Tjejresa till Runde 1-4 juli 2010 eller
”Se upp för lunnarna”

Den 1 juli var vi 9 tjejer som åkte iväg med
flyg via Bergen till Ålesund. Där väntade
en minibuss av äldre modell, som vi
lyckades få in oss och bagaget i. Det senare
får anses som något av ett mirakel då både
bagage och passagerare nr 9 skulle sitta i
det lilla utrymmet längst bak. Tack vare
GPS tog vi oss snabbt via Fosnavåg, där
bl.a. middagsmat inhandlades, till Goksöyr
camping på Runde. En 10:e deltagare
väntade i det vita huset som vi nu flyttade
in i. Det hade utsikt mot havet från ena
sidan och bergen tätt intill på det andra. Vi
noterade snabbt att den närmaste grannen,
en strandskata, skulle vi få höra på en hel
del. Från bergssidan hörde och såg vi trut
och mås, så fågellivet hade vi inpå oss.

Efter att rummen fördelats och väskor
packats ur bilarna, gick jag och Angelica ut
på tomten och tittade ut mot havet. Vi såg
då en labb som vi konstaterade var en
storlabb! Det skulle inte bli den sista.

Efter middagen gick vi bort till parkeringen vid vägs ände och tittade bl.a. på de
stormfåglar som låg på bo uppe vid
skogskanten. De vita fåglarna var en
vacker kontrast mot det gröna gräset som
omgav dem. Här såg vi också våra första
toppskarvar, sillgrisslor, tordmular och
lunnefåglar. På gräsytorna framför några
av gårdarna hittade vi flera vinterhämplingar. Vi avslutade kvällen med att
titta på en mycket vacker solnedgång.

Morgonen därpå åkte vi runt ön med Johan
i hans lilla fiskebåt Aquila (vilket vi tyckte
var ett väldigt lämpligt namn) och tro det
eller ej, men havet var lugnt och solen
sken. Det var helt fantastiskt att åka
alldeles inpå fågelbergen och se tretåiga
måsar (som enligt Johan tyvärr minskat i
antal de senaste åren) vid sitt berg och
havssulor vid sitt (de ökar). Havet var så
stilla att vi t.o.m. kunde åka in mot en
grotta där några tretåiga måsar och
tordmular hittat boplatser. På vattnet
utanför bergskanten låg lunnefåglar,

sillgrisslor och tordmular guppande och
ovanför jagade storlabbar och havsörnar.
Den enda kustlabben vi såg flög förbi
under båtturen.
Efter en snabb lunch utanför vårt hus i
solen (inkluderat reklamfotografering för
campingen) gav vi oss iväg uppåt mot
fågelberget. Vi sidan av stigen en bit upp
låg en storlabb och en annan stod på vakt
en bit ifrån. Ett tacksamt fotoobjekt

När vi väl kom upp kunde vi titta ner på de
fåglar som vi några timmar tidigare sett
från havet. Men nu var måsarna och
sulorna som vita prickar nere på
klippavsatserna.

Vid lunneberget fanns inga synliga
lunnefåglar och Johan hade berättat att året
varit dåligt då endast 3 av 10 ungar kläckts
pga. av brist på mat. När vi sett oss nöjda
bestämde vi oss för att gå runt de två
mindre sjöar som kallas Litlevatnet och
Storevatnet. Vid Storevatnet kunde vi bl.a.

se 10 storlabbar plaska runt i vattnet för att
få bort saltet.
Då vi förstått att Runde inte hade någon
öppen restaurang, åkte vi på kvällen in till
Fosnavåg där vi åt på en mycket folktom
kinesrestaurang. Vi passade också på att
handla mat för morgondagens middag.
På lördagen letade vi reda på några nya
utsiktsplatser att spana från. Vi hade
fortfarande vackert väder även om
meteorologerna spått regn. Inget föll på oss
under dagen. Några modiga passade på att
bada – jag ingick inte bland dem. Jag vill
ha lite högre temperaturer i mitt badvatten.
Efter en gemensam middag och med fulla
magar traskade vi upp till fågelberget igen
för att vid 21-tiden få se lunnefåglarna
komma in från havet. Havet nedanför var
prickigt av dem och så småningom kom de
som projektiler över huvudena på oss,
vissa gjorde en sväng in över land och tog
sen en ny repa för att i bästa fall landa och
snabbt försvinna ner i något hål. Ju fler
som kom, desto fler blev nu stående på
klippor runt om oss. Man fick trängas lite
med alla (över)entusiastiska fotografer,
men det var ändå ett fantastiskt skådespel.
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Artlista
Grågås
Gravand
Gräsand
Ejder
Sjöorre
Stormfågel
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Gråhäger
Havsörn
Pilgrimsfalk
Strandskata
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Storspov
Kustlabb
Storlabb
Fiskmås
Gråtrut
Havstrut
Tretåig mås
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Lunnefågel
Ringduva
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Sädesärla, även en yarelli
Gärdsmyg
Rödhake
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Härmsångare
Törnsångare
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Blåmes
Talgoxe
Skata
Kråka

Korp
Stare
Gråsparv
Bofink
Grönfink
Grönsiska
Vinterhämpling
Gråsiska
Bör bli 56 totalt.

