. Tennessee Warbler V. peregrina. Den vanligaste av de
”migranta” sångarna. Sågs alla dagar High Island och Sabine
Woods med en topp på 15 ex näst sista dan.

184. Orange-crowned Warbler V. celata. 1 ex dag 1 Smith
Oaks samt 1ex dag 3 Boy Scout Woods.

185. Northern Parula Parula americana. Vanlig och lätt
lokaliserad på sin sång. Som mest 10 ex näst sista dan.

186. Cape-may Warbler Dendroica tigrina. Denna vanligtvis
mer östliga art ställde till stor uppståndelse när den dök upp på
eftermiddagen dag 2 Boy Scout Woods

187. Yellow-rumped Warbler D. coronata. 1 ex dag 1 Smith
Oaks, 6 ex dag 1 Sabine Woods samt 1 ex dag 2 Sabine Woods.

188. Black-and-white Warbler Mniotilta varia. 1 ex dag 1
Smith Oaks, 1 ex Sabine Woods dag 2 samt 3 ex Sabine Woods
dag 3. Denna sångare har ett annat beteende. Man får söka den
intill stammar och tjocka grenar där den kryper omkring.

189. Black-throated Blue Warbler D. caerulescens. Denna
juvel hade vi turen att få se vid två tillfällen. Dag 1 och 2 Sabine
Woods.

190. Cerulean Warbler D. cerulea. Ännu en halvtung sångare
som sågs med 3 ex dag 1 Sabine Woods.



191. Blackburnian Warbler D. fusca. Får vi välja att se en
sångare så blir det denna.(så löd våra ord innan avresa). Orden
står fast sedan vi dag 1 Smith Oaks fått förmånen att på några få
meter fått tuba en hane av denna skönhet. Den sågs också med 1
ex dag 1 Sabine Woods.

192. Townsend´s Warbler D. townsendi. Denna felflygare drog
till sig många skådare då den ensam befann sig I ”The Willows”

193. Black-throated Green Warbler D. virens. 4 ex dag 1 High
Island samt 2 ex Sabine Woods dag 3.

194. Yellow-throated Warbler D. dominica. 1 ex dag 1 Smith
Oaks.

195. Prairie Warbler D. Discolor. Också en oväntad obs. 1 ex
sågs av många glada skådare dag 1 Sabine Woods.

196. Blackpoll Warbler D. striata. Denna sena flyttare sågs näst
sista dan med 2 ex Sabine Woods samt 1 ex Boy Scout Woods.

197. Yellow Warbler D. petechia. 5 ex dag 1 Sabine Woods, 2
ex dag 2 samt 5 ex dag 3 Sabine Woods och dag 2 High Island.

198. Kentucky Warbler Oporornis formosus. 3 resp. 2 ex dag 1
och 2 Sabine Woods samt 3 ex High Island dag 2.

199. Wilson´s Warbler Wilsonia pusilla. 2 ex dag 1 Boy Scout
Woods.

200. Hooded Warbler W. citrina. 1 ex dag 1 Smith Oaks, 5 ex
dag 1 Sabine Woods samt 2 ex dag 3 samma lokal.

210. Worm-eating Warbler Helmitheros vermivorus. Denna
läckerbit sågs med 4 ex dag 1 Sabine Woods samt 1 ex dagen
efter.

202. Ovenbird Seiurus aurocapillus. 1 ex dag 1 Sabine Woods
samt 2 ex Boy Scout Woods dag 2.

203. Northern Waterthrush S. noveboracensis. 1 ex dag 1 Boy
Scout Woods, 3 ex sabine Woods dag 1 samt 4 ex i både High
Island och Sabine Woods näst sista dagen.

204. Common Yellowthroat Geothlypis trichas. Sedd mer spritt
än övriga sångare. 1-7 ex under 5 dagar.

205. Yellow-breasted Chat Icteria virens. 1 ex vardera Sabine
Woods dag 1 och 2 samt Boy Scout Woods dag 3.

206. American Redstart Setophaga ruticilla. Otroligt vacker.
Tot 10 ex Sabine Woods och High Island.

207. Summer Tanager Piranga rubra. 1 ex dag 1 High Island,
tot. 13 ex Sabine Woods under tre dar samt 2 ex Boy Scout
Woods dag 2.

208. Scarlet Tanager P. olivacea. 1 ex vardera dag 1 och 2
Sabine Woods samt 2 ex dag 3. Ytterligare 1 ex High Island dag
2.

209. Weatern Tanager P. Ludoviciana. 1 ex av en praktfull
hane dag 3 Sabine Woods. Denna fågel är mycket tung ”här
uppe”. Undantagsvis ses den längre ner åt sydväst i områden
kring Rio Grande.



210. Olive Sparrow Arremonops rufivirgatus. Allmän Santa
Ana. När vi väl lärt oss lätet förstod vi hur vanlig den var.
Ytterligare 1 ex Bentzen.

211. Eastern Towhee Pipilo erythrophthalmus. 1 ex dag 1 Boy
Scout Woods.

212. Cassin´s Sparrow Aimophila cassini. 2 ex skulkade som
apacher men vi lyckades till slut arta dem strax utanför ingången
till Santa Margarita Ranch.

213. Field Sparrow Spizella pusilla. 3 ex mellan Santa
Margarita Ranch och Salineño.

214. Lark Sparrow Chondestes grammacus. 1 ex satt vackert
och sjöng I gryningen Laguna Atascosa. Ytterligare 5 ex sågs
mellan Salineño och Falcon State Park.

215. Black-throated Sparrow Amphispiza bilineata. Denna
mycket vackra sparv sågs med 3 ex Falcon State Park.

216. Nelson´s Sharp-tailed Sparrow Ammodramus nelsoni. 2
ex vid Tuna road strax väster om Rollover Pass. Denna lokal
blev vi tipsade om av de engelska skådarna. Här skulle också Le
Conte´s sparrow finnas men vi såg tyvärr inga.

217. Seaside Sparrow A maritimus. 3 ex Goose Island. Också
denna art sågs med hjälp av tips var vi skulle leta.

218. Savannah Sparrow Passerculus sandwichensis. Denna
mycket varierande sparv var den klart vanligaste och sågs med 1-
10 ex under sex dagar. Denna art blev också Leifs 1000:e.

219. Lincoln´s Sparrow Melospiza lincolnii. 1 ex sågs dag 1
Sabine Woods.

220. Song Sparrow M. melodia. 1 ex gav oss huvudbry under en
stund vid Salineño innan den lät sig bestämmas.

221. Vesper Sparrow Pooecetes gramineus. 5 ex strax innan
entrén till Falcon State Park.

222. Swamp Sparrow M. georgiana. 2-3 ex sågs vid två
tillfällen från plattformen vid Boy Scout Woods.

223. White-throated Sparrow Zonotrichia albicollis. Relativt
vanlig vid High Island och Sabine Woods.

224. Rose-breasted Grosbeak Pheucticus ludovicianus. 2 ex
dag 1 High Island samt 2 ex vardera dag 1-3 Sabine Woods.

225. Northern Cardinal Cardinalis cardinalis. En av resans
karaktärsfåglar. Hördes oftare än den sågs.

226. Pyrrhuloxia C. Sinuatus. Vi fick jobba oväntat hårt på
denna art innan 1 ex sågs nära Chapeño.

227. Dickcissel Spiza americana. Denna ”tusenflocksfågel” och
böndernas hatobjekt sågs med endast 1 ex vid plattformen Boy
Scout Woods.

228. Blue Grosbeak Guiraca caerulea. 3 ex dag 2 Sabine
Woods samt 1 ex dagen efter samma lokal.



229. Indigo Bunting Passerina cyanea. 3 ex vid matningarna
Bentzen av denna knallblåa fågel. Uppe vid High Island och
Sabine Woods var den relativt vanlig med 2-10 ex dagligen.

230. Painted Bunting P. ciris. Påvefinken som den passande
heter på svenska sågs med 1-3 ex samtliga dagar uppe vid High
Island och Sabine Woods. Flertalet var hanar.

231. Varied Bunting P. versicolor. En hona lyckades vi
bestämma ihop med fyra amerikaner vid Salineño. Här var vår
guide bristfällig.

232. Eastern Meadowlark Sturnella magna. En av resans
favoriter blev denna annorlunda lärka. Att den var relativt vanlig
gjorde att vi fick studera den ofta.

233. Western Meadowlark S. Neglecta. En ensam lärka vid en
strandkant Goose Island drog till sig vårt intresse och kunde
slutligen bestämmas. Inte så lätt!

234. Red-winged Blackbird Agelaius phoeniceus. En
karaktärsart som i vissa områden sågs i stora antal.

235. Common Grackle Quiscalus quiscula. Vanlig vid “upper
coast”.

236. Boat-tailed Grackle Q. major. 7 ex dag 1 High Island samt
1 ex dag 2. Denna art är säkert förbisedd då vi ägnade föga tid
till att bestämma dem.

237. Great-tailed Grackle Q. mexicanus. Allmän och ibland i
stora flockar så som vi ser kajor här hemma.

238. Brown-headed Cowbird Molothrus ater. Allmän.

239. Bronzed Cowbird M. aeneus. Tämligen allmän längst ner i
sydväst.

240. Orchard Oriole Icterus spurius. Ett stort inflöde av denna
art gjorde att vi vid High Island och Sabine Woods såg den med
10-20 ex dagligen.

241. Baltimore Oriole I. Galbula. 7 ex dag 1 Sabine Woods
samt 1 resp. 2 ex dag 2 och 3 Boy Scout Woods.

242. Bullock´s Oriole I. Bullockii. En oväntad obs gjordes av
denna praktfulla fågel nära Salineños soptipp.

243. Altamira Oriole I. gularis. 2 ex visade upp sig vid
Salineño.

244. House Sparrow Passer domesticus. Tämligen allmän.



Däggdjur:  Listan följer Chaney, Dixon och Schmidley.

1. Opossum Didelphis marsupialis. Ett överkört ex High Island.

2. Racoon Procyon lotor. Två ex låg och sov i en trädkrona Smith
Oaks.

3. Coyote Canis latrans. 1 ex Laguna Atascosa samt 2 ex White
Memorial Park

4. Bobcat Lynx rufus. Ett ex gick lugnt över vägen I utkanten av
Anahuac NWR.

5. Eastern Gray Squirrel Sciurus carolinensis. Ca. 5 ex “upper
coast”.

6. Eastern Fox Squirrel S. niger. 2 ex Santa Ana samt 2 ex till
längs dalen som troligtvis var denna art.

7. Norway Rat Rattus norvegicus. 1 ex dag 1 vid Boy Scout Woods.

8. Nutria Myocastor coypus. 1 ex simmande i Bentzen.

9. Eastern Cottontail 2 ex under resan.

10. White-tailed Deer 3 ex Laguna Atascosa, 1 ex Falcon State Park
samt 7 ex Aransas NWR.

11. Armadillo Dasypus novemcinctus. Ett överkört ex High Island.

Reptiler:  Samma lista.

American Alligator Alligator mississippensis. 2 ex (ett stort ex)
Heron Island, High Island samt ca: 15 ex Anahuac NWR.

Western Ribbonsnake Thamnophis proximus orarius. 3 ex Sabine
Woods samt 1 ex High Island.

Western Cottonmouth Aghistrodon piscivorus leucostoma. 3-4 ex
Sabine Woods.

Bullfrog Rama catesbeiana. 1 ex av denna groteska varelse vid
Aransas NWR.

Red-eared Slider Vanlig framför allt vid Sabine Woods.

I övrigt sågs ca 10 ormar som inte kunde bestämmas samt en uppsjö
av olika ödlor, sköldpaddor och grodor med samma problem.

Skriven av Leif Rydell, sirpa.leif@hem.utfors.se
Rapport kan fås i A5 reserapportformat till självkostnadspris.
Kontakta mig på telefon: 019-611 77 30 eller via E-post.
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	9. Eastern Cottontail 2 ex under resan.

