Tomas Kjelsson och Keith Bennett

Bridges Of Ross

B

ridges of Ross på Irlands västkust får nog anses som en av
Europas bästa fågellokaler för havsfågelskådning. Vid rätt
väderlek från mitten av augusti och under september passerar

det förbi tusentals havssulor, stormfåglar, och liror. En hel del stormsvalor, tärnmåsar, labbar och brednäbbade simsnäppor kommer också
förbi. Bland alla dessa fåglar kan det även dyka upp en del rariteter
som större lira, havslöpare och atlantpetrell om man har tur.

En förlängning av tuben ger ett
extra skydd mot saltskummet.

Skylten som visar vägen till en av Europas bästa
havsfågellokaler
Alla bilder är fotade av Tomas Kjelsson
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Havslöpare. Bilden är tagen på
fri hand genom tuben. Havslöpare kan vara förvånansvärt
stilla på en plats under flera
minuter.

Puben The Lighthouse Inn
erbjuder både husrum och mat
efter avslutad skådning.

Kusten består av mycket branta
klippor som hårt ansätts av
Atlantens vågor.

Bridges of Ross ger oss nordbor en mycket
bra chans att öva upp våra kunskaper i havsfågelskådning eftersom det passerar förbi så
många individer av olika arter havsfåglar. Man
kan till slut bli riktigt trött på att leta efter
balearisk lira bland alla de tusentals mindre
liror som forsar fram och önska sig ett ”mindre
lira filter” som skulle förenkla skådandet. Även
vid vindar som inte är av stormkaraktär kan
det komma mycket fågel, bara de ligger på
från västhållet eftersom fåglarna trycks in en
bukt som halvön utgör och Bridges of Ross
är det ställe där de sedan försöker komma ut
över havet igen.

Fåglarna
Vi var där den 12 till den 17 september 2010
och hade under den tiden vi skådade på lokalen så passerade det förbi ca 2500 havssulor,
ca 1500 stormfåglar, ca 1600 mindre liror,
117 gråliror, 10 stormsvalor, 64 klykstjärtade
stormsvalor, 46 brednäbbade simsnäppor, 8
bredstjärtade labbar, 70 kustlabbar, 94 storlabbar, en adult fjällabb samt 13 tärnmåsar.
Den 14 september passerad det dessutom
långsamt förbi en havslöpare i en av de
skumlinjer som hade bildats en bit ut från
land. Under hösten 2010 sågs det ett flertal
havslöpare på lokalen.
Vi var även där den 12-15 september
2011 och då såg vi bland annat över hundra

tärnmåsar i varierande åldrar och dräkter,
25 fjällabbar, 8 bredstjärtade labbar, ca 100
stormsvalor, ca 60 klykstjärtade stormsvalor,
11 havslöpare, 2 svartnäbbade islommar, 4
baleariska liror, och 3 större liror samt den
12 september kom det förbi en fea´s som de
lokala skådarna kallar den eller som vi säger
en atlantpetrell. Det var lite oväntat och fick
även fart på de hårdskådare från Irland som
fanns på lokalen.
På lokalen har det setts förutom havslöpare flera andra havsfåglar som vi räknar som
riktiga rariteter, balearisk lira är inte så ovanlig
som hos oss, en hel del större liror ses ibland,
atlantpetrell ses med några enstaka ex varje år
och rariteter som svartbrynad albatros, dvärglira (numera makronesisk lira), sottärna och
vitnackad svärta har setts också. Svartnäbbad
islom är inte ovanlig i Irland. Den är till och
med mycket vanligare än storlom.
Lokalen
Bridges of Ross ligger på en halvö rakt ut i
Atlanten på Irlands västkust. Närmaste lilla
samhälle heter Kilbaha och närmaste större
stad heter Kilkee. I Kilbaha finns en pub som
erbjuder Bed & Breakfast. Standarden får anses som låg men vad gör det när man bara har
fem minuters bilfärd till en av Europas bästa
havsfågellokaler. Puben heter The Lighthouse
Inn eller An Tech Solais som det heter på
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Bridges of Ross norra sida erbjuder ett visst lä mot väst- och nordvästvindarna i en naturlig sluttning.
Keith Bennett (längst bort från kameran) och Rolf Sjöberg står här i skydd av sluttningen och spanar
efter några rariteter bland alla de tusentals havsfåglar som passerar förbi.

irländska och erbjuder förutom natthärbärge
även mat och dryck efter avslutad skådning.
En strategi som vi använde oss av var att åka
tidigt på morgonen i gryningen för att skåda.
Vanligtvis avtar sträcket av fåglar fram emot
10-11 tiden och då passade vi på att äta den
frukost som ingick i rumspriset eftersom den
serverades fram till 12-slaget. Den frukost
som serverades är något som kallas ”Full
Irish” och består av korvar, vita bönor, ägg och
bacon. Mer som en lunch för oss än som en
frukost. Efter avslutad måltid vilade vi lite och
åkte sedan tillbaka vid 13-tiden för att kolla
in eftermiddags och kvällssträcket.
Kusten består av höga klippor och vid Brid-

ges of Ross står man ca 25 m över havet
och tur är väl det. När Atlantens dyningar
sveper in är det ingen lek. Med ett dån som
av åska kastar sig vågorna över klipporna och
vinden för med sig ett klibbigt skum av salt
som fastnar på allting som finns i närheten.
De luttrade skådarna vid lokalen har satt
på en extra förlängning av tuben i form av
en bit PET-flaska som skyddar linserna mot
saltstänket. Andra har med sig vattenflaskor
med färskvatten som de sköljer linserna med
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innan de rengör dem. På lokalens norra sida
finns en sluttning som ger ett visst lä vid
väst och nordvästvindar. Här sitter de riktiga
hårdskådarna och har man tur så kan man
träffa på Killian Mullarney, en av författarna
till Fågelguiden.
De bästa vindarna för lokalen är när det
blåser från väst till nordväst. Vi har haft lite
tur med vindarna och under vår vistelse där
2011 var det resterna av en orkan som passerade förbi.
Övrig skådning
Självklart erbjuder området även annan
skådning än havsfågelsskådning. Längst ut på
udden finns en fyr som heter Loop Head och
området omkring består av ljunghedar och
betad mark. Platsen brukar dra till sig olika
rastande fåglar som exempelvis prärielöpare.
När vi var där fanns det även en flock lappsparvar i området vilket inte hör till vanligheterna på Irland. Eftersom det är ont om träd
i området så rekommenderas det att ta sig
en vandringstur runt Kilbaha och de häckar
av björnbär som finns utefter dessa vägar.
Där kan det rasta olika sångare från Amerika
som olika skogssångare. Irland har inte som

vi en allemansrätt och det är därför mycket
svårt att ta sig ut i markerna på sättet som vi
är vana vid att göra så man får ofta hålla till
godo vad man kan se från vägarna.
Mellan samhällena Kilkee och Kilrush ungefär
fyra mil från Kilbaha finns en stor havslagun,
Poulnasherry Bay som erbjuder bra skådning
av olika vadare. Det är inte alls ovanligt att
det rastar amerikanska vadare i området som
tuvsnäppa och amerikansk tundrapipare.
Viktigt är dock att hålla reda på tidvattnet
eftersom det varierar med flera meter under
dygnet.
Så varför inte lägga en resa till Irland nästa
höst? Enklast att ta sig dit är att flyga till
Dublin, exempelvis med SAS från Arlanda
och sedan ta en hyrbil till Kilbaha. Restiden
med bil kan variera beroende på trafiken men
räkna med minst tre till fyra timmar.

Storlabb som passerade rakt över oss.
Rekommenderad läsning
Finding Birds in Ireland: the complete guide. Av Eric
Dempsey och Michael O’Clery. Finns att exempelvis köpa
hos http:/www.amazon.co.uk
Gå även in på denna hemsida:
http://www.seabirdwatchireland.blogspot.com/
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