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RESRUTT 

8/11 Samling för lunch på hotellet i Buenos Aires, under e.m. skådning vid Costanera Sur. 

9/11 Morgonflyg till Bahia Blanca, under e.m. skådning i pampas väster om staden. 

10/11 Skådning i pampas, espinalskog och vid kusten utanför Bahia Blanca. 

11/11 Återbesök i espinalskogen under f.m., därefter körning till Las Grutas. 

12/11 Skådning runt Las Grutas. 

13/11 F.m. runt Las Grutas, därefter körning till Trelew med stopp vid Punta Piramides. 

14/11 Skådning vid Trelew och Punta Tombo. 

15/11 Morgontur i Trelew, därefter flyg till El Calafate och sedan körning till El Chaltén. 

16/11 Skådning runt El Chaltén. 

17/11 Körning från El Chaltén till Estancia la Angostura med stopp vid bl.a. Lago Cardiel. 

18/11 Skådning på Strobelplatån och vid Estancia la Angostura. 

19/11 Morgonskådning vid Estancia la Angostura, därefter långkörning till El Calafate. 

20/11 Förmiddagstur till Pietro Moreno glaciären, därefter flyg till Ushuaia. 

21/11 Halvdagsbåttur på Beaglekanalen, därefter besök vid Ushuaia soptipp. 

22/11 Dagstur till bergen vid Garibaldipasset norr om Ushuaia. 

23/11 Förmiddagsflyg till Buenos Aires, fria aktiviteter under e.m. 

24/11 Resan avslutas med lunch på Buenos Aires internationella flygplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Cinereous Harriers vid Estancia la Angostura. Foto: Daniel Pettersson 
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White-tufted Grebe i Trelew – en av flera läckra doppingar under resan. Foto: Daniel Pettersson 

 

 
INLEDNING 

Avifaunas andra längre resa till södra Argentina gick av stapeln under södra halvklotets vår och följde en etable-

rad rutt från Buenos Aires i norr till Eldslandet i söder. Vi hade stor tur med vädret och det regnade bara under 

två eftermiddagar, när vi ändå mest satt i bussen. Däremot blåste det friskt i Patagonien, men det gör det å andra 

sidan nästan jämt där nere… 

 

Under resan besökte vi flera olika biotoper, alla med sin speciella fågelfauna. Costanera Sur i Buenos Aires gav 

en försmak av norra Argentinas fågelrika våtmarker. Runt Bahia Blanca kunde vi bekanta oss med pampas be-

tesmarker och de torra snårskogar som går under namnet ”espinal”, medan området runt Las Grutas bestod av 

torr buskstäpp, s.k. ”Monte desert”. Den Patagonska stäppen, med sina guanacos och hårda västvindar, sträckte 

sig från området runt Trelew ner mot El Calafate, och vid foten av Anderna kunde vi njuta av urskogar av syd-

bok och minst sagt dramatiska bergslandskap och glaciärer. Slutligen fick vi många tillfällen att kustskåda, från 

kilometervida ebbstränder till Beaglekanalens kalla vatten inte så långt från Antarkis. 

 

Bland drygt 250 observerade fågel och däggdjursarter och ännu fler häftiga naturupplevelser är det inte lätt att 

välja bland höjdpunkterna, men här är några som borde ligga i topp: Hooded Grebes i en liten kratersjö på ödsli-

ga Strobelplatån; elefantsältjuren som nästan mosade sin unge konkurrent; en perfekt kamoflerad White-bellied 

Seedsnipe som smyger iväg på några meters håll; Pietro Moreno glaciärens vägg av blåskimrande is; tre arter 

Meadowlark sjungande över Pampas; kungspingvinen tronande mitt bland sina ”undersåtar”; gyllengula guana-

cos i gnistrande solsken; den lika knallgula som sällsynta Yellow Cardinal; sydkaparen som kastade sig högt 

över sydatlanten; den lilla Crested Gallito som kom spingande längs vägen som en liten höna; m.m.; m.m! Och 

till detta skall vi lägga ett fantastiskt resesällskap! Samanfattningsvis en alltigenom lyckad resa! 
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RESEDAGBOK 

 

Torsdag 8 november 

Efter en lååång men problemfri flygning från Skandina-

vien via London träffas Sten, Ann, Anne, Irene, Bo, 

Thomas och Mikael i (den mycket långa) kön till pass-

kontrollen i Buenos Aires internationella flygplats Pista-

rini. Allt bagage har kommit med, och ute i ankomsthal-

len möter vi vår lokaloperatör Seriemas representant 

Hernán tillsammans med Daniel, som har anlänt med ett 

tidigare flyg. Busstransport till hotellet i centrala Buenos 

Aires, där Erkki redan spenderat en natt, och sedan lunch 

på hotellrestaurangen. Eftermiddagen spenderar vi i 

”stadsreservatet” Costanera Sur, en kort busstur från 

hotellet. Dessvärre har vår egentlige lokalguide Hector 

fastnat i Cordoba p.g.a. flygstrejk, så vi får hålla till godo 

med Hernán, som varken har handkikare eller playback 

utrustning med sig… Buenos Aires området är artrikt och 

vi hinner förstås bara nosa på mångfalden. Hur som helst 

blir det mycket nytt för nästan alla, inklusive fina arter 

som Maguri Stork, Limpkin och Black-headed Duck, 

längs den 2 km långa grusvägen genom reservatet. Vi är 

tillbaks vid hotellet i skymningen och artlistan gås ige-

nom i hotellrestaurangen över en middag som lämnar en 

del övrigt att önska… Därefter ligger fokus på att ta igen 

förlorad nattsömn! 

 

Utsikt över Reserva Ecologica Costanera Sur, i hjärtat av 

Buenos Aires. Foto: Daniel Pettersson 

 

Fredag 9 november 

Efter frukost kör vi den korta sträckan till Buenos Aires 

inrikesflygplats, Jorge Newbery, alldeles vid Rio de la 

Plata. Nu har också Hector anslutit, efter att ha åkt sov-

buss från Cordoba under natten. Flygstrejken är över och 

enda påverkan för vår del är lite längre köer än vad som 

är normalt. Vi blir också varse att flygbolaget sänkt tillåt-

na bagagevikten till 15 kg, men Avifauna tar förstås 

överviktskostnaden. Flyget söderut till Bahia Blanca 

avgår vid 11-tiden och passerar över ett nästan totalt 

uppodlat pampas. Väl framme möts vi av vår nya chauf-

för i en fin Mercedesminibuss som snabbt tar oss till vårt 

hotell i utkanten av staden. En tuff liten prärieuggla på 

gräsmattan vid entrén välkomnar oss och efter att ha 

lämnat bagaget i våra rum bär det av till ett köpcentrum i 

närheten för ”snabblunch” bestående av bl.a. argentinska 

skinkstekar (ingen höjdare direkt…). Nåväl, vid fyratiden 

är vi äntligen på väg längs Ruta 33 för vägskådning i 

gräsmarkerna norr om staden. Huvudmålet är den hotade 

Pampas Meadowlark, som Hector har en bra ”stake out” 

för. Fåglarna håller till i högt gräs en bit från vägen till-

sammans med ytterligare två liknande arter från samma  

 

 

familj, Long-tailed Meadowlark och White-browed 

Blackbird, och det krävs en viss koncentration för att 

uppfatta de svarta vingundersidorna, vilken är den mest 

särskiljande karaktären. Andra kul arter under eftermid-

dagen är Greater Rhea, Burrowing Parrot, Aplomado 

Falcon och den lilla tinamon Darwin’s Nothura. Ett ex-

emplar av den senare ses fint men får tragiskt nog för sig 

att korsa vägen precis framför en framdundrande långtra-

dare… Vid sju på kvällen är vi tillbaks vid hotellet och en 

timme senare bjuds vi på middag och går igenom artlis-

tan, en rutin som upprepas resan igenom.  

 

Olrog’s Gulls vid kusten utanför Bahia Blanca. Foto: 

Daniel Pettersson 

 

Lördag 10 november 

Hela dagen ägnas åt området runt Bahia Blanca. Vi börjar 

med att köra norrut längs samma rutt som under gårda-

gen. En liten sumpmark i gräsmarkerna innehåller några 

Yellow-billed Pintails och en stor flock White-faced Ibis, 

men Hector tycker att den dessutom ser lovande ut för 

South American Painted-snipe, en av Sydamerikas mest 

svårfunna vadare. Sagt och gjort; vi radar upp oss längs 

vägkanten medan Hector joggar runt i sumpen för att 

stöta. Otroligt nog lyckas detta och vi får en kort men 

godkänd obs av ett exemplar som fladdrar upp över vas-

sen innan den dimper ner och försvinner! Vi gör flera 

ytterligare stopp i pampas, mest för att leta efter endemen 

Hudson’s Canastero (man kan inte få allt…), men de 

flesta av arterna är repriser från gårdagen. Efter ett antal 

mil tar vi av från landsvägen in på en öde grusväg. Ett 

kort stopp ger bl.a. en sjungande Pampas Pipit högt i skyn 

men så småningom når vi fram till en helt ny biotop: ett 

fint område med s.k. ”espinal” snårskog. Här är väldigt 

fågelrikt och nya arter noteras i en strid ström: Ash-

colored och Dark-billed Cuckoo, Suiriri Flycatcher, den 

lilla Straneck’s Tyrannulet, Brown Cacholote och den 

snygga White-tipped Plantcutter (en representant för 

kotingafamiljen som begåvats med det lustiga namnet 

”Argentinaväxtmejare” på Svenska), för att nämna några. 

Roligast är nog den udda tapaculon Crested Gallito, som 

kommer springande längs vägen som en liten höna när 

Hector spelar upp sången! Under sena eftermiddagen 

återvänder vi mot Bahia Blanca för att få en första smak 

av kusten. Vi besöker ett område med gigantiska ebb-

stränder (tidvattenskillnaden är flera meter här) och 

”saltmarshes” där vi snabbt får syn på några läckra par av 

Olrog’s Gull, uppkallad efter den Argentinska ornitolo-

gins ”El Maestro” – Claes Christian Olrog. Några snygga 

Snowy-crowned Terns flyger också förbi, men vi går bet 
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på den skulkiga Bay-capped Wren-Spinetail (som trots 

det ger upphov till många skämt baserade på krystade 

fågelnamn…). Vi är tillbaks på hotellet vid sextiden efter 

en mycket lyckad dag i fält! 

 

Söndag 11 november 

Morgon och förmiddag ägnas åt återbesök vid gårdagens 

lokaler. Vi ser inte jättemycket nytt, men vi får bra obsar 

på en hel del arter vi bara skymtade under gårdagen. Efter 

fältlunch i espinalskogen kör vi tillbaks till kusten för ett 

sista lönlöst försök på Wren-Spinetailen. Därefter är det 

hög tid att styra söderut mot den lilla semesterbyn Las 

Grutas, en 50-mils sträcka i regn (nästan det enda under 

resan) som tar större delen av eftermiddagen. Nu har vi 

nått verkliga Patagonien! Dessutom har regnet upphört 

och i horisonten klarnar det upp, vilket bådar gott för 

morgondagen. Efter inpackning i hotellet alldeles vid 

strandpromenaden bär det iväg till en mysig restaurant i 

byns lilla centrum, och äntligen får det Argentinska köket 

visa sig från sin bästa sida. Biffarna och skaldjuren är 

utomordentliga, liksom rödvinet och IPAn! 

 

Den hotade Yellow Cardinal väster om Las Grutas. Foto: 

Daniel Pettersson 

 

Måndag 12 november 

Vi blir serverade hotellfrukost vid sex och kommer iväg 

trekvart senare. Vädret är perfekt, d.v.s. uppehåll, mulet 

och vindstilla! Förmiddagen ägnas helt åt ett område med 

torr och gles buskmark, s.k. ”Monte Desert”, alldeles i 

utkanten av byn. Vi vandrar långsamt in i en liten ravin 

genom snåren och det dröjer inte länge innan vi hör 

målart no.1 – Sandy Gallito – på avstånd. Det visar sig att 

fågeln sitter i toppen av en buske, perfekt positionerad för 

detaljerade tubstudier. Annat som drar till sig uppmärk-

samhet är en läskig tarantel, en ”spelflygande” White-

winged Black-tyrant och en extremt välkamoflerad Band-

tailed Nightjar på dagkvist i ögonhöjd alldeles vid stigen 

(hur tusan kunde Hector hitta den?). Ett par timmars 

ytterligare skådning i området ger bl.a. fina obsar på 

sjungande Ringed Warbling-finch, White-throated Ca-

cholote och ett par prärieugglor i grymt fotoläge. Vid 12-

tiden bryter vi för lunch på en trevlig restaurant i byn och 

sedan bär det av västerut. Längs vägen ser vi Argentina-

endemerna Carbonated Sierra Finch och Black-crowned 

Monjita, men målet är ett annat, nämligen den ursnygga 

Yellow Cardinal! Kardinalen har oturen att vara mycket 

eftertraktad av “burfågelsentusiaster”, vilket har resulterat 

att den nu är en av Argentinas mest hotade arter med en 

minskande population på något tusental par. Vi stannar 

till i vägkanten vid Hectors hemliga lokal och spanar 

frenetiskt längs båda sidor av landsvägen, men utan 

resultat. Efter en bra stund är det bara att inse att herr 

kardinal inte är hemma, och att vi därför måste försöka ta 

oss längre in området. Sagt och gjort, med stor möda 

lyckas de flesta ta sig genom boskapsstängslet in till den 

savannliknande biotop som arten favoriserar och efter en 

knapp kilometers vandring sitter han plötsligt där i en 

trädtopp, i all sin prakt. Härligt! Vi firar förstås på gårda-

gens finrestaurang mitt i byn! 

 

Tisdag 13 november 

Vid sjutiden kör vi upp bakom byn till samma område 

som i går för lite avslutande spaning i Monte Desert 

habitat. En Black-crowned Monjita visar upp sig fint, 

men några nya arter blir det inte. I utkanten av byn 

svänger vi ner till ett litet privat strandreservat. Här finns 

gott om Sydamerikas gulnäbbade variant på Kentsk tärna, 

Cayenne Tern, och längs stranden häckar flera par Ame-

rican Oystercatcher. Några shoppar souvenirer i den lilla 

reservatbutiken och som tack bjuds vi på hembakta kakor 

av ägarinnan! Efter ett par kortstopp längs landsvägen bär 

det så av söderut mot Puerto Madryn, och Valdezhalvön! 

Några timmars körning senare plockar vi upp den nöd-

vändiga lokalguiden och vid fyratiden på eftermiddagen 

har vi nått fram till Punta Piramides, alldeles i den syd-

östra änden av näset som leder ut till halvön. Längst ute 

på udden finns en stor observationsplatform med perfekt 

utsikt över Atlanten, och det dröjer inte länge innan vi ser 

de första sydliga rätvalalarna. Vi har till och med turen att 

se flera “breaching”, d.v.s. valen kastar sig upp över 

havsytan och landar med ett jätteplask! Här finns också 

fyra representanter för fågelfamiljen chionidae, som är 

ny för de allra flesta. Arten är förstås Snowy Sheathbill! 

Andra nya bekantskaper är Blackish Oystercatcher, 

Southern Giant Petrel och den snygga Dolphin Gull. Efter 

ett par timmar har vi sett oss mätta och återvänder till 

bussen, där en liten Plain-mantled Tit-spinetail ger oss 

sista reskrysset för dagen. Sträckan ner till vårt hotell i 

Trelew tar en timme. Staden känns rätt ruffig, men re-

stauranten vi besöker går inte av för hackor!  

 

Onsdag 14 november 

I dag är det dags för besök vid Sydamerikas största koloni 

med Magellanpingviner, vid Punta Tombo drygt tio mil 

söder om Trelew. Vi tar oss dit längs en grusväg som 

löper genom ett vindpinat stäpplandskap med spridda 

låga buskage. Området är hemvist för endemen Patagoni-

an Canastero, men den visar sig vara lättare sagt än gjort 

att få in på listan. Flera Rusty-backed Monjitas ses dock, 

endem den också (och dessutom betydligt snyggare) men 
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i övrigt är det tunt på fågelfronten. Efter flera stopp i 

blåsten känns det onekligen som att debaclet med Hud-

son’s Canastero håller på att upprepas… Men skam den 

som ger sig – till visar sig en oväntad rörelse i vägkanten 

vara en brun liten fågel med lång stjärt av rätt sort! Nöjda 

med detta rullar vi ner mot sandstranden innanför Isla 

Escondida för att kika på betydligt mer imponerande 

kreatur, nämligen sjöelefanter. Vinden har nu nått kuling-

styrka, men trots konstant sandblästring går fotograferna 

loss bland jättarna. De flesta är honor och ungdjur, men 

så småningom dyker en gammal hanne med svällande 

överläpp upp ur vågorna för att inspektera sitt harem. Här 

springer också lite vadare, vitgumpsnäppor och Two-

banded Plovers; över oss passerar Northern Giant Petrels, 

de enda under resan skall det visa sig, och ute i bukten 

simmar Great och Silvery Grebes. Mest intressant är dock 

är dock ett gäng klumpiga ankor på stranden en bit bort – 

Chubut Steamer Ducks! Vi rullar dit och tubstuderar dem 

samtidigt som Hector delar ut dagens fältlunchpaket. De 

sista milen ner till Punta Tombo tar någon timme. Väl 

framme möts vi av pingviner i stor mängd, men frågan är 

om inte antalet turister är högre… Nåväl, vi beblandar oss 

med gemene man och promenerar i trängseln längs den 

kilometerlånga instängslade leden kantad av pingvinhålor 

ner till stranden. Här tar en strid ström av pingviner sig 

ner i och upp ur bränningarna samtidigt som jättestorm-

fåglarna (endast sydliga här, som det ser ut) passerar på 

jakt efter någon förlupen unge. Mätta på denna turistat-

traktion ger vi oss av norrut under sena eftermiddagen. 

Sista skådarstoppet sker vid Trelews stora reningsdam-

mar, där vi äntligen får tillfälle att detaljstudera Patagoni-

ens tre sothönsarter, tillsammans med en mängd andra 

våtmarksfåglar, på godkänt avstånd.  

 

 
Sjöelefanttjuren sätter sin unge konkurent på plats! Foto: 

Mikael Käll 

 

Torsdag 15 november 

I dag tar några sovmorgon medan vi andra gör en gry-

ningsräd till “stadsdammen” i Trelew. Här finns en upp-

sjö änder och sothöns, inte minns tre exemplar av den 

obligata boparasiten Black-headed Duck på närhåll! 

Därefter är det avfärd till Trelews flygplats för vidare 

transport till El Calafate. Vi landar planenligt vid tolvti-

den och efter pizzalunch i staden fortsätter vi den långa 

vägen runt de stora sjöarna Lago Argentino och Lago 

Viedma till El Chaltén, i skuggan av det legendariska 

bergsmassivet Cerro Fitz Roy. De första kondorerna 

seglar över oss och guanacos och Lesser Rheas ses från 

bussen. Längs vägen ser vi också Argentinas största 

glaciär, Viedmaglaciären, på långt avstånd, men synen 

skiljer sig tydligt från reseledarens minnesbild. Det visar 

sig att glaciären dragit sig tillbaka inte mindre än en km 

på bara fyra år! Glaciärerna i Patagonien har minskat i 

utbredning under lång tid men forskning indikerar att de 

senaste årens snabba förlopp vad gäller just Viedmaglaci-

ären inte bara beror på klimatförändringen. Hur som helst 

är det en påminnelse om att naturens storskaliga dynamik 

kan vara mycket snabbare än man kan tro… Vi är fram-

me i vårt rustika hotell i El Chaltén lagom till middag och 

kan se fram emot en spännande morgondag i vad som 

måste vara ett av världens mest dramatiska landskap. 

 

En hane Black-headed Duck i Trelew. Foto: Daniel Pet-

tersson 

 

Fredag 16 november 

Vår heldagstur runt El Chaltén går längs en liten grusväg 

som löper genom en bred floddal, vidare genom täta 

urskogar av sydbok fram till en stor smältvattensjö inte 

långt från gränsen till Chile. Cerro Fitz Roy och Cerro 

Torre döljs till största delen av moln och dis, men det är 

uppehåll och nattens vindbyar har lagt sig. Skådningen 

börjar perfekt med ett par Bronze-winged Duck och en 

Ashy-headed Goose i en liten damm vid vägkanten, två 

arter som definitivt inte är garanterade. En bit bort ser vi 

Rufous-tailed Plantcutter fint, och längre in i skogen 

lockar vi fram en liten Magellanic Tapaculo. House 

Wrens, Chilean Elaenias och Austral Thrushes sjunger 

här och var, men den riktiga målarten dröjer. Till slut 

infinner sig den dock – en läcker hane Magellanic Wood-

pecker! Det illröda huvudet lyser när den kommer fly-

gande mellan de grova sydbokstammarna och slår ner 

alldeles intill vägen. Till slut kan vi komma så nära som 

tio meter utan att den verkar bry sig – snacka om fotolä-

ge! Efter fältlunch och fika vid vägs ände rullar vi lång-

samt tillbaks mot El Chaltén. Vi har redan sett i princip 

allt, men en av områdets knepigare specialiteter återstår, 

nämligen jättetapaculon Black-throated Huet-huet. Men 

till den som har skall varda givet heter det ju, så efter 

många stopp och lönlös väntan uppenbarar sig även 

denna läckerbit. En adult med en stor kolsvart ungfågel 

kommer promenerande i undervegetationen och låter 

sig villigt beskådas av ett storögt och förundrat skådar-

gäng. Åter tillbaks på hotellet vankas middag, och som 

avslutning på dagen försöker vi oss på en uggletur. Ty-

värr har det börjat blåsa, så det blir ingen utdelning på 

den fronten, men några South American Snipes hörs i 

varje fall spela i nattmörkret. 

 

Lördag 17 november 

Vi äntrar bussen vid åttatiden för att påbörja den långa 

körningen norrut mot Strobelplatån. Vid utkanten av El 

Chaltén blir det dock ett kort avbrott då några Rufous-  
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Sydbokskog i närheten av El Chaltén. Foto: Daniel Pet-

tersson 

 

banded Miners uppenbarar sig alldeles i vägkanten. Två 

kondorer passerar dessutom läckert längs bergssidan, de 

närmsta hittills! Men snart har vi lämnat bergen och 

kommit ut på ett milsvitt och ganska enformigt stäpp-

landskap. Ibland passeras lite större vattensamlingar, 

oftast med flera häckande par Upland Goose, och då och 

då ses Lesser Rheas och hjordar med guanacos. Så små-

ningom tar vi av norrut på den legendariska Ruta 40, som 

leder hela vägen upp till Bolivianska gränsen. I det lilla 

samhället Tres Lagos tankar vi och bunkrar godis, innan 

vi återigen ger oss ut över den ödsliga slätten. Även om 

det känns som ren vildmark vittnar alla höga stängsel om 

att här bedrivs extensiv fårskötsel, och sorgligt nog pryds 

dessa allt som oftast av resterna av guanacos som inte 

klarat språnget... Ett stopp mitt ute i ingenstans ger di-

stansobsar på Chocolate-vented Tyrants och vi stöter en 

första liten flock Lesser Seedsnipes, men annars ses inte 

mycket i fågelväg. Så småningom når vi Lago Cardiel, 

ytterligare en stor smältvattensjö, och här gör vi lunch-

stopp. Men stället är också Hectors favoritlokal för Ma-

gellanic Plover! Mycket riktigt hittar vi snabbt ett par 

med flygg unge nere vid stranden. Konstigt nog visar 

DNA studier att arten bara är avlägset besläktad med 

andra pipare och snarare är att betrakta som en Sheatbill, 

ett av många exempel på konvergent evolution förstås. 

Sista sträckan till Estancia la Angostura, vårt logi för två 

nätter framåt, tar en dryg timme. Stället visar sig vara en 

genuin och aktiv ranch med husdjur, får och hästar över-

allt och ett perfekt läge alldeles vid Rio Chicos vidsträck-

ta och fågelrika våtmarker. Vi tar vara på chansen och 

lockar fram en Austral Rail i vassen en bit bort innan vi 

blir serverade nygrillade lammchops längs långbord i den 

stora rustika matsalen. 

 

Magellanic Plover vid Lago Cardiel. Foto: Daniel 

Pettersson 

 

Söndag 18 november 

Dagen D, som i Dopping! Vi startar i gryningen och kör 

tillbaka mot Lago Cardiel och vidare upp på den ödsliga 

högplatå som fått namn efter jesuiten Matías Strobel. 

Solen skiner skarpt och det blåser som vanligt friskt. 

Längs vägen upp genom stenskravlet håller ett par Com-

mon Miners till och när det planar ut ser vi gott om Taw-

ny-throated Dotterels och en stor flock gulbröstade snäp-

por. Plötsligt står tre brunspräckliga hönslika fåglar mitt i 

vägen – Patagonian Tinamous! Det här är en riktigt svår 

art som många missar, men en bit bort ser vi faktiskt 

ytterligare ett exemplar. Helt otroligt! Efter ett bra tag blir 

vägen oframkomlig för normala fordon och vi parkerar 

för att invänta fyrhjulsdriven assistans. Denna infinner sig 

som planerat kl. 10 i form av tre rejäla Toyota pickups 

utsända av fiskelodgen någon mil bort. ”Vägen” dit är 

knappt körbar, men efter ett tag är vi där. Ytterligare 

någon km bort lämnar vi bilarna och går den sista biten 

över den knaggliga terrängen till en liten sjö omgiven av 

branta klippbranter. Och där ligger de – Hooded Grebes! 

Kamdoppingen, som den kallas på Svenska, hotas akut av 

både minkar och inplanterade öringar, men sannolikt har 

tillbakagången pågått länge som en följd av ett allt torrare 

klimat och artens uppenbara oförmåga att anpassa sig till 

nya förhållanden. Åtminstone ett fyrtiotal exemplar gup-

par omkring i den krabba sjön tillsammans med ännu fler 

Silvery Grebes, som konstigt nog inte alls verkar minska i 

antal. Vi stannar ett bra tag och njuter av doppingar och 

änder. En ung pilgrimsfalk sätter sprätt på alla Chilebläs-

änder och en ensam Flying Steamer Duck ses på håll i 

andra änden av sjön. Till slut är det dock hög tid för 

lunch, som vi bjuds på i fiskelodgen. Väggarna pryds av 

foton på sportfiskare med gigantiska öringar i famnen. 

Transporten tillbaks till Estancia la Angostura är händel-

selös och under sena eftermiddagen tar vi det lugnt och 

slöskådar i närområdet. Därefter bjuds det på middag, 

som smakar extra gott nu när den ”viktigaste” arten på 

resan är klar! 

 

Måndag 19 november 

Efter frukost är det dags att säga farväl till vår fina estan-

cia och påbörja den långa återfärden mot El Calafate. 

Men vi börjar med ett några timmars skådning längs Rio 

Chico. I vassen bör Wren-like Rushbird hålla till, och 

mycket riktigt behövs det bara ett par korta spelningar för 

att en hane skall svara på utmaningen, vilket också gäller 
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för en Correndera Pipit alldeles i närheten. Den magel-

lanska berguven sitter kvar på samma dagkvist som i 

förrgår och ytterligare några km bort längs grusvägen 

visar ett par Mourning Sierra-Finches upp sig fint. Resans 

enda Shrike-tyrant, en Grey-bellied enligt Hector, ses 

dock bara flyktigt. Vi tar ganska tidig lunch i småstaden 

Gobernador Grigores innan vi fortsätter söderut på det 

tröstlösa rullgruset. Jubel utbryter när vi äntligen når 

asfaltbeläggning! Det blåser nu full storm över slätten 

(vilket inte är bra om man behöver lätta på trycket…). Vi 

når El Calafate efter 35 långa mil utan andra stopp än vid 

den lilla macken i Tres Lagos. Klockan har redan hunnit 

bli fem, så vi tar ett kortspan i Laguna Nimes för att i alla 

fall få lite skådar tid till innan dagen är slut. En ensam 

hona Andean Duck blir ny resart, några South American 

Snipes spelar i skyn, men ett elakt regn sätter stopp för 

ytterligare spaning. Middag serveras på vår stora men rätt 

trista hotell i utkanten av staden. 

 

Den mäktiga Perito Moreno glaciären väster om El Cala-

fate. Foto Daniel Pettersson 

 

Tisdag 20 november 

Det trista vädret fortsätter, men det gör inte så mycket 

eftersom vi redan sett det mesta i fågelväg som området 

kan erbjuda. Reseledaren beslutar därför om en extra 

”kulturprogrampunkt”, nämligen besök vid den berömda 

Pietro Moreno glaciären väster om El Calafate (man 

måste ju se en riktig glaciär när man besöker Patagoni-

en…)! Men längs vägen dit kan vi inte undvika lite skåd-

ning, förstås. Någon km innan entrén till Los Glaciares 

nationalparken stannar vi till vid en dunge där Austral 

Parakeets brukar hålla till, en art som de flesta missade i 

El Chaltén. Mycket riktigt! I skogskanten födosöker en 

30-flock färggranna gojor och i toppen på en sydbok 

avtecknar sig dessutom en ny resart i siluett, en sjungande 

Austral Blackbird. Någon timme senare når vi fram till 

besökscentrat vid glaciären och kan promenera ut till de 

många välbyggda utsiktsplatformarna. Pietro Moreno 

glaciären är en av få i världen som inte minskar i storlek 

och dess regelbundna kalvningar ner i Lago Argentino 

har gjort den till en av Argentinas främsta turistattraktio-

ner. Då och då dånar det högt när något stort isparti rasar 

ner i sjön från den 60 meter höga och fem km långa 

glaciärfronten. Minst sagt mäktigt! Efter någon timme är 

det dock hög tid att återvända till pizzerian i El Calafate 

för lunch, och sedan återstår bara transport till flygplat-

sen. Här säger vi adjö till ultraproffsige mästerfotografen 

Daniel, som skall utforska regionen på egen hand under 

ytterligare en dryg vecka, och vår likaledes ultraproffsige 

guide Hector, som lämnar oss för nya uppdrag! Under 

sena eftermiddagen lyfter planet till Ushuaia, där vi möts 

av vår nya lokalguide Marcelo (en rätt excentrisk herre 

skall det visa sig…). Vi checkar in på vårt fina hotell 

alldeles nere vid Beaglekanalen. Vid stranden håller 

Flightless & Flying Steamer Ducks till, tillsammans med 

våra första Kelp Geese och mängder med Kelp och 

Dolphin Gulls. I morgon vankas båttur! 

 

 
Kungspingvinen mitt i åsnepingvinkolonin på Beagleka-

nalen. Foto: Mikael Käll 

 

Onsdag 21 november 

Vi bordar den stora turbåten vid åttatiden tillsammans 

med ett 70-tal ”vanliga” turister, varav flertalet medelål-

ders européer. Färden går längs Beaglekanalen mitt emel-

lan den Argentinska och den Chilenska delen av Eldslan-

det. Det är halvklart och svag vind, m.a.o. idealiska för-

hållanden för en havsfågeltur! Det dröjer inte länge innan 

de första svartbrynade albatrosserna uppenbarar sig, 

följda av Southern Giant Petrells, Chilean Skuas och en 

och annan Southern Fulmar. Första ”stoppet” är några 

skär med mängder av häckande Imperial Shags och ett 

gäng sjölejon. En ensam cinklod i strandkanten visar sig 

inte vara den sällsynta Blackish Cinclodes, som ibland 

ses här ute, utan en Dark-bellied Cinclodes. Dock ny den 

också! Slutmålet för båtturen är Isla Martillo, eller 

“Penguin Island”, ca sex landmil öster om Ushuaia. 

Flockar med Magellanic Penguins ligger på vattnet när vi 

närmar oss, men det är förstås den relativt nyetablerade 

kolonin Gentoo Penguins vi är mest intresserade av. När 

vi glider in mot strandkanten kan vi bara skymta kolonin, 

men ett pingvinhuvud når definitivt över de andras… 

En King Penguin i ensamt majestät! Efter denna succé 

återvänder vi längs samma sträcka mot Ushuaia. Vi spa-

nar hårt efter Magellanic Diviving-Petrel, dock utan 

resultat, men får fina obsar på mängder av albatrosser och 

jättepetreller alldeles intill båten. Vi är tillbaks i land 

under tidiga eftermiddagen och bordar bussen för det för 

alla fågelskådarresor obligatoriska soptippsbesöket! 

Ushuaias soptipp är känd som den i särklass säkraste 

lokalen för White-throated Caracara, som mycket riktigt 

ses nästan omedelbums. Här finns också mängder med 

Chimango och Southern Crested Caracara, som tillsam-

man med alla trutar effektivt ser till att inget ätbart går till 

spillo. Några Black-chested Buzzard-Eagle håller också 

till här, varav en ungfågel visar upp sig på närhåll i top-

pen på en sydbok. En kort inspektionstur ytterligare en bit 

bort längs landsvägen ger inget speciellt, så vid femtiden 

återvänder vi till hotellet. Det gäller att vila upp sig inför 

morgondagen… 
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Torsdag 22 november 

I dag är det dag för resans största fysiska ansträngning, 

nämligen att försöka se en av Patagoniens verkliga tung-

viktare – White-bellied Seedsnipe! Vi lämnar hotellet vid 

åtta och kör sedan mot nordost längs landsvägen mot 

Garibaldipasset genom en bred floddal kantad av snö-

täckta fjäll. Efter några mil beordrar Marcelo avsittning 

och sedan följer en tuff under vandring genom tät ”fjäll-

sydbokskog” och vidare upp över snölegor, sump och 

stenskravel till det alpina habitatet där frösnäppan skall 

hålla till. Busschaffisen följer också med som extra 

”snäppspanare”. En Dark-faced Ground-tyrant sitter längs 

stigen och alldeles vid trädgränsen får vi in den ovanliga 

Yellow-bridled Finch, som sjunger fint från toppen av 

några klippor. Nu vidtar ett fokuserat eftersök av och an 

över fjällsidan, helt utan resultat… Men skam den som 

ger sig! Efter dryga två timmar, när vi är på väg att deppa 

ihop, slår Erkki till med ett extremt välkamouflerat ex-

emplar som smyger alldeles framför honom. Jippi!!! Vi 

kan studera fågeln på närhåll en lång stund innan den till 

sist löper iväg över ett snöfält som en liten ripa. Under 

återtåget ser vi dessutom några Ochre-naped Ground-

tyrants och nere i sydbokskogen lockar vi fram en efter-

längtad White-throated Treerunner, resans sista nya art! 

Nere vid bussen blir vi bjudna på ”packed lunch”, inklu-

sive Marcelos hemgjorda potatisomelett. Vi är tillbaks på 

hotellet ganska tidigt och återstoden av dagen tar vissa 

det bara lugnt medan andra slöskådar längs stranden. En 

behaglig avslutning på en krävande men mycket lyckad 

sista skådardag! 

 

Fredag 23 november 

Vi blir hämtade av Marcelo vid sjutiden och vid tio lyfter 

planet mot Jorge Newbery flygplatsen i Buenos Aires, en 

sträcka på 240 mil som tar 3.5 timmar. Vi blir körda till 

samma hotell som ankomstdagen och tar sen lunch i 

restaurangen bredvid. Nu har klockan redan hunnit bli 

halvfyra, så någon officiell skådningstur till Costanera 

Sur hinns inte med innan mörkrets inbrott. Irene och 

reseledaren gör ändå tar ändå en rask promenad dit, vilket 

faktiskt ger några nya arter, Anne och Erkki försöker hitta 

ett postkontor, medan övriga tar det lugnt. Vi möts igen i 

matsalen vid åtta för vår sista gemensamma middag, och 

denna gång är i alla fall desserten utsökt! 

 

Lördag 24 november 

Efter sovmorgon och gemensam frukost säger vi hejdå till 

Bosse, som skall bekanta sig med huvudstadens kulturliv 

under ett par dagar, och efter det far vi ut till den interna-

tionella flygplatsen. Motorvägen är köfri, så vi får åtskil-

liga timmar i avgångshallen innan planenlig avfärd mot 

London vid halvtre. Därmed är resan slut och vi kan se 

tillbaks på spännande fågelupplevelser, makalösa land-

skap och, inte minst, ett fantastiskt ressällskap. 

 

Mikael Käll 

 

 

 

 

 
Tuff vandring mot White-bellied Seedsnipe! Foto: Mikael Käll 
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En hane Bronze-winged Duck vid El Chaltén. Foto: Daniel Pettersson 

 

Artlista fåglar 
1 Greater Rhea Rhea americana (Större nandu)  Endemisk 

Observerad i pampas väster om Bahia Blanca med 17 ex 9.11, 15 ex 10.11 och 5 ex 11.11. 

2 Lesser Rhea Rhea pennata (Mindre nandu)   

Totalt något hundratal adulta exemplar, samt flera ungkullar, under sex resdagar från Trelew söderut till El Calafate. 

3 Red-winged Tinamou Rhynchotus rufescens (Rostvingad tinamo)   

3 hörda i pampas väster om Bahia Blanca 9.11 och 1 hörd i samma område 10.11. 

4 Brushland Tinamou Nothoprocta cinerascens (Busktinamo)   

1 hörd i espinal väster om Bahia Blanca 11.11. 

5 Darwin's Nothura Nothura darwinii (Darwintinamo)   

1 ex sedd fint, och därefter olyckligtvis påkörd, samt 3 ex hörda väster om Bahia Blanca 9.11, dessutom 2 hörda i 

samma område 10.11 och 1 hörd längs vägen till Punta Tombo 14.11. 

6 Spotted Nothura Nothura maculosa (Fläckig tinamo)   

Hörd i pampas väster om Bahia Blanca med 3 ex 9.11, 2 ex 10.11 och 1 ex 11.11. 

7 Elegant Crested Tinamou Eudromia elegans (Prakttinamo)   

Totalt 15-20 ex under fem resdagar mellan Bahia Blanca och Punta Tombo, de flesta från bussen i vägkanten. 

8 Patagonian Tinamou Tinamotis ingoufi (Patagonientinamo)   

3+1 ex längs vägen till doppingsjön på Strobelplatån 18.11. En av Patagoniens svåraste endemer! 

9 Southern Screamer Chauna torquata (Tofsvärnfågel)   

1 ex tubad på långt avstånd i Costanera Sur 8.11. 

10 White-faced Whistling Duck Dendrocygna viduata (Vithuvad visseland)   

4 ex Costanera Sur 8.11. 

11 Fulvous Whistling Duck Dendrocygna bicolor (Brun visseland)   

7 ex Costanera Sur 8.11. 

12 Coscoroba Swan Coscoroba coscoroba (Coscorobasvan)   

Ca 20 ex Costanera Sur 8.11, ca 15 ex längs vägen 11.11, ca 20 ex i reningsdammarna vid Trelew 14.11, ca 30 ex i 

”stadsdammen” i Trelew 15.11, 1 ex längs vägen 15.11 och 1 ex Estancia la Angostura 17-19.11. 

13 Black-necked Swan Cygnus melancoryphus (Svarthalsad svan)   

Ca 50 ex Costanera Sur 8.11, ca 20 ex längs vägen 11.11, 5 ex Trelew 15.11, 2 ex längs vägen 15.11 och 7 ex i dop-

pingsjön på Strobelplatån 18.11. 

14 Flying Steamer Duck Tachyeres patachonicus (Långvingad ångbåtsand)   

1 ex i doppingssjön på Strobelplatån 18.11 och 6 ex utanför hotellet i Ushuaia 21.11. 

15 Fuegian Steamer Duck Tachyeres pteneres (Magellanångbåtsand)   

Upp till 6 ex utanför hotellet i Ushuaia 20-22.11 samt 4 ex vid öar i Beaglekanalen 21.11. 
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16 Chubut Steamer Duck Tachyeres leucocephalus (Vithuvad ångbåtsand)  Endemisk 

Ca 10 ex vid elefantsälstranden och 1 ex vid Punta Tombo 14.11. 

17 Upland Goose Chloephaga picta (Magellangås)   

Allmän i södra Patagonien. Hanarna runt Ushuaia hade samtliga bandade bröst medan de längre norrut var vitbrösta-

de. Dock tillhör båda morferna nominatrasen. 

18 Kelp Goose Chloephaga hybrida (Kelpgås)   

4 ex utanför hotellet i Ushuaia 20-22.11 samt 4 ex under kryssningen på Beaglekanalen 21.11. 

19 Ashy-headed Goose Chloephaga poliocephala (Gråhuvad gås)   

4 ex El Chaltén 16.11. 

20 Brazilian Teal Amazonetta brasiliensis (Brasiliansk and)   

3 ex Costanera Sur 8.11. 

21 Ringed Teal Callonetta leucophrys (Beigekindad and)   

1 par med en stor ungkull i Costanera Sur 8.11. 

22 Crested Duck Lophonetta specularioides (Tofsand)   

Observerad med upp till 30 ex under 9 resdagar från Las Grutas söderut till Ushuaia. 

23 Bronze-winged Duck Speculanas specularis (Bronsvingad and)   

1 par i en liten göl norr om El Chaltén 16.11. 

24 Chiloe Wigeon Anas sibilatrix (Chilebläsand)   

Allmän i de flesta våtmarker söderut från Bahia Blanca. Som mest ca 100 ex i doppingsjön på Strobleplatån 18.11. 

25 Cinnamon Teal Anas cyanoptera (Kanelårta)   

1 ex Bahia Blanca 11.11. 

26 Red Shoveler Anas platalea (Sydamerikansk skedand)   

Ca 2000 ex (grov uppskattning) i reningsdammarna Trelew 14.11, ca 30 ex i stadsdammen Trelew 15.11, 2 ex längs 

vägen 15.11 och ca 100 ex i Laguna Nimez, El Calafate, 19.11. 

27 Yellow-billed Teal Anas flavirostris (Gulnäbbad kricka)   

Ca 100 ex Costanera Sur 8.11, 10 ex Bahia Blanca 10.11, 2 ex Trelew 14.11, 10 ex El Chaltén 16.11, max 10 ex Es-

tancia la Angostura 18-19.11. 

28 Yellow-billed Pintail Anas georgica (Gulnäbbad stjärtand)   

Observerad under 8 resdagar med som mest ca 100 ex i reningsdammarna Trelew 14.11. 

29 Silver Teal Anas versicolor (Silverand)   

Ca 100 ex Costanera Sur 8.11 och max 10 ex Estancia la Angostura 17-19.11. 

30 Rosy-billed Pochard Netta peposaca (Pampasand)   

Ca 40 ex Costanera Sur 8.11 och ca 30 ex i reningsdammarna Trelew 14.11. 

31 Black-headed Duck Heteronetta atricapilla (Svarthuvad and)   

1 hane Costanera Sur 8.11 och 2 hanar och en hona i stadsdammen i Trelew 15.11. 

32 Andean Duck Oxyura ferruginea (Andinsk kopparand)   

1 honfärgad i Laguna Nimez, El Calafate, 19.11. Flera hanar Andean/Lake Duck fanns också på lokalen. 

33 Lake Duck Oxyura vittata (Argentinsk kopparand)   

Ca 15 ex i reningsdammarna Trelew 14.11 och ca 20 ex i stadsdammen Trelew 15.11. 

34 King Penguin Aptenodytes patagonicus (Kungspingvin)   

1 ex i Gentookolonin i Beaglekanalen 21.11.  

35 Gentoo Penguin Pygoscelis papua (Åsnepingvin)   

Ca 30 ex i kolonin på ”Penguin Island” i Beaglekanalen 21.11. 

36 Magellanic Penguin Spheniscus magellanicus (Magellanpingvin)   

>300 ex (förmodligen många fler) inkolonin vid Punta Tombo 14.11 och ca 200 ex från båten och på ”Penguin Island” 

i Beaglekanalen 21.11. 

37 Black-browed Albatross Thalassarche melanophris (Svartbrynad albatross)   

1 ex Punta Pirámides 13.11 och ca 150 ex i Beaglekanalen 21.11. 

38 Southern Giant Petrel Macronectes giganteus (Sydlig jättestormfågel)   

Ca 5 ex Punta Pirámides 13.11, ca 5 ex Punta Tombo 14.11 och >25 ex Beaglekanalen 21.11. 

39 Northern Giant Petrel Macronectes halli (Nordlig jättestormfågel)   

Ca 3 ex flög runt vid elefantsälstranden norr om Punta Tombo 14.11. 

40 Southern Fulmar Fulmarus glacialoides (Sydstormfågel)   

Ca 8 ex sågs i Beaglekanalen 21.11. 

41 Sooty Shearwater Ardenna grisea (Grålira)   

1 ex Beaglekanalen 21.11. 

42 Manx Shearwater Puffinus puffinus (Mindre lira)   

1 ex tubades från Punta Pirámides 13.11. 

43 White-tufted Grebe Rollandia rolland (Vittofsad dopping)   

Ca 100 ex Costanera Sur 8.11, ca 50 ex Trelew 14.11 och ca 20 ex Trelew 15.11. Roland! 

44 Great Grebe Podiceps major (Stordopping)   

1 ex Las Grutas 13.11, 10 ex utanför elefantsälstranden norr om Punta Tombo 14.11 och 1 ex i en sjö norr om El 

Chaltén 16.11. 

45 Silvery Grebe Podiceps occipitalis (Silverdopping)   

Ca 10 ex Las Grutas 13.11, ca 10 ex vid elefantsälstranden 14.11, 10 ex i stadsdammen Trelew 15.11 och ca 70 ex i 

doppingsjön på Strobelplatån 18.11. 
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46 Hooded Grebe Podiceps gallardoi (Kamdopping)  Endemisk 

Ca 40 ex i doppingsjön på Strobelplatån 18.11. Bird of the Trip? 

 

 
Hooded Grebe i kratersjön på Strobelplatån. Foto: Mikael Käll 

 

47 Chilean Flamingo Phoenicopterus chilensis (Chileflamingo)   

Observerad 7 dagar totalt, som mest med ca 150 ex i reningsdammarna Trelew 14.11. 

48 Maguari Stork Ciconia maguari (Maguaristork)   

5 ex Costanera Sur 8.11. 

49 Black-faced Ibis Theristicus melanopis (Svartmaskad ibis)   

8 ex vid infarten till El Calafate 15.11, 2 ex längs vägen 15.11, max 4 ex Estancia la Angostura 17-19.11, 1 ex El 

Calafate 20.11, 2 ex Beaglekanalen 21.11, 2 ex Ushuaia 21.11 och 3 ex Ushuaia 22.11. 

50 White-faced Ibis Plegadis chihi (Maskibis)   

2 ex Costanera Sur 8.11, upp till 100 ex i pampas väster om Bahia Blanca 9-11.11, ca 50 ex i reningsdammarna Tre-

lew 14.11 och 2 ex Trelew 15.11. 

51 Rufescent Tiger Heron Tigrisoma lineatum (Rödhalsad tigerhäger)   

1 ex tubad på långt håll i Costanera Sur 8.11. 

52 Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax (Natthäger)   

1 ex Las Grutas 12.11 och 13.11 och 1 oväntat ex i Beaglekanalen 21.11. 

53 Western Cattle Egret Bubulcus ibis (Kohäger)   

Tämligen allmän i jordbruksmarker runt Bahia Blanca 9-11.11. 

54 Cocoi Heron Ardea cocoi (Cocoihäger)   

3 ex Costanera Sur 8.11. 

55 Great Egret Ardea alba (Ägretthäger)   

Ca 30 ex Costanera Sur 8.11, ca 30 ex på ebbstränderna vid Bahia Blanca 10.11, 1 ex Las Grutas 12.11 och 13.11. 

56 Whistling Heron Syrigma sibilatrix (Visselhäger)   

2 ex snabbt förbiflygande på långt håll väster om Bahia Blanca 9.11. 

57 Snowy Egret Egretta thula (Snöhäger)   

1 ex Bahia Blanca 10.11 och 1 ex Trelew 15.11. 

58 Neotropic Cormorant Phalacrocorax brasilianus (Amazonskarv)   

Ca 20 ex Costanera Sur 8.11, ca10 ex Bahia Blanca 10.11, ca 20 ex Las Grutas 13.11, 1 ex Punta Pirámides 13.11, 2 

ex Punta Tombo 14.11 och 1 ex Strobelplatån 18.11. 

59 Rock Shag Phalacrocorax magellanicus (Magellanskarv)   

Ca 5 ex Punta Pirámides 13.11 och ca 20 ex i Beaglekanalen 21.11. 

60 Imperial Shag Leucocarbo atriceps (Kejsarskarv)   

Ca 5 ex Punta Pirámides 13.11, 2 ex Punta Tombo 14.11, grovt räknat 700 ex i Beaglekanalen 21.11 och ett fåtal ex 

utanför hotellet i Ushuaia 20-22.11.  

61 Turkey Vulture Cathartes aura (Kalkongam)   

Tämligen allmän mellan Bahia Blanca och Punta Tombo, dessutom 2 ex Beaglekanalen 21.11. 

62 Black Vulture Coragyps atratus (Korpgam)   

Observerad i Bahia Blanca området 9-11.11 med som mest 5 ex den 11.11. 
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63 Andean Condor Vultur gryphus (Kondor)   

4 ex längs vägen till El Chaltén 15.11, 4 ex El Chaltén 16.11, 2 ex nära El Chaltén och 3 ex längs vägen 17.11, 1 ex El 

Calafate 20.11 och 1 ex Garibaldi Pass 22.11. 

 

 
Kondorer vid El Chaltén. Foto: Daniel Pettersson 

 

64 White-tailed Kite Elanus leucurus (Vitstjärtad glada)   

1 ex Bahia Blanca 9.11, ca 5 ex Bahia Blanca 10.11, 1 ex Las Grutas 12.11 och 1 ex längs vägen norrut 13.11. 

65 Cinereous Harrier Circus cinereus (Grå kärrhök)   

1 ex Bahia Blanca 10.11, 1 ex Las Grutas 12.11, ca 5 ex längs vägen till Punta Tombo 14.11, >5 ex Estancia la Ango-

stura 17-19.11 och 1 ex mellan El Calafate och Pietro Moreno glaciären 20.11. 

66 Harris's Hawk Parabuteo unicinctus (Kaktusvråk)   

3 ex Costanera Sur 8.11.  

67 Variable Hawk Geranoaetus polyosoma (Rödryggig vråk)   

3 ex Bahia Blanca 9.11, 1 ex mellan Bahia Blanca och Las Grutas 11.11, 2 ex Las Grutas vardera 12.11 och 13.11, 

och 1 ex längs vägen 17.11. 

68 Black-chested Buzzard-Eagle Geranoaetus melanoleucus (Svartbröstad vråk)   

1 ex nära El Calafate 15.11, 1 ex längs vägen 17.11, 1 ex Strobelplatån 18.11, 2 i närheten av El Calafate 20.11 och 3 

ex vid Ushuaia soptipp 21.11. 

69 Austral Rail Rallus antarcticus (Sydrall)   

1 ex framspelad vid Estancia la Angostura 17.11 och 1 hörd på samma ställe 19.11. 

70 Giant Wood Rail Aramides ypecaha (Ipécaharall)   

1 ex tubad på långt håll i Costanera Sur 8.11. 

71 Common Gallinule Gallinula galeata (Amerikansk rörhöna)   

Ca 200 ex Costanera Sur 8.11. 

72 Spot-flanked Gallinule Porphyriops melanops (Fläcksidig rörhöna)   

Ca 15 ex Costanera Sur 8.11. 

73 White-winged Coot Fulica leucoptera (Vitvingad sothöna)   

Ca 200 ex i reningsdammarna Trelew 14.11 och ca 50 ex i stadsdammen Trelew 15.11. 

74 Red-gartered Coot Fulica armillata (Gulpannad sothöna)   

>300 ex Costanera Sur 8.11, ca 10 ex Trelew 14.11 och 15.11, 1 ex Estancia la Angostura 17.11 och ca 10 ex i dop-

pingsjön på Strobelplatån 18.11.  

75 Red-fronted Coot Fulica rufifrons (Rödpannad sothöna)   

>5 ex i reningsdammarna Trelew 14.11 och 1 ex i stadsdammen Trelew 15.11. 

76 Limpkin Aramus guarauna (Ralltrana)   

2 ex Costanera Sur 8.11. 

77 Snowy Sheathbill Chionis albus (Gulnäbbad slidnäbb)   

4 ex vid Punta Pirámides 13.11 och 10 ex på skarvön i Beaglekanalen 21.11. 

78 Magellanic Plover Pluvianellus socialis (Magellanpipare)   

1 par med en flygg unge vid Lago Cardiel 17.11.  
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79 Magellanic Oystercatcher Haematopus leucopodus (Magellanstrandskata)   

3 ex vid Lago Cardiel 17.11, 2 ex Strobelplatån 18.11 och 5 ex utanför hotellet i Ushuaia 22.11. 

80 Blackish Oystercatcher Haematopus ater (Sydamerikansk strandskata)   

4 ex Punta Pirámides 13.11 och 1 ex Beaglekanalen 21.11 

81 American Oystercatcher Haematopus palliatus (Amerikansk strandskata)   

4 ex Bahia Blanca 10.11, 1 ex Las Grutas 12.11, >20 ex Las Grutas 13.11 och 1 ex Punta Tombo 14.11.  

82 White-backed Stilt Himantopus melanurus (Vitkronad styltlöpare)   

30 ex Costanera Sur 8.11, max 10 ex Bahia Blanca 9-11.11 och ca 50 ex Trelew 14.11 

83 Southern Lapwing Vanellus chilensis (Sydamerikansk vipa)   

Allmän. Observerad 15 dagar totalt. 

84 Semipalmated Plover Charadrius semipalmatus (Flikstrandpipare)   

1 ex Bahia Blanca 10.11. 

85 Two-banded Plover Charadrius falklandicus (Patagonienpipare)   

Ca 20 ex vid elefantsälstranden 14.11, 2 ex längs vägen 17.11 och 1 ex Strobelplatån 18.11. 

86 Tawny-throated Dotterel Oreopholus ruficollis (Rosthalspipare)   

Ca 50 ex Strobelplatån 18.11 och 2 ex Estancia la Angostura 19.11. 

87 South American Painted-snipe Nycticryphes semicollaris (Sydamerikansk rallbeckasin)   

1 ex stött i en våtmark strax väster om Bahia Blanca 10.11. Tungt! 

88 Wattled Jacana Jacana jacana (Flikjaçana)   

Ca 50 ex Costanera Sur 8.11. 

89 White-bellied Seedsnipe Attagis malouinus (Vitbukig frösnäppa)   

1 ex Garibaldi Pass 22.11. En jobbig art på många sätt, men väldigt fin när den till slut hittades! 

 

 
White-bellied Seedsnipe i bergen norr om Ushuaia. Foto: Mikael Käll 

 

90 Least Seedsnipe Thinocorus rumicivorus (Mindre frösnäppa)   

4 ex längs vägen i närheten av Lago Cardiel 17.11, ca 30 ex på Strobelplatån 18.11, 1 ex Estancia la Angostura 19.11 

och 5 ex längs vägen söderut 19.11. 

91 South American Snipe Gallinago paraguaiae (Sydamerikansk beckasin)   

4 spelande ex hörda nära El Chaltén 16.11 och 4 spelande ex sedda vid Laguna Nimez 19.11. 

92 Greater Yellowlegs Tringa melanoleuca (Större gulbena)   

1 ex Estancia la Angostura 17.11. 

93 Lesser Yellowlegs Tringa flavipes (Mindre gulbena)   

>100 ex Costanera Sur 8.11, ca 30 ex Bahia Blanca 10.11, 2 ex Bahia Blanca 11.11 och 5 ex Las Grutas 13.11. 

94 White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis (Vitgumpsnäppa)   

Ca 30 ex Costanera Sur 8.11, ca 100 ex Bahia Blanca 10.11 och ca 20 ex vid elefantsälstranden 14.11. 

95 Baird's Sandpiper Calidris bairdii (Gulbröstad snäppa)   

8 ex Lago Cardiel 17.11, en flock om ca 80 ex Strobelplatån 18.11, ca 5 ex 18.11 och 30 ex 19.11 vid Estancia la 

Angostura, 17 ex Ushuaia 21.11 och 1 ex där 22.11. 

96 Brown-hooded Gull Chroicocephalus maculipennis (Patagonienmås)   

Tämligen allmän. Obsad under 7 dagar med som mest ca 50 ex vid reningsdammarna Trelew 14.11.  

97 Dolphin Gull Leucophaeus scoresbii (Delfinmås)   

Ca 5 ex vid Punta Pirámides 13.11, ca 5 ex runt Punta Tombo 14.11, allmän vid Ushuaia 20-22.11.  
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98 Franklin's Gull Leucophaeus pipixcan (Präriemås)   

1 ex i stadsdammen Trelew 14.11. 

99 Olrog's Gull Larus atlanticus (Olrogtrut)   

Ca 5 häckande par vid Bahia Blanca 10.11. 

100 Kelp Gull Larus dominicanus (Kelptrut)   

Allmän vid kusten och fåtalig i inlandet. Observerad 12 dagar totalt. 

101 Royal Tern Thalasseus maximus (Kungstärna)   

Ca 20 ex vid Las Grutas 13.11 och 2 ex Punta Pirámides 13.11. 

102 Cabot's Tern Thalasseus acuflavidus eurygnathus (Cabots tärna)   

Ca 50 ex Las Grutas 13.11. Sydamerikas gulnäbbade ras eurygnathus räknas ibland som en egen art, Cayenne Tern, 

och ibland slås den och nominatrasen ihop med Kentsk tärna. 

103 South American Tern Sterna hirundinacea (Sydamerikansk tärna)   

Max 5 ex Las Grutas 12-13.11, ca 200 ex i Beaglekanalen 21.11 och ca 10 ex Ushuaia 22.11. 

104 Snowy-crowned Tern Sterna trudeaui (Vitkronad tärna)   

Ca 5 ex vid Bahia Blanca 10.11. 

105 Chilean Skua Stercorarius chilensis (Chilelabb)   

Ca 40 ex i Beaglekanalen 21.11 och 1 ex från hotellet i Ushuaia 22.11. 

106 Rock Dove Columba livia var. domestica (Klippduva)   

Noterad i större samhällen under totalt 8 resdagar. 

107 Picazuro Pigeon Patagioenas picazuro (Picazuroduva)   

Allmän i större städer. Obsad under 8 resdagar. 

108 Spot-winged Pigeon Patagioenas maculosa (Fläckvingad duva)   

2 ex och ca 10 ex sågs i espinalområdet väster om Bahia Blanca 10.11 respektive 11.11. 

109 Picui Ground Dove Columbina picui (Picuisparvduva)   

1 ex i espinalområdet väster om Bahia Blanca vardera 10.11 och 11.11 samt ca 10 ex i Trelew 15.11. 

110 Eared Dove Zenaida auriculata (Öronduva)   

Allmän från Trelew och norrut och ett fåtal ex längre söderut. Observerad under totalt 10 resdagar. 

111 Guira Cuckoo Guira guira (Guiragök)   

2 ex Costanera Sur 8.11 och 2 ex Bahia Blanca 10.11. 

112 Ash-colored Cuckoo Coccycua cinerea (Grågök)   

1 ex i espinal väster om Bahia Blanca 10.11 och förmodligen samma ex 1 hörd där 11.11. 

113 Dark-billed Cuckoo Coccyzus melacoryphus (Mörknäbbad regngök)   

Obsad i espinalområdet väster om Bahia Blanca med 1 ex 10.11 och 2 ex 11.11. 

114 Lesser Horned Owl Bubo magellanicus (Magellanuv)   

1 ex på känd dagkvist nära Estancia la Angostura 17.11 och 19.11. 

115 Austral Pygmy Owl Glaucidium nana (Magellansparvuggla)   

1 ex sågs fint i espinalområdet väster om Bahia Blanca 10.11 och 1 ex hördes kort nära Ushuaia 21.11. 

116 Burrowing Owl Athene cunicularia (Prärieuggla)   

Tämligen allmän mellan Bahia Planca och Punta Tombo 9-13.11. Totalt sågs ca 30 exemplar. 

117 Band-winged Nightjar Systellura longirostris (Bandvingad nattskärra)   

1 ex på dagkvist i kanjonen vid Las Grutas 12.11. 

 

 
Band-winged Nightjar på dagkvist i kanjonen övanför Las Grutas. Foto: Daniel Pettersson 
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118 Glittering-bellied Emerald Chlorostilbon lucidus (Glanssmaragd)   

2 ex Costanera Sur 8.11. 

119 Gilded Sapphire Hylocharis chrysura (Guldsmaragd)   

1 ex Costanera Sur 8.11. 

120 Checkered Woodpecker Veniliornis mixtus (Schackspett)   

Ca 5 ex Costanera Sur 8.11 och 1 ex i espinal väster om Bahia Blanca 10.11. 

121 Green-barred Woodpecker Colaptes melanochloros (Grönbandad hackspett)   

1 ex vid hotellet i Bahia Blanca 10.11 och 1 ex strax väster om staden 11.11. 

122 Chilean Flicker Colaptes pitius (Chilespett)   

2 ex El Chaltén 16.11, 1 ex El Chaltén 17.11 och 1 El Calafate 20.11. 

123 Campo Flicker Colaptes campestris (Camposspett)   

>13 ex i Bahia Blanca området 9-11.11. 

124 Magellanic Woodpecker Campephilus magellanicus (Magellanspett)   

1 hane sågs på närhåll norr om El Chaltén 16.11. Snyggast i artlistan? 

125 White-throated Caracara Phalcoboenus albogularis (Vitstrupig karakara)   

1 ex flög förbi längs vägen till Strobelplatån 18.11 och >5 ex höll till vid Ushuaia soptipp 21.11. 

126 Southern Crested Caracara Caracara plancus (Sydlig tofskarakara)   

Enstaka ex de flesta dagar, dock ca 40 ex väster om El Calafate 20.11. Observerad 11 dagar totalt. 

127 Chimango Caracara Milvago chimango (Chimangokarakara)   

Kanske den oftast sedda arten under resan. Observerad 15 resdagar totalt. 

128 American Kestrel Falco sparverius (Sparvfalk)   

3 ex längs vägen västerut från Bahia Blanca 10.11. 

129 Aplomado Falcon Falco femoralis (Aplomadofalk)   

Totalt ca 5 ex runt Bahia Blanca 9-11.11 och 1 ex strax väster om El Calafate 20.11. 

130 Peregrine Falcon Falco peregrinus (Pilgrimsfalk)   

2 ex vid Trelew 14.11 och 1 ungfågel som jagade änder vid doppingsjön på Strobelplatån 18.11. 

131 Monk Parakeet Myiopsitta monachus (Munkparakit)   

2 ex Costanera Sur 8.11, max 20 ex Bahia Blanca 9-11.11 och 1 ex Trelew 15.11. 

132 Austral Parakeet Enicognathus ferrugineus (Magellanparakit)   

5 ex El Chaltén 15.11, 2 ex El Chaltén 16.11 och ca 30 ex väster om El Calafate 20.11. 

133 Burrowing Parrot Cyanoliseus patagonus (Patagonienparakit)   

Allmän från Bahia Blanca till Las Grutas 9-13.11. En riktig läckerbit! 

 

 
Burrowing Parrot i närheten av Bahia Blanca. Foto: Daniel Pettersson 

 

134 Nanday Parakeet Aratinga nenday (Nandayparakit)   

Ca 30 ex Costanera Sur 8.11. En population frihäckande rymlingar med ursprung längre norrut. 

135 Blue-crowned Parakeet Thectocercus acuticaudatus (Blåkronad parakit)   

1 ex förbiflygande på långt håll väster om Bahia Blanca 10.11. 
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136 Common Miner Geositta cunicularia (Patagonienminerare)   

>2 ex Strobelplatån 18.11. 

137 Short-billed Miner Geositta antarctica (Eldslandsminerare)   

Ca 10 ex Strobelplatån 18.11. 

138 Rufous-banded Miner Geositta rufipennis (Rostvingeminerare)   

4 ex vid utfarten från El Chaltén 17.11. 

139 Band-tailed Earthcreeper Ochetorhynchus phoenicurus (Bandstjärtad markkrypare)  Endemisk 

1 par i närheten av Estancia la Angostura 19.11. 

140 Scale-throated Earthcreeper Upucerthia dumetaria (Fjällstrupig markkrypare)   

2 ex Las Grutas 12.11, 1 ex Estancia la Angostura 18.11, 2 ex Strobelplatån 18.11 och 1 ex Estancia la Angostura 

19.11. 

141 Chaco Earthcreeper Tarphonomus certhioides (Chacomarkkrypare)   

1 ex hördes i espinalområdet väster om Bahia Blanca 10.11 och 2 ex sågs i samma område 11.11. 

142 Buff-winged Cinclodes Cinclodes fuscus (Bandvingad cinklod)   

1 ex Estancia la Angostura 18.11 och ca 5 i bergsområdet vid Garibaldi Pass 22.11. 

143 Dark-bellied Cinclodes Cinclodes patagonicus (Mörkbukig cinklod)   

1 ex på skarvön i Beaglekanalen 21.11. Vi hoppades på Blackish Cinclodes, men helt OK ändå! 

144 Rufous Hornero Furnarius rufus (Haciendahornero)   

>20 ex i Costanera Sur 8.11 och några ex runt Bahia Blanca 10-11.11.  

145 Thorn-tailed Rayadito Aphrastura spinicauda (Chiletörnstjärt)   

>15 ex i skogarna norr om El Chaltén 16.11 och 1 ex Ushuaia 21.11. 

146 Tufted Tit-Spinetail Leptasthenura platensis (Tofssprötstjärt)   

1 ex i espinalområdet väster om Bahia Blanca 10.11. 

147 Plain-mantled Tit-Spinetail Leptasthenura aegithaloides (Gråryggig sprötstjärt)   

1 ex Punta Pirámides 13.11, ca 10 ex Punta Tombo 14.11 och 1 ex Estancia la Angostura 19.11. 

148 Sharp-billed Canastero Asthenes pyrrholeuca (Mindre kanastero)   

2 ex Las Grutas 12.11 och 1 ex längs vägen till Punta Tombo 14.11. 

149 Short-billed Canastero Asthenes baeri (Kortnäbbad kanastero)   

3 ex i espinalområdet väster om Bahia Blanca 10.11 och 1 ex Las Grutas 12.11. 

150 Cordilleran Canastero Asthenes modesta (Gräskanastero)   

4 ex längs vägen från doppingsjön på Strobelplatån 18.11. 

151 Patagonian Canastero Pseudasthenes patagonica (Patagonienkanastero)  Endemisk 

1 ex längs vägen till Punta Tombo 14.11. 

152 Pale-breasted Spinetail Synallaxis albescens (Blekbröstad taggstjärt)   

1 ex i espinalområdet väster om Bahia Blanca 10.11. 

153 Stripe-crowned Spinetail Cranioleuca pyrrhophia (Strimkronad taggstjärt)   

1 ex i espinalområdet väster om Bahia Blanca 10.11. 

154 Wren-like Rushbird Phleocryptes melanops (Sävsmyg)   

1 ex i vassen vid Estancia la Angostura 19.11. 

155 Firewood-gatherer Anumbius annumbi (Kvistsamlare)   

1 par strax väster om Bahia Blanca vardera 9.11 och 10.11. 

156 Brown Cacholote Pseudoseisura lophotes argentina (Brun törnskrika)   

1 par i espinalområdet väster om Bahia Blanca vardera 9.11 och 10.11. 

157 White-throated Cacholote Pseudoseisura gutturalis (Vitstrupig törnskrika)  Endemisk 

Åtminstone 3 par Las Grutas 12.11 och ytterligare 1 par i samma område 13.11. 

158 White-throated Treerunner Pygarrhichas albogularis (Vitstrupig trädlöpare)   

1 ex i en ”birdwave” i skogen nära Garibaldi Pass 22.11. 

159 Black-throated Huet-huet Pteroptochos tarnii (Svartstrupig tapakul)   

1 adult tillsammans med en stor unge lockades till sist fram i skogen norr om El Chaltén 16.11. 

160 Crested Gallito Rhinocrypta lanceolata (Tofstapakul)  Endemisk 

1 par i espinal väster om Bahia Blanca 10.11 och 1 ex i samma område 11.11. 

161 Sandy Gallito Teledromas fuscus (Sandtapakul)  Endemisk 

1 sjungande ex kunde tubas fint i canyonen vid Las Grutas 12.11. 

162 Magellanic Tapaculo Scytalopus magellanicus (Magellantapakul)   

1 ex framlockad och sedd kort men bra samt 1 ex endast hörd i skogen norr om El Chaltén 16.11. 

163 Chilean Elaenia Elaenia chilensis (Chileelenia)   

>25 ex runt El Chaltén 16.11, 1 ex väster om El Calafate 20.11, 2 ex i utkanten av Ushuaia 21.11 och 2 ex i skogen 

vid Garibaldi Pass, 22.11. Räknas ofta som en ras av White-crested Elaenia, E. albiceps. 

164 Small-billed Elaenia Elaenia parvirostris (Kortnäbbad elenia)   

1 ex Costanera Sur 8.11. 

165 Suiriri Flycatcher Suiriri suiriri (Chakotyrann)   

1 ex i espinalområdet väster om Bahia Blanca 10.11. 

166 Tufted Tit-Tyrant Anairetes parulus (Gulögd mestyrann)   

3 ex Las Grutas 12.11 och 1 ex El Chaltén 16.11. 

167 Sooty Tyrannulet Serpophaga nigricans (Sotdvärgtyrann)   

1 ex i en bäckfåra längs vägen väster om Bahia Blanca 9.11. 
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Jättetapakulon Black-throated Huet-huet i skogen norr om El Chaltén. Foto: Mikael Käll 

 

168 Straneck's Tyrannulet Serpophaga griseicapilla (Straneckdvärgtyrann)   

Ca 5 ex i espinalområdet väster om Bahia Blanca 10-11.11 och ca 5 ex Las Grutas 12-13.11. 

169 Greater Wagtail-Tyrant Stigmatura budytoides (Större ärletyrann)   

1 ex i espinalområdet väster om Bahia Blanca 11.11 och 2 ex i canyonen vid Las Grutas 12.11. 

170 Southern Scrub Flycatcher Sublegatus modestus (Sydlig snårtyrann)   

1 ex i espinalområdet väster om Bahia Blanca 11.11. 

171 Scarlet Flycatcher Pyrocephalus rubinus (Rubintyrann)   

Tämligen allmän från Bahia Blanca söderut till Las Grutas 10-14.11. Räknas ofta som en ras av Vermillion Flycat-

cher, P. obscurus. 

172 Austral Negrito Lessonia rufa (Patagoniennegrito)   

Totalt ett 40-tal ex i södra patagonien 16-22.11.  

173 Hudson's Black Tyrant Knipolegus hudsoni (Hudsonsottyrann)   

1 ex i i espinalområdet väster om Bahia Blanca 10 och 11.11, samt 1 ex Las Grutas 12.11. 

174 White-winged Black Tyrant Knipolegus aterrimus (Vitvingad sottyrann)   

Max 5 ex Las Grutas 12-13.11. 

175 Spectacled Tyrant Hymenops perspicillatus (Glasögontyrann)   

Totalt 15-20 ex observerade under 7 resdagar.  

176 Ochre-naped Ground Tyrant Muscisaxicola flavinucha (Gulkronad marktyrann)   

Ca 7 ex i bergsområdet vid Garibaldi Pass 22.11. 

177 Dark-faced Ground Tyrant Muscisaxicola maclovianus mentalis (Svartkindad marktyrann)   

3 ex i bergsområdet vid Garibaldi Pass 22.11. 

178 White-browed Ground Tyrant Muscisaxicola albilora (Vitbrynad marktyrann)   

2 ex i utkanten av El Chaltén 17.11. 

179 Cinnamon-bellied Ground Tyrant Muscisaxicola capistratus (Brunbukig marktyrann)   

2 ex längs vägen till Strobelplatån 18.11 och 1 ex i närheten av Estancia la Angostura 19.11. 

180 Grey-bellied Shrike-Tyrant Agriornis micropterus (Gråbukig törntyrann)   

1 ex sågs kort i närheten av Estancia la Angostura 19.11. 

181 Fire-eyed Diucon Xolmis pyrope (Eldögd monjita)   

2 ex El Chaltén 16.11 och 2 ex väster om El Calafate 20.11. 

182 Black-crowned Monjita Xolmis coronatus (Svartkronad monjita)   

Ca 5 ex väster om Las Grutas 12.11 och 1 ex i utkanten av staden 13.11. 

183 White Monjita Xolmis irupero (Vit monjita)   

2 ex strax väster om Bahia Blanca 11.11 och 1 ex längs vägen i närheten av Las Grutas 13.11. 

184 Rusty-backed Monjita Xolmis rubetra (Rostryggig monjita)  Endemisk 

5 ex längs vägen till Punta Tombo 14.11. 

185 Chocolate-vented Tyrant Neoxolmis rufiventris (Kastanjegumpad tyrann)   

5 ex längs vägen i närheten av Lago Cardiel 17.11. 
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186 Black-backed Water Tyrant Fluvicola albiventer (Svartryggig vattentyrann)   

2 ex Costanera Sur 8.11. 

187 White-headed Marsh Tyrant Arundinicola leucocephala (Kärrtyrann)   

1 ex Costanera Sur 8.11. 

188 Cattle Tyrant Machetornis rixosa (Kotyrann)   

2 ex inne i Las Grutas 12.11. 

189 Great Kiskadee Pitangus sulphuratus (Större kiskadi)   

Tämligen allmän söderut till Trelew 8-15.11.  

190 Streaked Flycatcher Myiodynastes maculatus (Strimmig tyrann)   

2 ex Costanera Sur 8.11. 

191 Crowned Slaty Flycatcher Griseotyrannus aurantioatrocristatus (Svartkronad tyrann)   

1 ex respektive 2 ex i espinalområdet väster om Bahia Blanca 10.11 och 11.11. 

192 Tropical Kingbird Tyrannus melancholicus (Tropikkungstyrann)   

1 ex Costanera Sur 8.11 och totalt ca 5 ex runt Bahia Blanca 9-11.11. 

193 Fork-tailed Flycatcher Tyrannus savana savana (Gaffelstjärtstyrann)   

Allmän från Costanera Sur söderut till Las Grutas 8-13.11. 

194 Swainson's Flycatcher Myiarchus swainsoni (Swainsontopptyrann)   

1 ex i espinal väster om Bahia Blanca 10.11 och 2 ex i samma område 11.11. 

195 White-tipped Plantcutter Phytotoma rutila (Argentinaväxtmejare)   

Allmän i espinalområdet väster om Bahia Blanca 10-11.11 och ca 5 ex Las Grutas 12.11. 

196 Rufous-tailed Plantcutter Phytotoma rara (Chileväxtmejare)   

1 par strax norr om El Chaltén 16.11. 

 

  
En hane White-tipped Plantcutter i i espinalskogen väster om Bahia Blanca och en hane Rufous-tailed Plantcutter 

nära El Chaltén. Foto: Daniel Pettersson 

 

197 Red-eyed Vireo Vireo olivaceus (Rödögd vireo)   

Ca 4 ex Costanera Sur 8.11. Häckarna i Sydamerika räknas ofta som en egen art, Chivi Vireo (V. chivi). 

198 White-rumped Swallow Tachycineta leucorrhoa (Vitgumpsvala)   

Ca 20 ex Costanera Sur 8.11 och 1 ex Bahia Blanca 9.11. 

199 Chilean Swallow Tachycineta leucopyga (Chilesvala)   

Observerad under 8 resdagar söderut från Bahia Blanca med som mest ca 20 ex per dag.  

200 Grey-breasted Martin Progne chalybea (Gråbröstad storsvala)   

Ca 50 ex Costanera Sur 8.11. 

201 Southern Martin Progne elegans (Sydlig storsvala)   

Totalt ett 40-tal ex under 6 resdagar mellan Bahia Blanca och Punta Tombo 9-15.11. 

202 Brown-chested Martin Progne tapera (Brunbröstad storsvala)   

1 ex Costanera Sur 8.11, 5 ex Bahia Blanca 10.11, 1 ex Bahia Blanca 11.11, 5 ex Las Grutas 13.11 och 1 ex Trelew 

15.11. 

203 Blue-and-white Swallow Notiochelidon cyanoleuca (Blåvit svala)   

10 ex Bahia Blanca 9.11, 5 ex Las Grutas 12.11 och 13.11, 5 ex Punta Tombo 14.11, 1 ex Estancia la Angostura var-

dera 18.11 och 19.11. 

204 Barn Swallow Hirundo rustica (Ladusvala)   

Max 100 ex runt Bahia Blanca 9-11.11 och 1 ex Las Grutas 12.11. Normalt endast en nordamerikansk övervintrare, 

men flera juvenila fåglar från den population som börjat häcka i regionen på senare år sågs runt Bahia Blanca.  

205 Grass Wren Cistothorus platensis (Gräsgärdssmyg)   

1 ex längs vägen väster om Bahia Blanca 9.11 och 1 ex vid kusten utanför staden 10.11. Räknas ofta som en ras av 

Sedge Wren (C. stellaris), som häckar i nordamerika. 

206 House Wren Troglodytes aedon (Husgärdsmyg)   

Tämligen allmän och obsad under 9 resdagar från Buenos Aires till Ushuaia. Häckarna i sydamerika räknas ibland 

som en egen art, Southern House Wren (T. musculus).  
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207 Masked Gnatcatcher Polioptila dumicola (Svartmaskad myggsnappare)   

Ca 10 ex Costanera Sur 8.11. 

208 Chalk-browed Mockingbird Mimus saturninus (Camposhärmtrast)   

Totalt ca 40 ex under 6 resdagar mellan Bahia Blanca och Trelew.  

209 Patagonian Mockingbird Mimus patagonicus (Patagonienhärmtrast)   

Tämligen allmän mellan Las Grutas och Trelew och mellan El Calafate och Estancia la Angostura.  

210 White-banded Mockingbird Mimus triurus (Vitbandad härmtrast)   

2 ex i espinal väster om Bahia Blanca 10.11 och 11.11. Allmän runt Las Grutas 12-13.11. 

211 Crested Myna Acridotheres cristatellus (Kinesisk majna)   

1 ex Trelew 14.11. En invasiv art… 

212 Common Starling Sturnus vulgaris vulgaris (Stare)   

Tämligen allmän i Costanera Sur 8.11. Ytterligare en invasiv art! 

213 Rufous-bellied Thrush Turdus rufiventris rufiventris (Rostbukig trast)   

Ca 10 ex Costanera Sur 8.11. 

214 Austral Thrush Turdus falcklandii (Sydtrast)   

Tämligen allmän från Bahia Blanca söderut till Ushuaia. Obsad under 10 resdagar.  

215 Creamy-bellied Thrush Turdus amaurochalinus (Gräddbukig trast)   

Ca 5 ex i Bahia Blanca 10.11. 

216 House Sparrow Passer domesticus (Gråsparv)   

Allmän runt bebyggelse. Noterad under samtliga 15 resdagar. 

217 Short-billed Pipit Anthus furcatus (Kortnäbbad piplärka)   

3 ex väster Bahia Blanca 10.11, 1 ex Las Grutas 12.11 och 1 ex längs vägen till Punta Tombo 14.11. 

218 Pampas Pipit Anthus chacoensis (Chacopiplärka)   

1 ex sjungande högt i skyn väster om Bahia Blanca 10.11. 

219 Correndera Pipit Anthus correndera (Correnderapiplärka)   

2 ex Estancia la Angostura 18.11 och 1 ex på samma plats 19.11. 

220 Black-chinned Siskin Spinus barbatus (Sydsiska)   

Tämligen allmän i södra Patagonien 16-22.11.  

221 Hooded Siskin Spinus magellanicus (Kapuschongsiska)   

Ca 5 ex Costanera Sur 8.11, ca 20 ex runt Bahia Blanca 10.11 och 4 ex Las Grutas 12.11. 

222 Golden-crowned Warbler Basileuterus culicivorus (Guldkronad skogssångare)   

1 ex hördes och sågs fint i Costanera Sur 8.11. 

223 White-browed Blackbird Sturnella superciliaris (Vitbrynad ängstrupial)   

Sågs i pampas väster om Bahia Blanca med ca 10 ex 9.11 och ca 20 ex 11.11. 

224 Long-tailed Meadowlark Sturnella loyca (Långstjärtad ängstrupial)   

Allmän i öppna marker från Bahia Blanca till Ushuaia. Observerad 13 dagar totalt. 

225 Pampas Meadowlark Sturnella defilippii (Pampasängstrupial)   

Ca 5 ex i pampas väster om Bahia Blanca 9.11, i samma område som ovanstående två arter. En av resans sällsyntaste 

och mest hotade arter. 

226 Variable Oriole Icterus pyrrhopterus (Mindre epålettrupial)   

1 ex Costanera Sur 8.11. Räknades tidigare som en ras av Epaulet Oriole (I. cayanensis). 

227 Shiny Cowbird Molothrus bonariensis (Glanskostare)   

Tämligen allmän i öppna marker. Observerad under 8 resdagar totalt. 

228 Austral Blackbird Curaeus curaeus (Sydtrupial)   

2 ex väster om El Calafate 20.11. 

229 Greyish Baywing Agelaioides badius (Grå brunvingetrupial)   

Ca 50 ex Costanera Sur 8.11, 2 ex Bahia Blanca 10.11 och 11.11, samt 1 ex Trelew 15.11. 

230 Yellow-winged Blackbird Agelasticus thilius (Gulvingetrupial)   

1 ex Costanera Sur 8.11, 2 ex vid reningsdammarna i Trelew 15.11, max 10 ex Estancia la Angostura 17-19.11 och 2 

ex Laguna Nimez, El Calafate, 19.11. 

231 Chestnut-capped Blackbird Chrysomus ruficapillus (Kastanjekronad trupial)   

1 ex Costanera Sur 8.11. 

232 Brown-and-yellow Marshbird Pseudoleistes virescens (Gulbukig trupial)   

1 ex väster om Bahia Blanca 9.11. 

233 Rufous-collared Sparrow Zonotrichia capensis (Morgonsparv)   

Allmän. Observerad 13 dagar totalt. 

234 Grassland Sparrow Ammodramus humeralis (Campossparv)   

Tämligen allmän i pampas väster om Bahia Blanca 9-11.11. 

235 Yellow Cardinal Gubernatrix cristata (Gul kardinaltangara)   

1 sjungande hane väster om Las Grutas 12.11. En av resans tungviktare! 

236 Red-crested Cardinal Paroaria coronata (Rödtofsad kardinaltangara)   

1 ex Costanera Sur 8.11. 

237 Sayaca Tanager Thraupis sayaca (Sayacatangara)   

1 ex Costanera Sur 8.11. 
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238 Blue-and-yellow Tanager Thraupis bonariensis (Gulgumpad bergtangara)   

1 ex i espinal väster om Bahia Blanca 10.11 och 2 ex där 11.11, samt 1 ex Las Grutas 12.11. 

239 Grey-hooded Sierra Finch Phrygilus gayi (Gråhuvad sierrafink)   

Totalt ett 15-tal ex mellan El Chalten och Estancia la Angostura 17-19.11. 

240 Patagonian Sierra Finch Phrygilus patagonicus (Skogssierrafink)   

Ca 5 ex i skogen norr om El Chaltén 16.11, 2 ex väster om El Calafate 20.11 och ca 10 ex i skogen vid Garibaldi Pass 

22.11. 

241 Mourning Sierra Finch Phrygilus fruticeti (Sorgfink)   

Ca 5 ex Las Grutas 12.11, 1 ex längs vägen till Punta Tombo 14.11 och 1 par nära Estancia la Angostura 19.11. 

242 Plumbeous Sierra Finch Phrygilus unicolor (Blygrå fink)   

3 honfärgade exemplar vid utfarten från El Chaltén 17.11. 

243 Carbonated Sierra Finch Phrygilus carbonarius (Kolfink)  Endemisk 

2 hanar i utkanten av Las Grutas 12.11 och 1 hane en bit väster om staden 13.11. 

244 Yellow-bridled Finch Melanodera xanthogramma (Gulkantad fink)   

1 sjungande hane och 1 par sedda samt ytterligare ca 2 ex hörda i bergsområdet vid Garibaldi Pass 22.11. 

 

 
En fin hane Yellow-bridled Finch i bergen norr om Ushuaia. Foto: Mikael Käll 

 

245 Common Diuca Finch Diuca diuca (Diucatangara)   

Tämligen allmän runt Las Grutas 12-13.11, ca 15 ex längs vägen till Punta Tombo 14.11 och 1 ex El Chaltén 17.11. 

246 Black-and-rufous Warbling Finch Poospiza nigrorufa (Rostbröstad sångfink)   

1 par Costanera Sur 8.11. 

247 Ringed Warbling Finch Poospiza torquata (Svartbröstad sångfink)   

2 sjungande hanar Las Grutas 12.11. 

248 Patagonian Yellow Finch Sicalis lebruni (Patagoniengulfink)   

2 ex vid doppingsjön på Strobelplatån 18.11. 

249 Saffron Finch Sicalis flaveola (Saffransgulfink)   

1 ex Bahia Blanca 10.11 och 1 ex i espinal väster om staden 11.11. 

250 Grassland Yellow Finch Sicalis luteola (Gräsgulfink)   

Allmän i gräsmarker från Bahia Blanca till Punta Tombo. Observerad 6 dagar totalt. 

251 Pampa Finch Embernagra platensis (Pampasfink)   

Tämligen allmän i pampas väster om Bahia Blanca 9-11.11. 

252 Golden-billed Saltator Saltator aurantiirostris (Orangenäbbad saltator)   

3 ex Costanera Sur 8.11, 1 ex Bahia Blanca 11.11, 1 ex Las Grutas 12.11 och 1 ex Las Grutas 13.11. 
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Däggdjur 
1. Big Hairy Armadillo Chaetophractus villosus (Stor hårbälta) 

1 ex längs vägen till Punta Tombo 14.11 och 1 ex på Strobelplatån 18.11. 

2. Brazilian Guinea Pig Cavia aperea (“Braslilianskt marsvin”) 

2 ex i espinalskogen väster om Bahia Blanca 10.11 och 1 ex vid Las Grutas 12.11. 

3. Patagonian Mara Dolichotis patagonum (Vanlig mara) 

En grupp på 6 ex väster om Las Grutas 12.11. 

4. Coypu Myocastor coypus (Sumpbäver / Nutria) 

Ca 5 ex sågs i Costanera Sur 8.11. 

5. European Hare Lepus europaeus (Fälthare) 

Allmän introducerad art, sedd nästan dagligen. 

6. European Rabbit Oryctolagus cuniculus (Europeisk kanin) 

>5 ex nära hotellet i Ushuaia 20-22.11. Introducerad och expanderande invasiv art. 

7. Culpeo Lycalopex culpaeo (Magellanräv) 

2 ex sågs på Strobelplatån 18.11.  

8. South American Gray Fox Lycalopex griseus (Pampasräv) 

2-3 ex sågs runt Estancia la Angostura 17-19.11 samt ytterligare något ex från bussen i södra Patagonien. 

9. Humbolt´s Hog-nosed Skunk Conepatus humboldtii (Patagonienskunk) 

2 ex i espinalskogen väster om Bahia Blanca 11.11. 

10. South American Sea Lion Otaria flavescens (Sydamerikanskt sjölejon) 

>60 ex vid Punta Piramides 13.11, ca 5 ex Punta Tombo 14.11, ca 20 ex i Beaglekanalen 21.11.  

11. Southern Elephant Seal Mirounga leonina (Sydlig sjöelefant) 

>20 ex på stranden innanför Isla Escondida 14.11.  

12. Guanaco Lama cuanicoe (Guanaco) 

Allmän i stäpplandskap från Valdezhalvön söderut 13-19.11. 

13. Southern Right Whale Eubalaena australis (Sydkapare) 

10-20 ex sågs från Punta Piramides 13.11. 

 

 

 

 

 
 

  
Svartbrynad albatross och sydlig jättestormfågel på Beaglekanalen. Foto: Mikael Käll 

 


