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Lördag 12.12 
Anlände Christchurch på sydön med Singapore airlains kl 12:30 lokal tid. Redan på flygplatsen delade vi 
upp oss i två grupper. En skådargrupp bestående av Patrik, Musse, Claes Ola, Andreas, Clarie och Albin. 
My och Amanda utgjorde en icke skådargrupp som skulle stanna kvar på Nya Zeeland i ytterligare två 
månader efter oss andra. Jonas som tidigare varit på sydön anslöt sig till My och Amanda för att hjälpa 
dem med att köpa bil och komma till rätta. 
Vi andra blev upphämtade av biluthyrningsfirman som vi förbokat våran bil hos. Det visade sig dock att 
den Toyota Previa vi bokad blivit utlånad och inte återlämnad i tid som bestämts. Där stod vi ivriga att 
komma iväg ner till Twizel och hade ingen bil. Först framåt tretiden kom bilen sakta inputtrande och vi 
kunde äntligen komma iväg mot black stilten – den första av våra målarter. 
Nådde Twizel tidigt på kvällen och åkte omgående mer till kraftverkstationen och påbörjade sökandet 
efter Black Stilt. Detta gav inget omgående resultat utan mörkret började lägga sig så vi lämnade kvar 
Musse och Andreas och åkte in till Twizel för att ordna övernattning. 
När vi återvände hade de hittat en svart styltlöpare som stod och sov. Mörkret gjorde dock att det inte 
gick att bestämma om det var en äkta Black Stilt eller en hybrid. Så den fick anstå tills nästa dag. 
 
Måndag 13.12 
Vaknade upp på Twizel Holiday Park till en kylslagen morgon med en igenisad bil. Efter att fått skrapa 
rutorna drog vi åter iväg mot kraftverkstationen. En Australasian Bittern blir i princip den första fågeln vi 
hör när vi kliver ur bilen. 
Ganska snart hittar vi den svarta styltlöparen – som dock visar sig vara en hybrid. 
Letade förgäves efter en ”ren” black Stilt, så vi fick nöja oss med att från vägen tuba fåglarna inne i 
uppfödningshägnet. 
Plan två fick sättas in: Claes Ola var sugen på att åka upp till Mt. Cook när vi ändå var så nära och 
därmed passade det ju utmärkt att kolla av en annan bra lokal för Black Stilt – Tasman rivers utlopp i 
Lake Pukaki vid Glentanner Park Scenic Flights. 
Detta visade sig vara ett lyckodrag. Redan vid första spanet över detta väldiga deltaområde hittades 2 
Black Stilt och efter en stund kom ytterligare 1 ex flygande. 
Fortsatte vidare in mot Mt. Cook. När jag strax innan  Mt Cook airport uppfattade ett löv virvla ut på 
vägen. För sent upptäckte jag att det inte var ett löv utan en fågel och försökte grensla den då jag inte 
hade en chans att få stopp på bilen. TYVÄRR – det gick inget vidare och det var bara att konstatera att 
våran första Rifleman låg stendöd på vägen. Medan vi fotade liket som var en hane hoppade honan ensam 
kvar i dikeskanten. 
Fortsatte något dämpade sista biten in till Mt. Cook för att njut av de vackra vyerna samt hängde in våran 
första Tomtit. Spanade förgäves efter NZ Falcon. Såg endast en sekundobs på en lånstjärtad rovfågel som 



gled utmed bergssidan på långt håll, men det kunde lika väl vara en Swamp Harrier som senare visade sig 
även förekomma på mycket höga höjder. 
Åkte därefter vidare söder ut och passerade Waitaki river bridge vid Omarama. Detta skulle enligt 
guideboken ”Where to watch birds in Australasia & Oceania ”vara den bästa plats att se Black Stilt de 
senaste åren. Som tur var så hade vi satsat på Tasman river före denna lokal, för den visade sig vara helt 
igenvuxen med lupiner och verkade ur vår synvinkel föga attraherande för några styltlöpare över huvud 
taget. 
Tog oss därför raskt vidare ner till Queenstown och vidare norr ut till Glenorchy för övernattning. 
 
Tisadag 14.12 
Tidig avfärd vidare norr ut till Routeburn där vandringsleden Routeburn track startar. Detta skall vara en 
bra lokal för Yellowhead, vilket det också visar sig med önskvärd tydlighet. 
Vi hinner inte mer än öppna bildörren på den lilla gräsparkeringen vid trackets början förrän det första 
Yellowheaden hörs med sitt karakteristiska forsärlelika läte uppe bland trädkronorna. Vi ser 4-5 
Yellowhead klänga runt bland grenarna samtidigt som vi reagerar på ett annat nytt läte som visar sig 
komma från en liten flock Yellow-fronted Parakeet i träden brevid. Mycket bättre början på dagen kunde 
man inte begära. 
Lämnar bilen och går den lilla biten in mot raststugan Routeburn shelter där en liten kort vandringsslinga 
börjar. 
Vi reagerar omedelbart på en ny sång som är rätt kraftig och har lite inslag av näktergalsdrag. 
Det dröjer inte länge förrän artisten visar sig – NZ Robin. En mycket mysig liten krabat som är totalt 
orädda för människor. Det visar sig att arten kommer att följa oss på flera lokaler på både syd- och nordön 
och på samtliga platser är dom lika nyfikna och totalt orädda där de hoppar omkring runt fötterna på oss.  
Går den korta vandringsslingan och ser och hör ytterligare Yellowhead och NZ Robin. 
Intager våran medhavda frukost vid raststugan och njuter i solskenet av den lyckade starten på dagen. 
Startar återresan söder ut mot Queenstown. Vi har inte kommit långt från Routeburn, närmare bestämt till 
Mid Rivers strax efter att landskapet åter har öppnat sig efter att vi åkt i bara skog. 
En mörk långstjärtad fågel fladdrar fram och tillbaka lågt över vägen framför oss. Första tanken på 
beteendet blir Long-tailed Cuckoo. Men när fågeln sätter sig på en stängselstolpe mindre än 10 meter 
ifrån oss ser vi att det är en 1k NZ Falcon. Helt otroligt, den bara sitter där och tittar på oss. En fågel som 
man i bästa fall hade hoppas få se susa förbi på betydande avstånd satt nu på parad mitt framför näsan på 
oss. Tyvärr kommer det en bil och kör om oss och falken drar iväg och försvinner. 
Helt tagna av den fantastiska obsen fortsätter vi ner till Queenstown och Kawarau Bridge där Albin skulle 
hoppa bungy. Utan dödsförakt äntrar han bron och hoppar. Det var redan klart under resans planering att 
även Claes Ola skulle hoppa men förnuftet hann i kapp honom och han bestämde vid resestarten att det 
inte skulle bli något hopp på grund av lite olik medicinsk hypokondri. Det var dock ett förnuft som snart 
rann ut och det dröjde inte länge förrän även COP stod på brädan. 
Efter utförda hopp skulle det ju fikas – vilket visade sig bli ödestiget för undertecknande. 
Är man nu på den plats där dumheten i modern stil väl startade så borde man ju också göra ett hopp, för 
chansen att man åter kommer hit är ju inte så stor. 
När jag väl stod på brädan och tittade rakt ner insåg jag att det behövdes en enorm mental 
övertalningsförmåga för att man handlöst skulle kasta sig rakt ut från typ Långe Jan. Det var sekunder 
som kändes som år innan man gjorde det. 
Med en hisnande upplevelse rikare fortsatte vi ut mot Fiordland National Park. Vid Te Anau Downs tog 
vi in för natten. 
 
Onsdag 15.12 
Redan medan det var mörkt väcktes man av en kör av NZ Bellbirds och sedan var det hopplöst att somna 
om. Det blev en tidig liten skådarrunda  runt Grumphys backpackers innan vi fortsatte in mot Milford 
Sound. 
Stannade på den klassiska Yellowheadlokalen Knobs Flat och åt våran frukost. Ingen Yellowhead hördes 
eller sågs, men vi lade inte heller något krut på och leta efter några då vi var rätt nöjda efter gårdagens 
obsar. Dock hörde vi våran första Long-tail Cuckoo. 
På vägen upp mot Homer tunneln gjordes ett antal fruklösa stopp efter Blue Duck. En art som nu är 
mycket svår att se på sydön så vi var inte så värst förväntansfulla. Dock gav ett av de sista stoppen den 
första obsen av Nya Zeelands egna clown- Kean. Ett par kom flygande och gav oss sällskap så fort vi 
lämnat bilen. 
Väl framme vid Homer tunneln var den stora grusplanen helt tom av bilar och en ensam Kea satt mitt på 
planen och jublade över att det äntligen kom en bil den kunde gå lös på. 



Efter att vi hade bekantat oss och fotat våran nya kompis och han även grundligen inspekterat våran bil, 
anlände det flera bilar som han skulle inspektera. Först då vågade vi lämna bilen och påbörja vårat 
sökande efter Rock Wren. En över två timmar lång psykos tog sin början i den otillgängliga 
klippblockssluttningen. Medan vi satt och spanade här uppifrån såg vi våran kompis nere på parkeringe 
gå lös på vindrutetorkarna på en parkerad bil. 
Slutligen upptäcker Musse en förbiflygande köttbulle och efter ytterligare en stund letande där den 
försvann hittas ett par Rock Wren matande ungar under ett klippblock. Äntligen får vi  kanonobsar på 
både hane och hona. 
Väl ner på parkeringen igen har våran Kea fått sällskap av ytterligare 1 exemplar. Efter ny fotorunda och 
avsmakande av Albins fingrar, fortsätter vi genom tunneln ner till Milford Sound. 
Vi tog in på vårt förbokade rum på Milford Sound Lodge och fortsatte sedan ner till hamnen i ett mer 
tilltagande duggregn. Vi hade bokat båttur i sundet till morgondagen. Enligt båtfirman skulle vädret bara 
bli sämre och morgondagen skulle bjuda på regn och rent utav snö. Men i eftermiddag hade de platser 
kvar, så vi gick på det och bokade om. Att det sedan var strålande sol dagen efter var ju en annan sak…. 
Redan när vi gick ombord informerade vi kaptenen att det var Fiordland Crested Penguin vi var 
intresserade av. Han sa att han skulle göra vad han kunde och åka nära förbi de platser de brukar hålla till 
på, men sa samtidigt att det var en vecka sedan han såg de sista pingvinerna. 
Karln hade tyvärr rätt, inte en enda pingvin så långt ögat nådde. Trotts kontakt med övriga skeppare på 
andra båtar i fjorden hade ingen sett någon pingvin dom senaste dagarna. Resan första dipp började att 
närma sig, det fanns ju dock en chans kvar på Stewart Island.  
Vi fick dock se våra första White-capped Mollymawk längst ut i fjorden. 
I lätt strilande regn var vi åter i hamn och vi kunde alla se våra första Kakor flyga utmed bergssidorna 
samt en familj Brown Creeper. Återvände till lodgen i ett allt mer tilltagande regn. Fram på kvällen hade 
regnet lugnat ner sig så pass att vi kunde ta en liten kvällstur och höra våran första Morepork. 
 
Torsdag 16.12 
En ren transportdag utan någon intensivare skådning från Milford Sound ner till Invercargill där vi skulle 
möta Jonas, My och Amanda. 
Vi gjorde ett japanstopp vid Homertunneln och det tog komiskt nog ca 2 minuter att hitta en Rock Wren 
precis där stigen börjar upp till klippblocksområdet vid informationsskylten. Av vår kompis Kean såg vi 
intet av. 
Ett kort stopp vid Mirror Lakes gav bla. Ytterligare 1 spelande Long-tailed Cuckoo. 
Återförenades med de andra i Invercargil på sena eftermiddagen och såg bla. Våran första Royal 
Spoonbill. 
 
Fredag 17.12 
Startade dagen med det hemifrån bokade besöket hos Ian och Jenny Gamble i Otatara, strax väster om 
Invercargill för guidning på Fernbird. 
Efter en liten genomgång av vad det fanns för fågel och växter inom deras privata marker gick vi en 
spångad led ut på en stor öppen starrbevuxen våtmark. Det dröjde inte speciellt länge innan de hade 
lockat fram en familj Fernbird som välvilligt men kort visade sig på nära håll. 
Ett tilltagande regn gjorde att vi tackade för oss och betalade de 5 dollar per skalle som de ville ha för 
visningen vilket var synnerligen billigt för att få se denna skulker tillika att vi lärde oss hur man skulle 
locka fram dom utan att behöva bandare, något som vi fick nytta av längre fram. 
I väntan på att färjan skulle avgå ut till Stewart Island gjordes ett japanbesök vid Awarua Bay öster om 
Bluff vilket skulle vara en bra vadarlokal, något som dock inte stämde i dag.  Ett par NZ pipit med 1 unge 
blev det mest upphetsande vi såg här.  
Lunch i Bluff och sedan lite havsfågelspaning från Stirling Point. Jonas hade nu anslutit sej till oss och 
My och Amanda började bila upp mot Dunedin och vi andra stävade ut med färjan mot Stewart Island. 
Inkvarterade oss på backpackers Shearwater inn samt beställde båt till morgondagens tur till Ulva Island 
samt kollade upp med Bravo Adventure Cruises om morgondagens bokning av Kiwitur vädermässigt 
kunde gå av stapeln. Allt verkade OK, så vi tog kväll och gick ner till hotellet för en god middag. 
 
Lördag 18.12 
Tog på morgonen sjötaxi ut till Ulva Island där vi lufsade runt i 6 timmar vilket var rätt lagom tid för att 
hinna med att uppleva all fågel utmed de utmärkt fina gångvägarna. Här fick vi för första gången träffa på 
den totalt orädda och nyfikna Wekan. Hade man inte koll på var man ställde ryggsäcken så var snart en 
Weka i den och letade efter någon godsak. Andra nya arter för resan blev Blue Penguine, Buller’s 
Mollymawk, Red-fronted Parakeet samt Saddleback. Bullers Mollymawk sågs i sundet utanför hamnen 



från utsikttornet när vi väntade på återfärden. Kaka, Brown Creeper, Tui och Bellbird var karaktärsarter 
på ön. 
Klockan 9 på kvällen var det så avresa med båt och Phillip Smith på Bravo Adventure Cruises ut till 
Ocean Beach för guidning på Stewart Island Brown Kiwi. Efter en liten trög start på stranden hittade vi 
till slut en födosökande hona. Strax därefter hördes en hane uppifrån land som Phillip sedan lockade ut på 
stranden med hjälp av bandare. Senare på kvällen hördes ytterligare 1 hane ropa. 
Mycket nöjda med kvällen stävade vi tillbaka mot Oban och bestämde med Phillip om en havsfågeltur 
nästa dag. 
 
Söndag 19.12 
Klockan 10 på förmiddagen var det åter dags att möta Phillip vid hamnen för en halvdags havsfågeltur 
medan Jonas och Clarie tog en slödag kvar på land. 
Första på önskelistan stod givetvis Fiordland Crested Penguin. Det var också vad Phillip hade tänkt sig. 
Han sa att dom häckar på Horseshoe Point som är norra udden i inloppet till Halfmoon Bay och vilket vi 
hade passerat med färjan in till Oban. Dom fanns där för två dagar sedan sa Phillip, vilket gjorde att 
hoppet steg rätt radikalt. 
Men icke…. Vi åkte fram och tillbaka så nära häckningsklipporna han kunde utan att vi såg skymten av 
någon pingvin. 
Vi fortsatte ut mot de yttre öarna där Yellow-eye Penguin häckar. Där brukar man även kunna se 
Fiordland Crested Penguin sa Phillip, vilket gjorde oss lite mer förhoppningsfulla. Ju längre ut till havs ju 
troligare borde det ju vara att hitta dom så här sent på säsongen. Men ack nej. En ensam Yellow-eye 
Penguin sågs vilket var gott nog men det var ju en art som vi räknat som säker vid Penguin Place på 
Taiora Head. 
En Brown Skua satt på pingvinön och utanför såg vi våran första Royal Albatross och första bestämda 
Northern Giant Petrel. Enstaka Cape Pigeon, ett 40 tal Sooty Shearwater samt ca 200 Common Diving-
Petrel utgjorde i huvudsak det vi såg i havsfågelväg. På hemvägen passerade vi en koloni med ca. 100 
Stewart Island Shag. Återigen några ströganden förbi klipporna på Horseshoe Point med samma resultat 
som tidigare. 
Tog 15.30 färjan tillbaka till Bluff för att bila vidare upp mot Dunedin. Precis när vi kommit i land får vi 
SMS från Göran Engberg hemma i Sverige om att nu även Clemens splittat Brown Kiwi i tre arter och att 
vi nu även behövde åka till Okarito. Hur bra va nu det?? Okarito låg hopplöst placerat i jämförelse med 
hur vår resrutt såg ut. Vi skulle ju nu upp till Dunedin och vidare upp till Kaikoura. Till råga på allt så 
hade vi ju redan bokat om i Kaikoura då vi låg före våran resrutt eftersom ingen av reservdagarna på 
Stewart Island hade behövs och därmed tidigarelagt turerna där. Under intensivt funderande fortsatte vi 
planenligt upp till Dunedin och sammanstrålade åter med My och Amanda. 
 
Måndag 20.12 
Morgon på Taiora Head och en guidning på Royal Albatross. Tyvärr var det en mycket vidstilla morgon 
så inga albatrosser var uppe i luften. Endast 4 ruvande och sovande albatrosser såg. Åkte tillbaka till 
Penguin Place för att de andra som ej var med på havsturen på Stewart skulle få se Yellow-eye Penguin. 
Endast 3 pingviner var inne på land när vi var där. Måttligt förtjusta över arrangemanget för pingvinerna 
på detta ställe, fortsatte vi vidare norr ut mot Kaikoura. 
Nu började ändrade resplaner ta form. Jonas ville efter Kaikoura åka vidare upp till Abel Tasman 
National Park och fick med sig Clarie, Albin, My och Amanda på det. Så varför inte byta bil så vi andra 
fyra kunde ta tjejernas bil och åter dra söder ut till Okarito. Ett problem återstod dock…… vi hade ingen 
kiwilokal i Okarito. Återigen nytt SMS till Engberg om att leta på nätet efter kiwilokal i Okarito. 
 
Tisdag 21.12 
Havsfågeltur i Kaikoura. En på förmiddagen och en på eftermiddagen. Det var en upplevelse som i ord 
skulle ta resten av reserapporten att beskriva. Att se all den mängd med albatrosser, liror, petreller och 
kapduvor koka i vattnet på meteravstånd från båten gör att Kaikoura är ett absolut måste för varje skådare 
som besöker Nya Zeeland. 
SMS från Engberg anlände som talade om att han inte hittat någon kiwilokal utan endast ett företag som 
guidade på Ägretthägerkolonin i Okarito. Testa med dom föreslog han. Detta gjorde vi och det visade sig 
bli bingo. Dom visste mycket väl var det fanns Kiwi, så vi fick mycket välvilligt en lokal där det setts 
Okarito Brown Kiwi de senaste nätterna knalla omkring på vägen och därmed var saken klar. 
Kvällen ägnades åt att skifta packning i bilarna. 
 
 
 



Onsdag 22.12 
Start i gryningen från Kaikoura med siktet inställt på Okarito via Greymouth. Under vägen över mot 
Greymouth, närmare bestämt strax innan Waiau flög våran andra NZ Falcon över vägen och satte sig i en 
trädtopp. 
Anlände tidig eftermiddag till Okarito där vi fick härbärge i den gamla skolan i byn som drevs av Kotuku 
Lodge. 
Rekognoserade Pakihi Walk vilket var den Kiwilokal vi fått reda på. Följde stigen upp till utsikten och 
såg 2 Great Egret och en Royal Spoonbill på långt håll nere i Okarito Lagoon. 
Åkte tillbaka till den gamla skolan och tog en tupplur innan kvällens Kiwiletande.  
Kl 22:00 var vi åter  vid parkeringen vid Pakihi Walk och vi behövde inte vänta i mer än några få minuter 
förrän en Okarito Brown Kiwi började ropa. 
Betydligt tidigare än beräknat återvände vi lyckliga till vår gamla skolsal för övernattning. 
 
Torsdag 23.12 
När vi nu ”endast” var 20 mil ifrån Jackson Head, som är den största kolonin med Fiordland Crested 
Penguin tog vi genast chansen och startade tidigt på morgonen våran vidare färd söder ut mot Haast. 
Första stoppet blev vid Monro Beach vid Lake Moeraki vilket även det är en häckplats för våran 
gäckande pingvin. 
Resultatet blev som väntat – NADA. 
Fortsatte ner till Information Center strax före Haast och förhörde oss om lokal för Haast Brown Kiwi. Vi 
fick det svaret att de bästa platserna ligger ca 1 mils gående på små stigar in från körbar väg. 
Trots att reservatsgränsen för Kiwin går ända ut till vägen som går ner till Jackson Head bedömde vi 
chanserna så små att vi lät bli att ens planera något försök. 
Körde vidare ut till Jackson Bay och gjorde ett sista heroiskt försök att finna någon Pingvin. 
Trots noggranna beskrivningar av lokalbefolkning var vi skulle söka efter pingvinerna och dess muntra 
upplysning om att de finns visst kvar nu, gick hela projektet i stöpet.  
Våran första målartsdipp var ett faktum. 
Nästa plats på resan var Punakaiki, men vi tyckte det var lite långt att köra direkt dit upp så vi åkte 
tillbaka till Okarito för en ny övernattning och en ny Kiwikväll. Nu var den gamla skolsalen fullbelagd så 
vi blev hänvisade till en grannfru som hade en mycket fin stuga för uthyrning 
Var åter på plats omkring 22:00 vid Pakihi Walk men nu gick det inte lika bra. Bara en massa Morepork 
hördes. Man får se upp med Moorpork för de har ett läte som starkt påminner om Kiwi. Vi blev varnade 
för detta redan när vi anlände till Okarito av den damen vi hyrde av. Det visade sig att hon var mycket 
intresserad och kunnig när det gällde Kiwi i Okarito samt att vi hade varit på den optimalaste lokalen. 
Patrik, Claes Ola och Andreas gick upp till utsikten för att kunna hör mera runt om. Men detta visade sig 
vara en dipp. För medan de var på väg ner på grusstigen hade Musse 1 ropande hane och 1 svarande hona 
nere vid parkeringen igen. Knastret från gruset gjorde att de andra inte hörde detta. 
 
Fredag 24.12 
Startade vid Pakihi Walk kl 04:00 för att testa en gryningskiwi. Som vanlig en massa Morepork och en 
spelande Long-tailed Cuckoo, men ingen Kiwi. 
Anlände till Punakaiki och tog in på Beach Hostel. Åkte upp till Bullock Creek Farm och rekognoserade 
inför nattens försök på Great Spotted Kiwi. 
Efter att vi slöat på rummet under sena eftermiddagen anlände vi åter upp till Bullock Creek Farm strax 
innan skymning. Det första vi får se när vi parkerat bilen är våran tredje NZ Falcon. 
Sedan tar en evig väntan vid. 
 
Lördag 25.12 
Dygnet börjar med fortsatt väntan och lyssnande vid Bullock Creek Farm. Nu har tre timmar snart gått 
och något radikalt måste göras. Vi börjar att gå stigen in mot Cave Creek. När vi nått högsta punkten på 
stigen vilket är ungefärligen halvvägs ropar äntligen en Greater Spotted Kiwi. Då är klockan omkring 
01:00 och vi kan återvända för några timmars sömn. 
Tar på förmiddagen en slödag i Punakaiki och turistar med att titta på pannkaksklipporna. 
Åker tidig kväll tillbaka till Bullock Creek med siktet inställt på att gå till Cave Creek i dagsljus och där 
invänta mörkret och lyssna oss tillbaka. Detta visar sig vara rätt taktik, för när vi har parkerar bilen 
kommer det en dam efter oss som jobbar för Department of Conservation (DOC) med just fåglar i 
Punakaiki. Hon talar då om att det inte längre finns några Kiwi kvar runt Bullock Creek Farm. Men att det 
finns ”gott” om den vid Cave Creek. 
Inväntar mörkret tillsammans med NZ robin vid Cave Creek. När de första possumarna  börjar klättra ner 
från träden börjar vi knalla tillbaka på stigen. 



När vi åter kommit till högsta punkten på stigen hörs tillbaka mot Cave Creek 1 hane Great Spotted Kiwi 
ropa samt 1 hona som omgående svarade. 
Grusvägen tillbaka ner till Punakaiki  är om natten en idealsträcka för den mordlystne och 
naturvårdsmedvetne bilisten, eftersom vägen då kryllar av possum. 
 
Söndag 26.12 
Transportdag från Punakaiki till Picton. Vid Kawatiri mitt mellan Westport och Nelson återförenades vi 
med Abel Tasmangänget och vi bytte tillbaka våra bilar. Därefter fortsatte My, Amanda och Jonas åter 
söderut mot Queenstown. Clarie och Albin anslöt sig till oss andra som körde vidare upp till Picton. 
 
Måndag 27.12 
Eftermiddagstur i Queen Charlotte Sound med Dolphin Watch Ecotours. Deras egentliga fågeltur går på 
förmiddagarna och det är då som de går ut till en av King Shag-kolonierna. 
Då morgonturen var fullbokad i dag så erbjöd dom oss att göra en specialare på eftermiddagen då den 
”allmäna naturturen” går. Den gick ut på att vi fick åka med och leta delfiner och medan de andra i 
gruppen gick i land på Motuara Island så körde skepparen ut oss andra till White Rocks och King Shag. 
Vi skulle inte få så lång stund på oss där ute men vi skulle få se King Shag på vettigt håll. Då vi redan sett 
det som Motuara Island hade att erbjuda oss i fågelväg (trodde vi) tyckte vi att det var en lysande ide. 
Redan på vägen ut till Motuara Island såg vi våran första King Shag ligga och fiska. Väl framme vid ön 
släppte vi av guiden och de andra resenärerna och vi andra åkte ut till Withe Rocks där vi såg ca 40 King 
Shag sittande på klipporna. 
På vägen tillbaka till ön säger skepparen som även han är guide att vi får 15 minuter på oss att gå i land. 
När vi väl kommit iland på bryggan säger han att vi kan kolla i pingvinlådorna utmed stigen, för förra 
gången de var här var det en Kiwi i en av dom. Gissa om det blev fart på oss?! 
Redan i andra lådan blev det bingo. En Okarito Brown Kiwi stod i lådan och plirade förvånad på oss med 
sina pepparkornsögon. 
För den klene kan det verka stötande att störa på detta sätt men faktum var att dessa häcklådor för Blue 
Penguine var specialgjorda för just förevisa dess innehåll och det stod en utförlig beskrivning på locket 
hur man skulle gå till väga för att minimera störningen. Vi fick alla en snabb närobs innan vi lämnade den 
ifred och gick åter ner mot bryggan och det lilla lilla lilla vattenhålet som drar så mycket fågel. Vi såg 
Saddelback, NZ Robin och Bellbird innan den andra gruppen var tillbaka och vi skulle åka tillbaka in till 
Picton. 
På Motuara Island är det Okarito Brown Kiwi man har infört och på grannön Long Island är det Little 
Spotted Kiwi. 
 
Tisdag 28.12 
Färja över Cook Strait till Wellington. Fågelmässigt var det en mycket medioker föreställning. 
1 King Shag och ca 750 Fluttering Shearwater var i stort hela behållningen. 
Direkt i land fortsatte vi upp till Uhakune där vi hade beställt guidning på North Island Brown Kiwi i 
Waimarino Forest av Whakamanu Wildlife Management. 
Vi blev upphämtade på kvällen i Uhakune och körda upp till Waimarino Forest där vi fick fika och en 
genomgång av deras kiwiprojekt innan det var dags att få träffa på dom live. Just den fågeln vi 
förhoppningsvis skulle få se var försedd med radiosändare och när vår guide fick in signal på att den 
börjat att knalla runt gick vi ut i skogen där vi fick sätta oss i en ring med en meter lucka mellan oss likt 
en seans mitt i kolsvarta skogen. Sedan visslade guiden med en vanlig visselpipa vilket han tagit ur kulan 
i. Den var mycket effektiv och det dröjde inte länge förrän Kiwin svarade och snart började det prassla 
bakom ryggen på oss. Den gick runt bakom oss och ropade ihärdigt, men den ville inte gå in mellan oss i 
ringen som var menat. Inte förrän vi öppnade upp ringen lite mer knallade den in till oss och vi kunde på 
närhåll se den i guidens infraröda lampa. 
 
Onsdag 29.12 
Idag var det dags för ytterligare en målart på en klassisk lokal – nämligen Blue Duck vid Ruatiti. 
Väl framme vid bron över Manganuoteao River dröjde det inte länge förrän vi hittade 1 Blue Duck 
nerströms bron. 
Kvällen innan på Kiwituren fick vi tipps av en äldre man som var med på samma guidning om en liten 
damm 2 km efter bron mot Ruatiti där det legat 2 Blue Duck de senaste 2 dagarna. Klart att vi åkte vidare 
dit, och se -  omgående när vi hittat den mycket lilla pölen såg vi två mörka ankor i den. Men när vi väl 
fått upp handjagaren visade det sig att de två ankorna var vättar!!! 
Mycket uppmuntrade återvände vi ner och över bron och tillbaka 700 meter. Där tog vi ny spaning över 
floden och hittade ytterligare 3 ex synnerligen levande Blue Duck. 



Efter att vi ätit frukost med vy över Blue Duck fortsatte vi upp mot Lake Taupo. Gjorde ett japanstopp vid 
Waiotaka Reserv knappa kilometern NO Turaangi och drog en fernbirdrepa på bandaren varvid 
Fernbirden omedelbart svarade. 
Fortsatte vidare upp mot Pureora Forest Park. Ett makabert skogsområden med enorma nyavverkade 
hyggen som får våra norrlandshyggen på 60-talet att påminna om gallringsytor. 
Det var meningen att vi skulle övernatta vid besökscentrat men vi hade inte förbokat och när vi kom dit 
var det helstängt. Vi tog en tur till fågeltornet vid Pikiariki Road för att göra ett försök på Kokako, trots 
att det var mitt på dagen. Ingen Kokako men väl våra första Whitehead. 
Åkte vidare upp till Rotorua för att söka nattkvist. Detta visade sig bli en besvärlig historia då det var 
långhelg och alla Kiwis var ute och rörde på sig, så det var fullbokat överallt. 
Fick till sist tag i en bed and breakfast norr om Rotorua. Det var dyrt men ståndsmässigt. 
 
Torsdag  30.12 
Vid middagstid rullade vi in vid Miranda. Redan i första lagunen intill vägen såg vi dom första Wrybillen 
tillsammans med ca 3000 Myrspov.  
Vi inkvarterade oss på besökscentrat och därefter fortsatte vi skådandet med bla. NZ Dotterel. Ett stilla 
regn som tilltog allt mer gjorde att vi återvände till besökscentrat och tog kväll. 
 
Fredag 31.12 
Då vi inte hade behövt använda någon av våra reservdagar på sydön så hade vi nu fått dagar till godo. 
Vilka vi beslöt att använda till att även se norra delen av nordön. Vi lämnade Miranda med siktet inställt 
på Waipoua Forest. Stannade till vid Wenderholm Regional Park, strax norr om Orewa för att titta efter 
Kokaburra. Såg 3 par och 1 pull NZ Dotterel men ingen Kokaburra. 
Inkvarterade oss vid besökscentrat i Waipoua Forest och begav oss sedan till Kauri Walk och tittade på de 
enorma Kauriträden. Som bonus fick vi se en Fernbird vid parkeringen. 
 
Lördag 1.1 
Lämnade Waipoua Forest på morgonen och begav oss upp till nordspetsen och Cape Reinga. 
Från fyrplatsen inräknade vi ca 300 bullers Shearwater samt 3 NZ Pipit vid parkeringen. Åkte vidare ner 
till Kerikeri för övernattning. Totalt under dagen räknade vi in 99 Wild Turkey utmed vägen. 
 
Söndag 2.1 
Startade skådandet vid Helena Bay och ”originallokal” för Brown Teal. Redan vid första bron låg det 85 
ex i den lilla bäcken. 
Nästa stopp var vid Waipu Cove, ca 5 mil söder Whangarei och Fairy Tern. Vi hittade omgående 2 ex 
samt hade en överflygande Australian Bittern. 
Övernattning i Warkworth. 
 
Måndag 3.1 
Idag var det dags för en av resans stora målarter – NZ Storm-Petrel. 
Vi var hemifrån inbokade på en havsfågeltur i Hauraki Gulf med Kiwi Wildlife Tours och våra bägge 
guider Karen och Chris. Med på båten förutom oss var det 3 engelsmän och havsfågelgurun Hadoram 
Shirihai. 
Det blev en imponerande heldag på sjön med mängder av havsfågel och med Pycroft´s Petrel och Grey 
Ternlet som huvudnummer.  
Av NZ Stormpetrell såg vi endast en vit övergump försvinna bland vågtopparna strax före skymningen så 
den fick lämnas obestämd.  
 
Tisdag 4.1 
Åkte ner till Auckland och hämtade Jonas på flygplasen. Han hade nu lämnat My och Amanda på sydön 
och anslöt sig åter till oss andra. Körde åter upp till Warkworth och ut till Sandspit där vi tog en vattentaxi 
ut till den lilla ön Beehive Island för att se Shore Plover. Då ön har landstigningsförbud får man spana av 
stranden från båten. Vattentaxikillen var dock van vid att köra ut skådare hit så han visste precis hur han 
skulle lägga båten. Så det dröjde inte länge förrän vi hittade den ena av det paret som finns på ön.  
På vägen tillbaka gjorde vi ett stopp på Kawau Island för att vi senare skulle ha med folk tillbaka in till 
land. Ett stopp som i fågelväg gav 4 Weka men ingen Kokaburra här heller. Kawau Island ska annars vara 
känt för sina Kokaburror. I övrigt sågs även ett flertal Vallaby’s  som planterats in på ön. 
Natt i Orewa. 
 
 



Onsdag 5.1 
Färja från Gulf Harbour ut till Tiritiri Matangi Island. Vi hade sedan över 1 år i förväg bokat in oss på två 
nätter på ön vilket man behöver. Ett dygn att kryssa av arterna på och ett andra dygn att bara gå och njuta 
av de totalt orädda fåglarna. Är man bara ute efter att se öns målarter räcker det med att gå Wattle Tracks 
sträckning söder om Wharf Road. Det hinner man med på en dagstur till ön men då missar man Little 
Spotted Kiwi. Vi hade våra Kiwi runt informations och förläggningsområdet samt i överkanten av den 
stora gräskullen norr därom. 
 
Torsdag 6.1 
Heldag på Tiritiri Matangi Island 
 
Fredag 7.1 
Lämnade på eftermiddagen Tiritiri i hällregn och anlöpte Gulf Harbour för åter en natt i Orewa och 
ompackning för hemfärd. 
 
Lördag 8.1 
Mot Auckland Airport via Mangere Sewage Ponds. Lyfte på eftermiddagen från Auckland Airport mot 
Singapore för ett dygns stopp där. 
 
Söndag 9.1 
Heldag i Singapore med besök i Bukit Timah Nature Reserve samt Botaniska trädgården. 
En dag som slutade med att undertecknande stukade foten så rejält i Bukit Timah att det blev att äntra 
planet på kvällen i rullstol. 
 
Totalt körde vi ca 625 mil på Nya Zeeland 
 
 

Lokalbeskrivningar på vissa målarter samt övriga adresser 
 
Stewart Island Brown Kiwi 
Bästa (och enda?) chansen att få den är att boka guidning i mycket god tid före med:  
Bravo Adventure Cruises  
Phillip & Diane Smith 
P.O.Box 104, Stewart Island 9530 
Ph/Fax 64 (0)3 219 114 
philldismith@xtra.co.nz 
 
Okarito Brown Kiwi 
Från väg 6 kör mot Okarito 4,7 km fram till vägskylt – varning för Kiwi. Ca 50 meter därefter på höger 
sida av vägen en låg träskylt – Pakihi Walk. Kör in där och parkera på liten rund parkeringsplats. Stå vid 
skylten och lyssna. 
 
 
North Island Brown Kiwi 
Bokade guidning hos Whakamanu Wildlife Management 
PO Box 146 Ohakune 
Tele: +64 6 385 4565; Fax +64 6 385 9517 
Mobil: +64 (0)27 4424 593 eller +64 (0)21 2013 867 
Email: whakamanu@actrix.co.nz 
Man kan även boka via Kerry Oates på tele: 
+64 (0)6 3859 505 eller +64 (0)25 535 456 
 
 
Little Spotted Kiwi 
Tiritiri Matangi Island. 
Runt fyrplatsområdet där även informationen och förläggningen är beläget. Sätt er väl tillrätta på 
förläggningens altan med ett gott glas vin och invänta att den första Kiwin börjar ropa. När vinglaset är 
tomt kan man börja smyga utmed stigarna och i kanterna av de öppna gräsytorna. 
Dom bästa synobsarna hade vi på den stora gräskullen medsamma norr om fyrplatsområdet. Närmare 
bestämt utmed västra kanten längst ner på norra sluttningen, strax innan stigen tar vid. Kolla även utmed 



stigarna norr om kullen. Bägge kvällarna hade vi Kiwi som var ute och knallade helt öppet på den 
gräskullen, en var till och med framme och luktade in sig på Jonas dojor. 
Gå helst inte mer än max två-tre personer åt gången och smyg fram med ofta småstopp för att lyssna efter 
prassel samt sniffande och snörvlande. 
 
 
Greater Spotted Kiwi 
Paparoa National Park vid Punakaiki. 
Kör igenom Punakaiki norr ut och över Pororari River. Första vägen till höger, en grusväg skyltad 
Bullock Creek. Kör ca 6 km till grind över vägen. Parkera här och fortsätt vägen till fots ca 200 m. Här 
delar sig vägen vid en skylt om 8 olika tracks (som nu har övergått till bred stig) till höger och vänster 
(det finns även en igenväxt stig rakt fram). 
Gå höger mot Cave Creek 55 min vilket är gångtiden fram och tillbaks. Vid minnessten över 14 döda vid 
Cave Creek 1995 tag vänster. Från skylten Cave Creek 40 min går stigen hela tiden uppför. När man nått 
krönet är man ungefär halvvägs och det var här vi hörde den första Kiwin. De andra hade vi rakt fram 
efter första nedförslutan efter krönet där stigen gör en 90 graders sväng åt vänster och åter börjar gå brant 
nerför. 
 
 
Havsfågel vid Kaikoura. 
Bokade med Ocean Wings 
58 West End, Kaikoura. 
Tele: +64 3 319 6777 
Fax: +64 3 319 6534 
Fri tele: 0800 733 365 
Email: info@oceanwings.co.nz 
Web: www.oceanwings.co.nz 
 
 
Havsfågel i Hauraki Gulf. (New Zealand Storm-Petrel, Pycroft’s Petrel, Cooks Petrel m.m.) 
Bokade med Kiwi Wildlife Tours NZ 
PO Box 88, Orewa 
346 Cowan Bay Road, RD3, Warkworth 
Tele: +64 9 422 2115 
Fax: +64 9 422 2358 
Mobil: +64 (0)21 366 744 
Email: info@kiwi-wildlife.co.nz 
Web: www.kiwi-wildlife.co.nz 
 
 
King Shag 
Bokade med Dolphin Watch Marlborough 
Dan & Amy Engelhaupt 
14 Auckland Street, Picton 
PO Box 19, Picton 
Tele: +64 3 573 8040 
Fax: +64 3 573 7906 
Fri tele: 0800 MOTUARA (endast på NZ) 
Email: dolphin.marlborough@xtra.co.nz 
Web: www.dolphinwatchmarlborough.co.nz 
Det går att se fiskande eller flygande King Shag ifrån färjan. Främst i området där Tory Channel går ihop 
med Queen Charlotte Sound. Men jag anser det oerhört dumsnålt att endast förlita sig på det då ingen av 
häckkolonierna går att se från färjan. 
 
 
Blue Duck 
Ruatiti väster om Ohakune. 
Tag av från väg 4 mot Ruatiti 22. Kör 12,2 km och kör vänster över en kort bro och håll höger i 
ytterligare 4,4 km till lång bro över floden med skylt Manganui A Te Ao River. Det är ett T-vägkors i 



bägge ändar av bron. Spana av floden från bron. Om inget ses härifrån åk tillbaka samma väg 700 m och 
spana av floden från vägen. 
 
 
Brown Teal 
Helena Bay.  Kör från Whangarei väg 1 norr ut ca 2 mil till Whakapara. Tag av till höger mot Russell. 
Kör 2 mil och tag höger till Helena Bay. Inne vid byn håll höger mot Teal Bay och Mimiwhangata Farm 
Park. Kör ett par hundra meter till en liten bro över bäcken Owae Stream. En gammal träskylt vid bron 
talar om att detta är förbjudet område att jaga Brown Teal. 
Spana uppströms bron. 
Om du mot förmodan inte ser några ankor här, så fortsätt vägen ut till Mimiwhangata Farm Park och 
parkera vid informationsskylten och fortsätt till fots på vägen någon kilometer ut på halvön där några 
dammar lär finnas som ska inhyser de största antalet ankor. Vi var ej där. 
 
 
Takahe 
Fyrplatsområdet på Tiritiri Matangi Island.  
 
 
Black Stilt 
Twizel. De flesta ser arten i den gamla flodfåran av Ohau River strax söder om Twizel mellan väg 8 och 
Lake Benmore öster om vägen. Här ligger även uppfödningsanläggningen. Följ vägskylten ”power 
Station” öster ut och spana av flodfåran tills du når kraftstationen. Vi såg som sagt ingen ren styltlöpare 
här. 6 km norr Twizel tag vänster mot Mount Cook. Du kör nu utmed Lake Pukakis västra strand. När 
sjön tar slut börjar ett vidsträckt klapperstensdelta där vi såg våra Black Stillt. Tänk på att vara här tidigt 
på morgonen innan solen gått upp över bergen eller helst eftermiddag då avståndet är lite tråkigt och 
värmedaller kan omintetgöra skådningen om fåglarna är långt ut. 
 
 
New Zealand Dotterel 
Miranda. Gå in på Miranda Shorbird Center så får ni den bästa lokalen. 
Keith Woodley är chef på centrat och ställer mycket välvilligt upp med information. 
Det går även att övernatta på centrat. 
 
Miranda Shorbird Centre 
R.D.3 Pokeno 
New Zealand 
Tele/Fax: +64 9 232 2781 
Email: shorebird@xtra.co.nz 
Web: www.miranda-shorebird.org.nz 
Vi hade dock New Zealand Dotterel på nästan varje sandstrand vi besökte på nordön. Bäst och närmast 
såg man dom vid Wenderholm Regional Park, strax norr om Orewa. 
 
 
Shore Plover 
Beehive Island söder om hamnen i Sandspit som är skyltat från väg 1 vid Warkworth. 
Gå längst ut på hamnpiren där Reubens Watertaxi lägger till (se skylt). Han vet vad skådare vill se och vet 
hur han skall lägga till utanför ön så att man kan se det paret av Shore Plover som finns på ön. Hittar ni 
inte Reubens så fråga hamnchefen som även finns här på piren. 
 
 
Wrybill 
Miranda. Gäller samma här som för New Zealand Dotterel. 
 
 
Fairy Tern 
Waipu. Kör väg 1 3.8 mil söder ut från Whangarei. Tag av mot Waipu. Kör igenom byn mot havet och 
flodmynningen. Följ vägen och sväng vänster vid vägskylten Johnsons Point Road. Kör till vägs ände och 
parkera. Spana av sandreveln till vänster vid flodmynningen. Vid lågvatten går det att vada ut till reveln. 
Men respektera fågelskyddsområdet. 



South Island Wren 
Klassiska lokalen vid Homertunnelns östra mynning. 
Följ stigen norr ut från den stora grusplanen upp till de stora klippblocksområdet. Man kan träffa på den 
lille wrenen allt ifrån kanten på grusplanen där stigen börjar till ett oändligt klättrande långt upp bland 
klippblocken. Det är tålamod eller tur som gäller här. 
Se upp med Keorna när ni lämnar bilen. 
 
 
Fernbird 
Enklast är att ta guidning av Ian och Jenny Gamble i Otatara. 
197 Grant Road, Otatara 
No. 9 RD, Invercargill 
Tele: +64 3 213 1302 
Email: fernbird197@hotmail.com 
Web: www.fernbirds.co.nz  
 
 
Yellowhead 
Routeburn Track. 
Från Queenstown kör väster och sedan norr ut mot Glenorchy. Från Glenorchy är det sedan skyltat 
Routeburn. Följ vägen till parkeringen (en liten öppen gräsplan) där Routeburn Track startar. Sök i 
angränsande skog samt bakom raststugan som ligger ca 200 m ytterligare in på vägen som slutar här i en 
vändplan. 
 
 
Stitchbird 
Tiritiri Matangi Island. 
Ses över hela ön. Lättast är att vänta in dom vid de speciella stitchbirdsmatarna. 
En matare finns på Wattle Track ca 100 m öster ut från där stigen går över Wharf Road. 
 
 
Kokako 
Tiritiri Matangi Island. 
Lättast att se på Wattle Track vid de bägge vattenhoarna ungefär på mitten av stigen. Det är bara att sitta 
och vänta tills de kommer hoppande på stigen eller i träden. Klart bäst är att vara på plats i gryningen och 
höra dess märkliga orgel och munspelsliknande sång. Vi såg även Kokako utmed Ridge Road Track från 
mitten och söder ut. 
 
 

Övriga adresser 
 
Färja till Stewart Island: info@stewartislandexperience.co.nz  
 
Färja till Tiritiri Matangi Island: enquiries@fullersakl.co.nz 
Web: www.fullers.co.nz  
 
Bokning av övernattning på Tiritiri Matangi Island: tiritirfb@xtra.co.nz  
Web: http://www.123.co.nz/tiri 
 
Båttur i Milford Sound  
Web: www.mitrepeak.com  
 
Alla övernattningar fixade vi med hjälp av Lonley Planet. 
 
 
Två guideböcker är oumbärliga: 
Where to watch birds in Australasia & Oceania (Nigel Wheatley) och 
Birds of New Zealand – Locality Guide  (Stuart Chambers). 
 



Den sistnämnda införskaffade vi först efter halva resan vilket var en stor miss. Den är helt suverän och ett 
måste om man verkligen vill ha en heltäckande fågelguidebok över Nya Zeeland som täcker alla arter. 
Finns ej på naturbokhandeln men går att köpa från England genom: www.nhbs.com 
 
 
Läten täckte vi upp med New Zealand Birds på CD volym 1-7. Då vi hade cd-spelare i bilen hade vi 
skivorna med oss hela tiden. Men målarterna som vi använde i fält hade vi redan hemifrån fört över på 
minidisc. 
Skivorna köpte vi på: info@birdsongs.com 



Artlista Nya Zeeland 
 
 

1. Southern Brown Kiwi Apteryx australis Endemisk 
 
Stewart Island Brown Kiwi Apteryx australis lawryi Endemisk 

1 hona och 1 hane sedda + 1 hane hörd under Kiwituren vid Ocean Beach, Stewart Island 18/12 
 

2. Okarito Brown Kiwi Apteryx rowi Endemisk 

1 hane hörd Pakihi Walk, Okarito 23/12 
1 par hörd Pakihi Walk, Okarito 24/12 
1 ex. i en pingvinlåda Moturoa Island, Marlborough Sounds 27/12 
 

3. North Island Brown Kiwi Apteryx mantelli Endemisk 
1 hane sedd och hörd + 2 hanar hörd Waimarino Forest V. om Raetihi 28/12 

 
4. Little Spotted Kiwi Apteryx owenii Endemisk 

7 hanar hörd varav minst 2 sedda Tiritiri Matangi Island 5/1 
6 hanar + 1 hona hörd varav minst 2 sedda Tiritiri Matangi Island 6/1 

 
5. Greater Spotted Kiwi Apteryx haastii Endemisk 

1 hane hörd Cave Creek, Paparoa National Park, Punakaiki 25/12 Kl. 01:00 
1 par hörd Cave Creek, Paparoa National Park, Punakaiki 25/12 Kl. 23:00 

 
6. Yellow-eyed Penguin Megadyptes antipodes Endemisk 

1 ex. Stewart Island 19/12 
3 ex. Penguin Place, Taiora Head 20/12 

 
7. Little Penguin Eudyptula minor 

 
 Southern Blue Penguin Eudyptula minor minior Endemisk 
  3 ex. Ulva Island, Stewart Island 18/12 
  6 ex. Stewart Island 19/12 
  7 ex. Penguin Palce, Taiora Head 20/12 
  

Northern Blue Penguin Eudyptula minor iredalei Endemisk 
 24 ex. Hauraki Gulf 3/1 
 1 ex. i pingvinlåda Tiritiri Matangi Island 5/1 
 1 ex. i pingvinlåda Tiritiri Matangi Island 6/1 
 1 ex. i pingvinlåda Tiritiri Matangi Island 7/1 
 
Cook Strait Blue Penguin Eudyptula minor variabilis Endemisk 
 6 ex. Queen Charlotte Sound, Marlborough Sounds 27/12 

1 ex. i pingvinlåda Motuara Island, Marlborough Sounds 27/12 
 
8. Australasian Grebe Tachybaptus novaehollandiae novaehollandiae 

2 par Lake Rotokawau 1/1 
 
9. New Zealand Grebe Poliocephalus rufopectus Endemisk 

2 ex. Whanganui V. om Lake Taupo 29/12 
2 ex. Lake Whakamaru 29/12 
5 ex. Lake Rotokawau 1/1 



10. Great Crested Grebe Podiceps cristatus 

 
Australasian Crested Grebe Podiceps cristatus australis 

 2 ex. Lake Tekapo 12/12 
 3 ex. Grumpys Lodge, Te Anau Downs 15/12 
 1 ex. Lake Ianthe 22/12 
 1 ex. Lake Moeraki 23/12 
 1 ex. Lake Ianthe 24/12 

 
 Obestämd Wandering- / Royal Albatross Diomedea exulans ssp / Diomedea epomophora ssp 

  1 ex. Bluff 17/12 
  1 ex. från Bluff-Stewart Island färjan, Foveaux Strait 17/12 
  1 ex. från Picton-Wellington färjan, Cook Strait 28/12 
 
11. Wandering Albatross Diomedea exulans 

 
Gibson’s Albatross Diomedea (exulans) gibsoni Endemisk 
 ca. 10 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
 ca. 10 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 
 
Antipodean Albatross Diomedea (exulans) antipodensis Endemisk 
 2 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
 1 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 

 
12. Royal Albatross Diomedea epomophora Endemisk 

 
Southern Royal Albatross Diomedea (epomophora) epomophora Endemisk 
 1 ex. Stewart Island 19/12 
 2 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
 3 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 
 
Northern Royal Albatross Diomedea (epomophora) sanfordi Endemisk 
 4 ex. på bo, Taiora Head 20/12 
 1 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
 1 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 

 
13. Black-browed Albatross Diomedea melanophris melanophris 

1 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
 
14. Shy Albatross Diomedea cauta 

 
White-capped Albatross Diomedea (cauta) steadi Endemisk 
 5 ex. Milford Sounds, Fiordland National Park 15/12 
 ca. 20 ex. från Bluff-Stewart Island färjan, Fovaux Strait 17/12 
 ca. 50 ex. Ulva Island, Stewart Island 18/12 
 ca. 30 ex. Stewart Island 19/12 
 2 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
 2 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 
 3 ex. från Picton-Wellington färjan, Cook Strait 28/12 
 
Salvin’s Albatross Diomedea (cauta) salvini Endemisk 

 ca. 50 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
 ca. 30 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 
 9 ex. från Picton-Wellington färjan, Cook Strait 28/12 



15. Buller’s Albatross Diomedea bulleri Endemisk 

 1 ex. Ulva Island, Stewart Island 18/12 
 1 ex. Stewart Island 19/12 

 
 Obestämd Antarctic- / Hall’s Giant-Petrel Macronectes giganteus / Macronectes halli 

  1 ex. Bluff 17/12 
  1 ex. Ulva Island, Stewart Island 18/12 
  2 ex. Jacksons Head 23/12 
  4 ex. från Picton-Wellington färjan, Cook Strait 28/12 
 
16. Antarctic Giant-Petrel Macronectes giganteus 

2 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
1 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 

 
17. Hall’s Giant-Petrel Macronectes halli 

  1 ex. Stewart Island 19/12 
  ca. 15 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
  ca. 15 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 
 
18. Cape Petrel Daption capense 

 
Southern Cape Petrel Daption capense capense 

 1 ex. Stewart Island 19/12 
 1 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
 
Snares Cape Pigeon Daption capense australe Endemisk 

1 ex. Bluff 17/12 
3 ex. från Bluff-Stewart Island färjan 17/12 
ca. 5 ex. Stewart Island 19/12 
ca. 40 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
ca. 20 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 

 
19. Great-winged Petrel Pterodroma macroptera 

 
New Zealand Grey-faced Petrel Pterodroma macroptera gouldi Endemisk 
 1 ex. + 1 ex. omhändertagen Hauraki Gulf 3/1 

 
20. Cook’s Petrel Pterodroma cookii Endemisk 

ca. 300 ex. Hauraki Gulf 3/1 
 
21. Pycroft’s Petrel Pterodroma pycrofti Endemisk 

1 ex. Hauraki Gulf 3/1 
 
 Obestämd Prion Pachyptila sp 

  1 ex. från Bluff-Stewart Island färjan, Fovaux Strait 17/12 
1 ex. från Stewart Island-Bluff färjan, Fovaux Strait 19/12 

 
22. Fairy Prion Pachyptila turtur (ssp) 

2 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
3 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 
4 ex. Hauraki Gulf 3/1 

 
23. White-chinned Petrel Procellaria aequinoctialis 

3 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
4 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 

 
24. Westland Petrel Procellaria westlandica Endemisk 

ca. 20 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
ca. 20 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 



25. Parkinson’s Petrel Procellaria parkinsoni Endemisk 
  ca. 25 ex. Hauraki Gulf 3/1 
 

26. Buller’s Shearwater Puffinus bulleri Endemisk 

2 ex. Punakaiki 25/12 
ca. 300 ex. Cape Reinga 1/1 
ca. 2000 ex. Hauraki Gulf 3/1 
ca. 100 ex. Tiritiri Matangi Island 6/1 
1 ex. från Tiritiri Matangi Island-Gulf Habour färjan 7/1 

 
27. Flesh-footed Shearwater Puffinus carneipes 

ca. 30 ex. Hauraki Gulf 3/1 
1 ex. Tiritiri Matangi Island 6/1 

 
28. Sooty Shearwater Puffinus griseus 

Vanligaste lira. Allmän i alla besökta vatten- och kustområden utom Hauraki Gulf. Största antalet 
blev minst 2000 ex. vid Taiora Head 20/12. 
Totalt observerad 8 dagar. 

 
29. Short-tailed Shearwater Puffinus tenuirostris 

1 ex. från Picton-Wellington färjan 28/12 
2 ex. Miranda 30/12 
6 ex. Hauraki Gulf 3/1 

 
30. Fluttering Shearwater Puffinus gavia Endemisk 

3 ex. Monroe Beach 23/12 
ca. 150 ex. Queen Charlotte Sound, Marlborough Sounds 27/12 
ca. 750 ex. Queen Charlotte Sound, Marlborough Sounds 28/12 
ca. 300 ex. Hauraki Gulf 3/1 

 
31. Hutton’s Shearwater Puffinus huttoni Endemisk 

ca. 400 ex. fm-turen, Kaikoura 21/12 
ca. 20 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 

 
32. Little Shearwater Puffinus assimilis 

 
Little Shearwater Puffinus assimilis ssp 

 ca. 5 ex. Cape Reinga 1/1 
 
North Island Little Shearwater Puffinus assimilis haurakiensis Endemisk 

 3 ex. Hauraki Gulf 3/1 
 

Obestämd Storm-Petrel Oceanites sp 
  1 ex. Hauraki Gulf 3/1 

En vitgumpad stormsvala sågs bara kortvarigt under turen i Hauraki Gulf. Det mesta pekade på  
New Zealand Storm-Petrel Oceanites maorianus då andra vitgumpade stormsvalor är mycket 
sällsynta i bukten, men tillräckligt med karaktärer för säker artbestämning sågs ej. 

 
33. Wilson’s Storm-Petrel Oceanites oceanicus exasperatus 

1 ex. em-turen, Kaikoura 21/12 
 
34. White-faced Storm-Petrel Pelagodroma marina 

 
New Zealand White-faced Storm-Petrel Pelagodroma marina maoriana Endemisk 
 ca. 500 ex. Hauraki Gulf 3/1 



35. Common Diving-Petrel Pelecanoides urinatrix 

 
Southern Diving-Petrel Pelecanoides urinatrix chathamensis Endemisk 
 ca. 150 ex. från Bluff-Stewart Island färjan 17/12 
 ca. 200 ex. Stewart Island 19/12 
 
Richdale’s Diving-Petrel Pelecanoides urinatrix urinatrix 

ca. 10 ex. Hauraki Gulf 3/1 
 
36. Australasian Gannet Morus serrator 

En av de mest observerade pelagiska arterna, med spridda observationer utmed hela kusten. Största 
antalet blev minst 1000 ex. i Hauraki Gulf 3/1. 
Totalt observerad 14 dagar. 

 
37. Little Black Cormorant Phalacrocorax sulcirostris 

19 ex. Lake Rotoaira 29/12 
ca. 30 ex. Waihi Bay, Lake Taupo 29/12 
1 ex. Lake Rotokawau 1/1 

 
38. Great Cormorant Phalacrocorax carbo 

 
Great Cormorant Phalacrocorax carbo steadi Endemisk 

En av de mest observerade skarvarterna med spridda observationer både utmed kusterna och 
inlandet. Aldrig i några större antal, högsta dagssumman blev ca. 10 ex. 17/12 och 22/12. 
Totalt observerad 12 dagar. 

 
39. Pied Cormorant Phalacrocorax varius 

 
Pied Cormorant Phalacrocorax varius varius Endemisk 

Den näst mest observerade skarvarten, med spridda obsar främst utmed nordöns kuster. Högsta 
dagssumman blev ca. 100 ex. den 31/12 
Totalt observerad 13 dagar. 

 
40. King Shag Phalacrocorax carunculatus Endemisk 

1 ad. Queen Charlotte Sound, Marlborough Sounds 27/12 
45 ex. White Rocks, Queen Charlotte Sound, Marlborough Sounds 27/12 
1 ex. Queen Charlotte Sound, Marlborough Sounds 28/12 

 
41. Stewart Shag Phalacrocorax chalconotus Endemisk 
  8 ex. under dagen Bluff-Stewart Island 17/12 
  ca. 10 ex. Ulva Island, Stewart Island 18/12 
  ca. 100 ex. Stewart Island 19/12 
  ca. 150 ex. Taiora Head 20/12 
 
42. Spotted Shag Phalacrocorax punctatus Endemisk 

 
Spotted Shag Phalacrocorax punctatus punctatus Endemisk 
 ca. 130 ex. Taiora Head 20/12 
 ca. 30 ex. Jacksons Head 23/12 
 ca. 75 ex. Punakaiki 25/12 
 ca. 20 ex. under dagen Punakaiki-Picton 26/12 
 ca. 30 ex. Queen Charlotte Sound, Marlborough Sounds 27/12 
 ca. 25 ex. Queen Charlotte Sound, Marlborough Sounds 28/12 
 
Blue Shag Phalacrocorax punctatus oliveri Endemisk 
 ca. 10 ex. under dagen Bluff-Stewart Island 17/12 
 2 ex. Ulva Island, Stewart Island 18/12 
 ca. 10 ex. Stewart Island 19/12 



43. Little Pied Cormorant Phalacrocorax melanoleucos 

 
Little Pied Cormorant Phalacrocorax melanoleucos brevicauda Endemisk 

Den mest observerade skarvarten med spridda obsar över hela landet, så väl inland som utmed 
kusterna. Högsta dagssumman blev ca. 30 ex. 20/12. 
Totalt observerad 18 dagar. 

 
44. Great Egret Casmerodius albus modestus 

4 ex. Okarito 22/12 
1 ex. Okarito 23/12 

 
45. White-faced Heron Egretta novaehollandiae 

Allmän i våtmarksområden och utmed kusterna. Högsta dagssumman blev 42 ex. 30/12. 
Totalt observerad 16 dagar. 

 
46. Eastern Reef Egret Egretta sacra sacra 

1 ex. Sandspit 4/1 
 
47. Australasian Bittern Botaurus poiciloptilus 

1 hörd Powerstation, Twizel 13/12 
1 ex. Waipu Cove 2/1 

 
48. Royal Spoonbill Platalea regia 

1 ex. Invercargill 16/12 
ca. 25 ex. Invercargill 17/12 
1 ex. Okarito 22/12 
1 ex. Miranda 30/12 

 
49. Mute Swan Cygnus olor Introducerad 
  1 ex. utmed vägen Stewart Island-Dunedin 20/12 
 
50. Black Swan Cygnus atratus Introducerad 

Allmän i inlandssjöar och utmed kusterna. Största ansamlingen var 1116 ex. i Lake Rotoaira 
29/12. 

  Totalt observerad 17 dagar. 
 
51. Greylag Goose Anser anser Introducerad 

 
Domesticerad form: Feral Goose Introducerad 

Tämligen allmän i öppet landskap med intilliggande våtmarker, ofta i större grupper. Största 
ansamlingen var ca. 70 ex. vid Miranda 30/12. 
Totalt observerad ? dagar. 

 
52. Canada Goose Branta canadensis ssp Introducerad 

Tämligen allmän i insjöar och våtmarksområden. Största ansamlingen var på ca. 500 ex. i Lake 
Rotoaira 29/12. 
Totalt observerad ? dagar. 

 

53. Paradise Shelduck Tadorna variegata Endemisk 
Allmän i öppet landskap med närliggande våtmarker. Vanligtvis sågs enstaka fåglar eller mindre 
familjegrupper men vid 9 tillfällen noterades 50+ flockar, den största på 296 ex. vid Whanganui V. 
om Lake Taupo 29/12. Högsta bokförda dagssumman blev 370 ex. 29/12. 
Totalt observerad 22 dagar. 

 
54. Blue Duck Hymenolaimus malacorhynchus Endemisk 
  
 North Island Blue Duck Hymenolaimus malacorhynchus hymenolaimus Endemisk 
  4 ex. Manganui A Te Ao River, Ruatiti 29/12 



55. Australian Grey Teal Anas gracilis gracilis 

2 ex. Lake Tekapo 12/12 
2 ex. Powerstation, Twizel 12/12 
1 ex. Powerstation, Twizel 13/12 
ca. 10 ex. Whanganui V. om Lake Taupo 29/12 
ca. 25 ex. Miranda 30/12 
ca. 50 ex. Mangarere Sewage Ponds, Auckland 8/1 

 
56. Brown Teal Anas chlorotis Endemisk 

minst 85 ex. Helena Bay 2/1 
2 ex. Tiritiri Matangi Island 5/1 
3 ex. Tiritiri Matangi Island 6/1 
2 ex. Tiritiri Matangi Island 7/1 

 
57. Mallard Anas platyrhynchos ssp Introducerad 

Mycket allmän i alla typer av vatten. Inga antal bokförda. 
Totalt observerad 26 dagar. 

 
58. Pacific Black Duck Anas superciliosa 

 
Pacific Black Duck Anas superciliosa superciliosa Endemisk 

Tämligen allmän i våtmarksområden och sjöar, då ofta tillsammans med Gräsänder och hybrider. 
Troligtvis förbisedd då andflockarna sällan kontrollerades. Inga kontinuerliga dagssummor 
bokförda. 
Totalt observerad 10 dagar. 

 
 Mallard x Pacific Black Duck Anas platyrhynchos ssp x Anas superciliosa superciliosa 

Tämligen allmän i våtmarksområden och sjöar, sågs nästan uteslutningsvis i sällskap med båda 
färäldraarterna. Inga antal bokförda. 

 
59. Australian Shoveler Anas rhynchotis 

  

 New Zealand Shoveler Anas rhynchotis variegata Endemisk 
  4 ex. Powerstation, Twizel 12/12 
  7 ex. Powerstation, Twizel 13/12 
  1 ex. Awarua Bay 17/12 
  2 ex. Whanganui V. om Lake Taupo 29/12. 

4 ex. Mangarere Sewage Ponds, Auckland 8/1 
 
60. New Zealand Scaup Aythya novaeseelandiae Endemisk 

Tämligen allmän i insjöar, då främst Sydön. Största ansamlingen var minst 250 ex. Lake Rotoaira 
29/12. 
Totalt observerad 8 dagar. 

 
61. Swamp Harrier Circus approximans (gouldi) 

Allmän till mycket allmän i öppet landskap då även bergstrakter. Högsta dagssummorna blev ca. 
60 ex. 13/12 och 49 ex. 22/12. I genomsnitt sågs 2-3 ex. per mil utmed vägar i lämplig biotop. 
Totalt observerad 22 dagar. 

 
62. New Zealand Falcon Falco novaeseelandiae Endemisk 
  1 1k Routeburn road, Glenorchy 14/12 
  1 ad. hona Waiau, utmed vägen Kaikoura-Greymouth 22/12 
  1 ad. hane Bullock’s Creek, Paparoa National Park, Punakaiki 24/12 
 
63. Wild Turkey Meleagris gallopavo ssp Introducerad 

Tämligen allmän till allmän i öppet landskap, då främst nordön. Högsta dagssumman blev hela 99 
ex. !! 1/1. 
Totalt observerad 8 dagar. 



64. California Quail Callipepla californica ssp Introducerad 
Sparsam. Oftast sedd enstaka utmed vägar, huvudsakligen Nordön. Högsta dagssumman blev 7 ex. 
fördelat på 5 obstillfällen 31/12. 
Totalt observerad 5 dagar. 
 

65. Brown Quail Coturnix ypsilophora ssp Introducerad 
ca. 20 ex. Tiritiri Matangi Island 5/1 
16 ex. Tiritiri Matangi Island 6/1 
6 ex. Tiritiri Matangi Island 7/1 
De flesta uppvisade karaktärer för rasen australis men ingen rasbestämdes i fält. 

 
66. Common Pheasant Phasianus colchicus Introducerad 
 

 Common Pheasant Phasianus colchicus ssp Introducerad 
  1 hörd Waipoua Forest 1/1 
  1 ex. utmed vägen Kerikeri-Warkworth 2/1 
  1 hörd Gulf Habour 5/1 
 

Black-necked Pheasant Phasianus colchicus colchicus Introducerad 
  2 hanar utmed vägen Waipoua Forest-Cape Reinga 1/1 
 
 Ring-necked Pheasant Phasianus colchicus torquatus Introducerad 
  1 hane Miranda 30/12 
  1 hane utmed vägen Waipoua Forest-Cape Reinga 1/1 
  1 hane Kerikeri 1/1 
  1 hane Kerikeri 2/1 
  1 hane utmed vägen Kerikeri-Warkworth 2/1 

2 hanar Mangarere Sewage Ponds, Auckland 8/1 
 
 
67. Common Peafowl Pavo cristatus Introducerad 

1 ex. Miranda 30/12 
1 hörd Kawau Island, Sandspit 4/1 

 
68. Buff-banded Rail Gallirallus philippensis 

 

 Buff-banded Rail Gallirallus philippensis assimilis Endemisk 
  4 ex. Miranda 31/12 
 
69. Weka Gallirallus australis Endemisk 
 

 North Island Weka Gallirallus australis greyi Endemisk 
  4 ex. Kawau Island, Sandspit 4/1 
 
 Western Weka Gallirallus australis australis Endemisk 
  1 ex. Riefton 22/12 
  1 ad. + 2 pulli + 5 hörd Bullock Creek, Paparoa National Park, Punakaiki 24/12 
  2 ex. Punakaiki 24/12 
  2 ex. Punakaiki 25/12 
  2 hörd Cave Creek, Paparoa National Park, Punakaiki 25/12 
  7 ex. under dagen Punakaiki-Picton 26/12 
  
 Stewart Island Weka Gallirallus australis scotti Endemisk 
  ca. 30 ex. Ulva Island, Stewart Island 18/12 
  1 ex. Stewart Island 19/12 
 
70. Spotless Crake Porzana tabuensis tabuensis 

  1 ex. Tiritiri Matangi Island 5/1 
  1 ex. Tiritiri Matangi Island 6/1 



71. Purple Swamphen Porphyrio porphyrio melanotus 

Allmän i öppet landskap och våtmarker, oftast enstaka eller i mindre familjegrupper. Högsta 
dagssumman blev 42 ex. 1/1. Förövrigt sågs ca. 40 ex. ytterligare 4 dagar. 
Totalt observerad 19 dagar. 

 
72. Takahe Porphyrio mantelli Endemisk 
 

South Island Takahe Porphyrio mantelli hochstetteri Endemisk 
 8 ad. + 1 pulli Tiritiri Matangi Island 5/1 
 6 ad. Tiritiri Matangi Island 6/1 
 1 ad. Tiritiri Matangi Island 7/1 

 
73. Common Coot Fulica atra 

  

 Australian Coot Fulica atra australis 

  2 ex. utmed vägen Kaikoura-Okarito 22/12 
  4 ex. utmed vägen Ruatiti-Rototua 29/12 
  6 ex. Lake Whakamaru 29/12 
 
74. South Island Oystercatcher Haematopus finschi Endemisk 

Allmän till mycket allmän, Sydön: över hela ön då främst inlandet. Nordön: endast utmed 
kusterna. Största bokförda ansamlingen var  ca. 1000 ex. Miranda 30/12. 
Totalt observerad 14 dagar. 

 
75. Variable Oystercatcher Haematopus unicolor Endemisk 

Tämligen allmän till sparsam utmed kusterna. Sällan i några större ansamlingar. Största 
ansamlingen var ca. 50 ex. Miranda 30/12. 
Totalt observerad 20 dagar. 

 
76. White-headed Stilt Himantopus leucocephalus 

Tämligen allmän i våtmarksområden och utmed kusterna. Största ansamlingen var ca. 75 ex. vid 
Miranda 30/12. 
Totalt observerad 16 dagar. 

 
77. Black Stilt Himantopus novaezelandiae Endemisk 
  3 ex. Tasman Rivers delta, Lake Pukaki 13/12 
 
 White-headed Stilt x Black Stilt Himantopus leucocephalus x Himantopus novaezelandiae 

  1 ex. Power Station, Twizel 12/12 
  1 ex. Power Station, Twizel 13/12 
 
78. Masked Lapwing Vanellus miles novaehollandiae 

  Allmän till mycket allmän i öppet landskap. Inga kontinuerliga dagssummor bokförda. 
  Totalt observerad 25 dagar. 
 
79. New Zealand Dotterel Charadrius obscurus Endemisk 

 
North Island Dotterel Charadrius obscurus aguilonius Endemisk 
 3 ex. Miranda 30/12 
 3 par + 1 pulli Wenderholm Regional Park 31/12 
 8 ex. Waipu Cove 2/1 
 2 ex. Omaha 2/1 
 2 ex. Beehive Island, Sandspit 4/1 

 
80. Double-banded Plover Charadrius bicinctus bicinctus Endemisk 

Tämligen allmän till lokalt allmän. Högsta dagssumman blev 7 ex. 12/12. 
Totalt observerad 7 dagar. 

 
81. Shore Plover Thinornis novaeseelandiae Endemisk 

 1 ad. Beehive Island, Sandspit 4/1 



82. Wrybill Anarhynchus frontalis Endemisk 
ca. 30 ex. Miranda 30/12 

 
83. Bar-tailed Godwit Limosa lapponica ssp 

Tämligen allmän till lokalt allmän utmed kusterna. Största ansamlingen var ca. 3200 ex. vid 
Miranda 30/12. 
Totalt observerad 7 dagar. 

 
84. Ruddy Turnstone Arenaria interpres ssp 

  6 ex. Awarua Bay, Invercargill 17/12 
  3 ex. Miranda 30/12 
  12 ex. Waipu Cove 2/1 
 
85. Red Knot Calidris canutus ssp 

ca. 3000 ex. Miranda 31/12 
7 ex. Waipu Cove 2/1 
 

86. Pectoral Sandpiper Calidris melanotos 

1 ex. Miranda 31/12 
 
87. Brown Skua Catharacta antarctica lonnbergi 

1 ex. Stewart Island 19/12 
 
 Obestämd Pomarine- / Arctic Jaeger Stercorarius pomarinus / Stercorarius parasiticus 
  1 ex. Monroe Beach 23/12 
  1 ex. Punakaiki 25/12 
  1 ex. från färjan Tiritiri Matangi Island–Gulf Habour 7/1 
 
88. Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus 

1 ex. Kaikoura 21/12 
1 ex. Sandspit 4/1 
1 ex. Tiritiri Matangi Island 6/1 

 
89. Arctic Jaeger Stercorarius parasiticus 

2 ex. Monroe Beach 23/12 
5 ex. Queen Charlotte Sound, Marlborough Sounds 28/12 
1 ex. Tiritiri Matangi Island 5/1 

 
90. Kelp Gull Larus dominicanus dominicanus 

  Mycket allmän. Främst utmed kusterna men även inlandet. Inga dagssummor bokförda. 
  Observerad samtliga dagar. 
 
91. Red-billed Gull Larus scopulinus Endemisk 
  Mycket allmän utmed kusterna endast ett fåtal obsar i inlandet. Inga dagssummor bokförda. 
  Totalt observerad 26 dagar. 
 
92. Black-billed Gull Larus bulleri Endemisk 

Allmän. Främst i inlandet men även spridda obsar utmed kusterna. Inga kontinuerliga dagssummor 
bokförda. 
Totalt observerad 12 dagar. 

 
93. Caspian Tern Sterna caspia 

Spridda obsar av enstaka fåglar utmed kusterna. Största ansamlingen var ca. 40 ex. vid Mangarere 
Sewage Ponds, Auckland 8/1. 

  Totalt observerad 11 dagar. 
 
94. White-fronted Tern Sterna striata (striata) 

  Allmän utmed kusterna. Största ansamlingen var ca. 200 ex. Punakaiki 25/12. 
  Totalt observerad 19 dagar. 



95. Fairy Tern Sterna nereis 

 
New Zealand Fairy Tern Sterna nereis davisae Endemisk 
 2-3 ex. Waipu Cove 2/1 

 
96. Little Tern Sterna albifrons sinensis 

  2 ex. Miranda 30/12 
 
97. Black-fronted Tern Sterna albostriatus Endemisk 

Lokalt allmän i floder och sjöar i inlandet. Inga kontinuerliga dagssummor bokförda. 
Totalt observerad 8 dagar. 

 
98. Blue Noddy Procelsterna cerulea 

 

 Grey Noddy Procelsterna (cerulea) albivittata 
  15 ex. Mokohinau Islands, Hauraki Gulf 3/1 
 
99. Rock Pigeon Columba livia ssp Introducerad 
 

Domesticerad form: Feral Pigeon Introducerad 
Tämligen allmän i städer och jordbrukslandskap. Oftast enstaka sällan i några större antal. Inga 
dagssummor bokförda. 
Totalt observerad 18 dagar. 
 

100. African Collared-Dove Streptopelia roseogrisea ssp Introducerad 
 
 Domesticerad form: Barbary Dove (Streptopelia risoria) Introducerad 

1 ex. utmed vägen Roturoa-Miranda 30/12 
2 ex. Mangonui 1/1 
5 ex. Kerikeri 1/1 
6 ex. Orewa 4/1 
1 ex. utmed vägen Orewa-Auckland 4/1 
1 ex. Whangaparaoa 7/1 
1 ex. Orewa 7/1 
1 ex. Orewa 8/1 

 
101. Spotted Dove Streptopelia chinensis tigrina Introducerad 

1 ex. Kaiaua, Miranda 30/12 
2 ex. Clevedon 31/12 
2 ex. Mangarere Sewage Ponds, Auckland 8/1 

 
102. New Zealand Pigeon Hemiphaga novaeseelandiae novaeseelandiae Endemisk 

Tämligen allmän i skogsområden. Allmän på Stewart Island. Sågs enstaka, aldrig i några större 
antal. Högsta dagssumman, förutom Stewart Island (då inget antal bokfördes), blev ca. 15 ex. 
23/12. 
Totalt observerad 22 dagar. 

 
103. Kea Nestor notabilis Endemisk 

5 ex. Homer Tunnel, Fiordland National Park 15/12 
1 ex. Milford Sounds, Fiordland National Park 15/12 
1 ex. Pakihi Walk, Okarito 22/12 
2 ex. Monroe Walk 23/12 



104. New Zealand Kaka Nestor meridionalis Endemisk 
 
North Island Kaka Nestor meridionalis septentrionalis Endemisk 
 9 ex. Pureora National Park 29/12 
 1 ex. Tiritiri Matangi Island 5/1 
 1 ex. Tiritiri Matangi Island 6/1 
 
South Island Kaka Nestor meridionalis meridionalis Endemisk 
 4 ex. Milford Sounds, Fiordland National Park 15/12 
 5 ex. Milford Sounds, Fiordland National Park 16/12 
 ca. 25 ex. Stewart Island 17/12 
 Allmän Stewart Island 18/12 
 ca. 5 ex. Stewart Island 19/12 

 
105. Eastern Rosella Platycercus eximius eximius Introducerad 

Tämligen allmän till allmän i Auckland-området och norr ut. Högsta dagssumman blev ca. 20 ex. 31/12. 
Totalt observerad 7 dagar. 

 
106. Red-fronted Parakeet Cyanoramphus novaezelandiae 

 

 Red-fronted Parakeet Cyanoramphus novaezelandiae novaezelandiae Endemisk 
ca. 10 ex. Ulva Island, Stewart Island 18/12 Det hördes och sågs parakiter hela tiden under 
vistelsen på Ulva Island men endast ett 10-tal kunde konstateras vara Red-fronted. 
1 ex. Stewart Island 19/12 
Mycket allmän på Tiritiri Matangi Island 5/1-7/1 

 
107. Yellow-fronted Parakeet Cyanoramphus auriceps (auriceps) Endemisk 
  ca. 10 ex. Routeburn Track 14/12 
  4 ex. Knobs Flat, Fiordland National Park 15/12 
  1 ex. Ulva Island, Stewart Island 18/12 
  3 ex. Pureora National Park 29/12 
 
108. Shining Bronze-Cuckoo Chrysococcyx lucidus 

 
Shining Bronze-Cuckoo Chrysococcyx lucidus lucidus Endemisk 
 1 hörd Franz Josef 23/12 
 1 hörd Poerua River, Hari Hari 24/12 
 1 hörd Bullock Creek, Paparoa National Park, Punakaiki 25/12 
 1 hörd Ohakune 29/12 
 1 hörd Manganui A Te Ao River, Ruatiti 29/12 
 1 hörd Waipoua Forest 1/1 
 1 hörd Warkworth 2/1 
 1 ex. Mangarere Sewage Ponds, Auckland 8/1 

Efter att vi tog reda på vad det var som lät vid Franz Josef 23/12 konstaterade vi att vi hört Shining 
Bronze-Cuckoo på ett flertal lokaler tidigare. Så den är nog tämligen allmän i skogsområden. 

 
109. Long-tailed Koel Eudynamys taitensis Endemisk 

1 hörd Knobs Flat, Fiordland National Park 15/12 
1 hörd Mirror Lakes, Fiordland National Park 16/12 
1 hörd Pakihi Walk, Okarito 24/12 
1 ex. Manganui A Te Ao River, Ruatiti 29/12 
1 ex. Pureora National Park 29/12 
 

110. Morepork Ninox novaeseelandia 

  

 Morepork Ninox novaeseelandiae novaeseelandiae Endemisk 
Allmän till mycket allmän i skogsområden. Man hade spelande Morepork så fort man var i en 
skog efter skymmningen. Största ansamlingarna var ca. 10 ex. Pakihi Walk, Okarito 22/12 och ca. 
10 ex. Bullock Creek, Paparoa National Park, Punakaiki 24/12 och 25/12. 
Totalt observerad 10 dagar. 



111. Little Owl Athene noctua vidalii Introducerad 
  1 ex. häckn. Penguin Place, Taiora Head 20/12 
  1 ex. Kaikoura flygplats 20/12 
 
112. Sacred Kingfisher Todirhamphus sanctus 

 
New Zealand Kingfisher Todirhamphus sanctus vagans Endemisk 

Tämligen allmän på sydön och allmän på Nordön. Sågs oftast på elledningar med intilliggande 
vatten främst utmed nordöns kuster. Högsta dagssumman blev 32 ex. 2/1. 

 Totalt observerad 17 dagar. 
 
113. Rifleman Acanthisitta chloris Endemisk 

 

 North Island Rifleman Acanthisitta chloris chloris Endemisk 
  1 hona Pureora National Park 29/12 
 
 South Island Rifleman Acanthisitta chloris granti Endemisk 
  2 par varav 1 hane död Mount Cook 13/4 
  5 ex. Routeburn Track 14/12 
  1 hörd Grumpys Lodge, Te Anau Downs 15/12 
  1 ex. Milford Sounds, Fiordland National Park 16/12 
  2 ex. Ulva Island, Stewart Island 18/12 
 
114. South Island Wren Xenicus gilviventris Endemisk 
  1 par häckn. Homer Tunnel, Fiordland National Park 15/12 
  1 hane Homer Tunnel, Fiordland National Park 16/12 
 
115. Sky Lark Alauda arvensis ssp Introducerad 
  Allmän i öppet landskap. Inga dagssummor bokförda. 
  Totalt observarad 22 dagar. 
 
116. Welcome Swallow Hirundo neoxena neoxena 

  Allmän i öppet landskap. Inga dagssummor bokförda. 
  Totalt observarad 25 dagar. 
 
117. Australasian Pipit Anthus novaeseelandiae 

 
New Zealand Pipit Anthus (novaeseelandiae) novaeseelandia Endemisk 

  
  South Island Pipit Anthus novaeseelandiae (novaeseelandiae) Endemisk 
   2 ad. + 1 1k Awarua Bay, Invercargill 17/12 
  
  North Island Pipit Anthus novaeseelandiae (reischeki) Endemisk 
   1 ex. Pureora National Park 29/12 
   2 ex. Cape Reinga 1/1 
 
118. Dunnock Prunella modularis occidentalis Introducerad 
  Allmän i buskmark och trädgårdar. Inga kontinuerliga dagssummor bokförda. 
  Totalt observerad 17 dagar. 
 
119. Eurasian Blackbird Turdus merula ssp Introducerad 

Extremt allmän, verkade finnas överallt i all slags terräng. Inga kontinuerliga dagssummor 
bokförda. 

  Observerad samtliga dagar. 
 
120. Song Trush Turdus philomelos ssp Introducerad 
  Extremt allmän, verkade finnas överallt i all slags terräng. Inga dagssummor bokförda. 
  Observerad samtliga dagar. 



121. Fernbird Megalurus punctatus Endemisk 
 
 North Island Fernbird Megalurus punctatus vealeae Endemisk 

  2 hörd Waiotaka Reserv, Lake Taupo 
  1 ex. + 1 hörd  Kauri Walk, Waipoua Forest 31/12 
  1 ex. Tiritiri Matangi Island 5/1 
  3 ex. Tiritiri Matangi Island 6/1 
  1 ex. Tiritiri Matangi Island 7/1 
 
 South Island Fernbird Megalurus punctatus punctatus Endemisk 
  5 ex. Otatara, Invercargill 17/12  
 
122. Grey Gerygone Gerygone igata Endemisk 

Tämligen allmän i trädgårdar, buskmark och skogsområden. Inga kontinuerliga dagssummor 
bokförda. 

  Totalt observerad 23 dagar. 
 
123. Whitehead Mohoua albicilla Endemisk 
  minst 4 ex. Pureora National Park 29/12 
  Mycket allmän på Tiritiri Matangi Island 5/1-7/1 
 
124. Yellowhead Mohoua ochrocephala Endemisk 
  9 ex. Routeburn Track 14/12 
 
125. Pipipi Mohoua novaeseelandiae Endemisk 
  6 ex. Milford Sounds, Fiordland National Park 15/12 
  2 ex. Milford Sounds, Fiordland National Park 16/12 
  Allmän på Ulva Island, Stewart Island 18/12 
 
126. New Zealand Tit Petroica macrocephala Endemisk 
 
 Pied Tit Petroica macrocephala toitoi Endemisk 
  1 ex. utmed vägen Ruatiti-Rotorua 29/21 

1 ex. Pureora National Park 29/12 
  1 ex. Waipoua Forest 1/1 
 
 Yellow-breasted Tit Petroica macrocephala macrocephala Endemisk 
  Tämligen allmän i skogsområden. Högsta dagssumman blev ca. 10 ex. 15/12 och 16/12. 
  Totalt observerad 8 dagar. 
 
127. New Zealand Robin Petroica australis Endemisk 
 
 North Island Robin Petroica australis longipes Endemisk 
  1 ex. Pureora National park 29/12 
 
 South Island Robin Petroica australis australis Endemisk 
  8 ex. Routeburn Track 14/12 
  1 ex. Knobs Flat, Fiordland National Park 15/12 
  1 hörd Mirror Lakes, Fiordland National Park 16/12 
  2 ex. Bullock Creek, Paparoa National Park, Punakaiki 24/12 
  6 ex. Cave Creek, Paparoa National Park, Punakaiki 25/12 
  3 ex. Moturoa Island, Marlborough Sounds 27/12 
  
 Stewart Island Robin Petroica australis rakiura Endemisk 
  6 ex. Ulva Island, Stewart Island 18/12 



128. Grey Fantail Rhipidura fuliginosa 

 

 South Island Fantail Rhipidura fuliginosa fuliginosa Endemisk 
  Allmän i all slags terräng. Högsta dagssumman blev ca. 10 ex. åskilliga dagar. 
  Totalt observerad 12 dagar. 
 
 North Island Fantail Rhipidura fuliginosa placabilis Endemisk 

Allmän i all slags terräng. Inga kontinuerliga dagssummor bokförda. Upplevdes vanligare än 
sydöns fantail. 

  Totalt observerad 12 dagar. (samtliga dagar i utbredningsområdet) 
 
129. Silvereye Zosterops lateralis lateralis 

  Allmän i all slags terräng. Inga kontinuerliga dagssummor bokförda. 
  Totalt observerad 18 dagar. 
 
130. Stitchbird Notiomystis cincta hautura Endemisk 
  ca. 15 ex. Tiritiri Matangi Island 5/1 
  ca. 20 ex. Tiritiri Matangi Island 6/1 
  ca. 10 ex. Tiritiri Matangi Island 7/1 
 
131. New Zealand Bellbird Anthornis melanura Endemisk 
 
 North Island Bellbird Anthornis melanura dumerilii Endemisk 

Tämligen allmän i skogsområden, allmän på Tiritiri Matangi Island. Saknades norr om Auckland. 
Inga dagssummor bokförda. 

  Totalt observerad 6 dagar. 
 
 South Island Bellbird Anthornis melanura melanura Endemisk 
  Allmän i skogs- och buskmark. Inga dagssummor bokförda. 
  Totalt observerad 13 dagar. 
 
132. Tui Prosthemadera novaeseelandiae novaeseelandiae Endemisk 
  Allmän i skogs- och buskmark. Inga kontinuerliga dagssummor bokförda. 
  Totalt observerad 22 dagar. 
 
133. Yellowhammer Emberiza citrinella ssp Introducerad 
  Allmän i öppet jordbrukslandskap. Inga dagssummor bokförda. 
  Totalt observerad 20 dagar. 
 
134. Chaffinch Fringilla coelebs ssp Introducerad 
  Allmän i all slags terräng. Inga dagssummor bokförda. 
  Observerad samtliga dagar. 
 
135. European Greenfinch Carduelis chloris ssp Introducerad 
  Tämligen allmän i all slags terräng. Inga dagssummor bokförda. 
  Totalt observerad 24 dagar.  
 
136. European Goldfinch Carduelis carduelis ssp Introducerad 
  Allmän i öppet landskap. Inga dagssummor bokförda. 
  Totalt observerad 24 dagar. 
 
137. Common Redpoll Carduelis flammea cabaret Introducerad 

På sydön allmän i all slags terräng, förekom även inne i skogarna. Mer sparsam på nordön, 
observerades ej norr om Auckland. Inga dagssummor bokförda. 

  Totalt observerad 15 dagar. 
 
138. House Sparrow Passer domesticus ssp Introducerad 
  Allmän i städer och även öppet landskap. Inga dagssummor bokförda. 
  Observerad samtliga dagar. 



139. European Starling Sturnus vulgaris ssp Introducerad 
  Mycket allmän i öppet landskap. Inga dagssummor bokförda. 
  Totalt observerad 27 dagar. 
 
140. Common Myna Acridotheres tristis tristis Introducerad 
  Allmän i städer och öppet landskap på nordön, saknas på sydön. Inga kontinuerliga dagssummor 
  bokförda. 
  Totalt observerad 12 dagar. (samtliga dagar i utbredningsområdet) 
 
141. Kokako Callaeas cinerea Endemisk 
  
 North Island Kokako Callaeas cinerea wilsoni Endemisk 
  6 ex. Tiritiri Matangi Island 5/1 
  2 hörd + 1 ex. Tiritiri Matangi Island 6/1 
  2 ex. Tiritiri Matangi Island 7/1 
 
142. Saddleback Philesturnus carunculatus Endemisk 
 

 North Island Saddleback Philesturnus carunculatus carunculatus Endemisk 
  Allmän Tiritiri Matangi Island 5/1-7/1 
 
 South Island Saddleback Philesturnus carunculatus rufusater Endemisk 
  3 ad. + 2 1k Ulva Island, Stewart Island 18/12 
  1 ex. Moturoa Island, Marlborough Sounds 27/12 
 
143. Australian Magpie Gymnorhina tibicen Introducerad 
 

 Black-backed Magpie Gymnorhina tibicen tibicen Introducerad 
  Spridda obsar av enstaka fåglar på nordön, ingen säker på sydön. 
  Totalt observerad 6 dagar. 
 
 White-backed Magpie Gymnorhina tibicen hypoleuca Introducerad 
  Mycket allmän i öppet landskap. Inga kontinuerliga dagssummor bokförda. 
  Totalt observerad 22 dagar. 
 
144. Rook Corvus frugilegus ssp Introducerad 
  4 ex. Christchurch 12/12 
  1 ex. Rotorua 28/12 
  1 ex. utmed vägen Miranda-Waipoua Forest 31/12 
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