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Forord: 
Da DOF Travel udbød den første rejse til Cambodia i udvalgets historie, var der ingen der havde 
forestillet sig, at der i løbet af 14 dage var tilmeldt tilstrækkeligt antal deltagere til at gennemføre 
hele 2 ture. Hans Meltofte tog afsted medio februar 2017 og undertegnede tog turen ultimo 
februar/primo marts 2017. Begge hold havde en enestående rundtur med mange fuglearter, bl.a. af 
de store vingefang med lange ben. Turene blev arrangeret af Sam Veasna Center for Wildlife 
Conservation med base i Siem Reap. 
 
Vi besøgte en række af Cambodias bedste fuglelokaliteter. Omdrejningspunktet var byen Siem 
Reap, som ligger lige nord for den store sø Tonle Sap i det nordvestlige Cambodia. Få kilometre 
fra Siem Reap ligger tempelkomplekset Angkor Wat. Templet er bygget til Kong Suryavarman den 
2. i begyndelsen af det 12. århundrede. Her tilbragte vi en hel dag, da det udover fascinerende 
templer, også er en god indgang til det lokale fugleliv omkring tempel-områderne.  
 
I byen Siem Reap har nonprofit NGO-organisationen Sam Veasna Center til huse. Centret udbyder 
økoturisme og indgår aftaler med lokalsamfundene og Ministries of Environment and Foresty patrol 
teams under Wildlife Conservation Society. Hensigten er, at en del af fortjenesten ved økoturisme 
tilfalder lokalbefolkningen på bekostning af jagt- og dyrkningsstop. 
 
Sam Veasna var en lokal pioner, der kortlagde dyre- og fuglelivet på de nordlige sletter i 
Cambodia. Han døde desværre allerede som 33 årig af malaria. Sam Veasna Center for Wildlife 
Conservation gennemførte hans drøm, og fik flere betydningsfulde områder fredet.    
 
På turen anvendte vi en håndfuld Toyota Landcruisere, hver med plads til 4 personer inkl. chauffør.  
 
Cambodia ’s artsliste omhandler bl.a. 2 endemiske og 30 truede fuglearter. Vi så én af de 
endemiske arter (Cambodian Tailerbird) og 5 af de truede arter (Milky Stork, White-shouldered 
Ibis, Giant Ibis, Green Peafowl og Bengal Florican).   
 
Turens afslutningsmiddag blev holdt i Kampot på Diamond Hotel. En værdig afslutning på en 
begivenhedsrig fugletur med DOF Travel, med takketaler til vores guide Lean Huth og vores 
chauffører, der altid smilende førte os gennem et mangeartet landskab, som var præget af 
sydøstasiens afbrænding af det tørre græs og plantevækster for at gøre plads til nyt frisk græs til 
kreaturer, når regntiden igen tager over i april/maj.   
 
På turen kårede vi på ”demokratisk” vis dagens fugl, ligesom vores gættekonkurrence over antal 
arter, blev vundet af Vibeke. Selvfølgelig var der også præmier til dem, som først opdagede de 5 
lakridsfugle.  
 
Denne rapport indeholder: 
Deltagerliste 
Rejserute 
Dagbog 
Samlet artsliste 
Tjekliste over arter og artstotaler, bilag 1 
 
Tak til Karen og Flemming Lang, Lis Kastrup og Jakob Herman for de flotte billeder, der pryder 
denne rapport. Tak til Jakob Herman for udarbejdelse af rutekort. 
 
Og sluttelig tak til Sam Veasna Center og vores guide Lean Huth, som utrætteligt førte os 
igennem, hvad vi godt kan kalde: ”Birdrace for Seniorer”! 
 
Peter Lafrenz 
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Lis Baunstrup og Jesper Larsen, København  
Grethe Mogensen og Mogens Nielsen, Lyngby 
Karen og Flemming Lang, Ballerup 
Jakob Herman, København 
Vibeke Tofte, Brønshøj 
Lis Kastrup og Svend Pettersson, Solrød Strand 
Erik Bjerrehave, Viborg 
Lars Bonne Rasmussen, Fåborg 
 
Lean Huth – Lokalguide Sam Veasna Center 
Peter Lafrenz, Glostrup, DOF Travel turleder 
 
 
 

 
Holdet samlet ved Bokor NP. Foto: Jakob Herman 
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Rejserute Cambodia 
 

Torsdag den 23/2-17 Afgang Kastrup lufthavn med Singapore Airlines kl. 12.50 til 
Singapore Changi International Airport. 

Fredag den 24/2-17 Ankomst Singapore kl. 07.00 lokal tid. 
Afgang Changi Airport, Singapore kl. 09.05. 
Ankomst Siem Reap Airport kl.09.45 lokal tid. 
 
Transfer til Hotel Sonalong Boutique Hotel, Siem Reap, for tjek-ind. 
Besøg på Sam Veasna Center kl. 12.10 – 13.00. 
Frokost på Sonalong Boutique Hotel kl. 13.20 – 14.00. 
 
Phnom Krom ricefields  kl. 15.10 – 18.00. 
Overnatning Hotel Sonalong Boutique Hotel, Siem Reap. 

Lørdag den 25/2-17 Tempeldag: 
Afgang Hotel Sonalong Boutique Hotel kl. 05.00 til billetkontor mhp. 
køb af adgangskort til The Great Park (200 templer). 
 
Bag Angkor Wat kl. 06.30 – 09.00.  
Tempeltur Angkor Wat kl. 09.00-10.30. 
Angkor Thom kl. 11.00-11.40. 
Tha Prom Temple kl. 11.45-13.15. 
Frokost uden for Tha Prom Temple kl. 13.30-14.30. 
Phreah Khan Temple kl. 14.30 – 16.30. 
Bag Angkor Wat kl. 16.30 – 17.30. 
 
Overnatning Hotel Sonalong Boutique Hotel, Siem Reap. 

Søndag den 26/2-17 Afgang Hotel Sonalong Boutique Hotel kl. 05.00. 
Bådtur til Prek Toal Bird Sanctuary over Tonle Sap-søen fra Chong 
Khneas kl. 05.00 – 07.30. 
Longboat-sejlads i flodarm  Prek Toal Bird Sanctuary kl. 07.30 – 
13.20. 
Bådtur tilbage over Tonle Sap til Chong Khneas kl. 13.20- 14.30. 
Phnom Krom ricefields kl. 15.00 – 16.00. 
Ankomst Hotel Sonalong Boutique Hotel, Siem Reap, kl. 16.30. 
 
Overnatning Hotel Sonalong Boutique Hotel, Siem Reap. 

Mandag den 27/2-17 Afgang Hotel Sonalong Boutique Hotel, Siem Reap kl. 05.30. 
Kørsel Siem Reap – Ang Trapaeng Thmor, kl. 05.30 - 06.40. 
 
Ang Trapaeng Thmor –Sarus Crane Reserve: 
Kl. 06.40 - 09.00 Øst –diget og rismarker med Sarustraner 
Kl. 09.30 - 10.00 Center 
Kl. 10.00 - 11.30 Nordlige dæmning 
Kl. 11.30 - 13.15 Woodland, uglespotting 
Kl. 14.00 - 15.00 Center – frokost 
Kl. 15.00 - 16.10 Vestlige dæmning  
Kl. 16.15 - 16.50 Landsby med silkefabrikation 
Kl. 17.00 – 17.15 Øst-diget og rismarker med Sarustraner 
Kørsel Ang Trapaeng Thmor – Siem Reap kl. 17.15-18.30 
 
Overnatning Hotel Sonalong Boutique Hotel, Siem Reap. 
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Tirsdag den 28/2-17 Afgang og tjek-ud Sonalong Boutique Hotel kl. 05.45. 
Kørsel Siem Reap – Florican Grassland kl. 05.45 – 07.00. 
 
Florican Grassland Reserve (Prolay) kl. 07.00 – 10.25. 
 
Transport Florican Grassland – Tmatboey: 
Frokost i Boeng Mealea kl. 12.00-12.45. 
Falkelokalitet kl. 13.30 – 14.00. 
Kulen Promtep Wildlife Sanctuary - Tmatboey-area: 
Tmatboey Community Lodge: Indkvartering kl. 15.15 – 15.40  
Tur i skoven efter Giant Ibis kl. 16.00 – 19.15 
 
Overnatning: Tmatboey Community Lodge 

Onsdag den 1/3-17 Kulen Promtep Wildlife Sanctuary - Tmatboey-area: 
Giant Ibis-site kl. 04.00 – 11.15 
Frokost og siesta på lodgen kl. 11.15 – 14.40 
White-shouldered Ibis-site kl. 15.10 – 16.30 
Natravne-lokalitet kl. 17.00 – 18.45. 
 
Overnatning: Tmatboey Community Lodge 

Torsdag den 2/3-17 Kulen Promtep Wildlife Sanctuary - Tmatboey-area: 
Flod-lokalitet  (1 times kørsel fra lodgen) kl. 06.30 – 10.15 
Brun fiskeugle-lokalitet kl. 10.30 – 11.40. 
 
Tmatboey Community Lodge kl. 12.10 – 15.00 
White-shouldered Ibis-site kl. 15.30 – 16.40 
Besøg i landsbyen kl. 16.50 – 17.10 
Ugle-lokalitet kl. 17.40 – 18.40. 
 
Overnatning: Tmatboey Community Lodge 

Fredag den 3/3-17 Afgang Tmatboey Community Lodge kl. 07.10. 
Kørsel til Kratie: 
Trapaeng Pring: kl. 08.15. 
Mekong River passeres kl. 10.00. 
 
Ankomst Kratie og tjek-ind Oudom Sabath Hotel kl. 12.10 
Væverfugle-lokalitet (7 km nord for Kratie) kl. 15.15 – 18.00. 
 
Overnatning Oudom Sabath Hotel, Kratie 

Lørdag den 4/3-17 Afgang Oudom Sabath Hotel kl. 06.00. 
Sejltur på Mekong River, Kampi Pool, nord for Kratie: kl. 07.05 – 
09.30. 
 
Afgang Oudom Sabath Hotel kl. 10.15. 
Kørsel til Seima Protected Forest: 
Frokost i Snoul kl. 11.45 – 12.50. 
Ankomst Seima Protected Forest: kl. 13.50. 
Forestry Adm. Center & WCS Headquarters: 13.50-15.00 
Lysning i nærheden af stenbruddet: kl. 15.20 -17.30. 
Stenbrud (påfugle-lokalitet): kl. 17.35- 18.30. 
 
Overnatning Moudolkiri Hotel, Senmonorom.  
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Søndag den 5/3-17 Afgang Moudolkiri Hotel kl. 04.00. 
 
Seima Protected Forest:  
Stenbrud (påfugl-lokalitet) og jordvej øst for vej: kl. 04.45-10.00. 
Jordvej syd for hovedvej, 2 km øst for Stenbrud: kl. 07.25-10.00. 
Frokostpause Moudolkiri Hotel, Senmonorom  kl. 10.50-14:00. 
Dak Dam Hills (847 moh) kl. 14.30-18.00. 
 
Overnatning Moudolkiri Hotel, Senmonorom. 

Mandag den 6/3-17 Afgang og tjek ud Moudolkiri Hotel kl. 06.00. 
Dal ved Oromis Hydro Power Station nær Senmonorom:               
kl. 06.10-09.00. 
 
Kørsel til Phnom Penh: 
Frokost i Snoul kl. 10.35-11.25. 
Prek Tamak Bridge (over Mekong River) kl. 15.00. 
 
Taylerbird site i udkanten af Phnom Penh: kl. 15.30-16.15. 
Kørsel til Kampot med ankomst  kl. 18.45 (efter i alt 508 km). 
 
Overnatning Blue Buddha Hotel, Kampot. 

Tirsdag den 7/3-17 Afgang Blue Buddha Hotel, Kampot kl. 05.00. 
 
Bokor Mountains: kl. 05.10-17.00: 
Nær Highland Ressort: kl. 06.05-08.15 – 850 moh. 
Partridge Site: kl. 08.20-12.00. 
Frokost: kl. 12.00-13.30 ved Partridge Site. 
Buddha statue: kl. 14.00-14.30 – 782 moh. 
P-plads i 700 moh: kl. 14.45-15.05. 
P-plads i 485 moh: kl. 15.10-15.20. 
Stop ved overflyvningssted for Hornbills: kl. 15.30-17.00. 
 
Afskedsmiddag Diamond Hotel, Kampot. 
Overnatning Blue Buddha Hotel, Kampot. 

Onsdag den 8/3-17 Afgang og tjek-ud Blue Buddha Hotel, Kampot kl. 06.00. 
Kampot Saltpans: kl. 06.20-10.30. 
 
Transfer til Phnom Penh kl. 10.30-12.45. 
Frokost udfor ankomsthallen Phnom Penh Airport: kl. 13.00-14:30. 
Phnom Penh Airport afgangshal: kl. 14.30-18.00. 
 
Afgang Silk Air kl. 18.35 til Singapore. 
Ankomst Singapore kl. 21.15 lokal tid. 

Torsdag den 9/3-17 Afgang Singapore Airlines kl. 00.35.  
Ankomst Kastrup lufthavn kl. 06.20 lokal tid. 
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Turrute del 1 udarbejdet af Jakob Herman. 

 
 

 
Turrute del 2 udarbejdet af Jakob Herman. 
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Dagbog 
 
Torsdag den 23. februar 2017 
Alle deltagere var mødt op i Kastrup rettidigt, og vi var som vanligt i god tid - denne gang i ekstra 
god tid!  Terminal 2 var her på formiddagen usædvanlig stille, og der var god plads til tjek-ind og 
bagage-drop. Vi blev tjekket ind ved Singapore Airlines skranker. De fleste af os slentrede ud til 
gate C36 i de nye lokaler, som er bygget til at kunne modtage Airbus A380 fra De forenede 
Emirater.  
 
Vejrmeldingen her i DK varslede et hidsigt lavtryk med op til 15-20 cm sne i de sydlige egne. Ville 
dog først ramme hovedstaden sen eftermiddag/aften.  
 
Vi skulle flyve med Singapore Airlines Boeing 777-200 til Singapore, hvor vi skulle skifte til Silk Air, 
der ville flyve os til Siem Reap. Flyet er godt fyldt, ihvertfald på monkey-class.  
 
Vi sidder nu i flyet, som bragte Hans Meltoftes hold tilbage til Kastrup i morges, og forlader rampen 
som planlagt kl. 12.35. Take off kl. 12.50. Den forventede flyvetid er estimeret til 11 timer. Flyrute: 
Falsterbo – Moskva -  Kasakhstan – Tajikistan – Aralsøen – Usbekistan – Kabul – Lahore – Dehli – 
Bengalske bugt – Puhket – Kuala Lumpur – Singapore.  
 
Vi er nu nået lidt over halvvejs, og har fået en sandwich. Vores biologiske ur er kun kl. 19.00. 
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Fredag den 24. februar 2017 
Vi nærmer os Singapore og har lige passeret Puhket. Der er 1 time 20 minutter tilbage (hurra).  
 
Vi ser under indflyvningen mange skibe med lanterner, der ligger for svaj. Vi lander nu i Singapore 
Changi Airport i let morgentåge kl. 07.00 lokal tid (7 timers tidsforskel) og tilmed en ½ time før 
planlagt. Vi lander i terminal 3 og har derfor god tid til vandreturen til terminal 2, hvor vi finder Silk 
Air flyets tjek-ind skranke uden panik. Efter planen ville vi have 1 time og 10 minutter til flyskifte, og 
en forsinkelse med Københavner-flyet med terminalskift, kunne godt blive mere ”spændende” end 
godt er.    
 
Singapore Changi Airport: kl. 07.00-08.45.  
Vejr: 8-3/8, svag vind, 26-32 °C 
 
Vi får lidt tid til at spejde ud gennem transithallens vinduer for at tjekke lufthavnens fugle: 1 
Sølvhejre bliver set under security-tjekket. Herefter ser vi Mynaer, såvel Great (white-vented) som 
Common Myna. Landsvaler fouragerer over den bagerste landingsbane, så de er lidt prikkede. En 
Large-billed Crow af nominatracen macrorhynchos  ses flyve over, og en Paddyfield Pipit ses ved 
landingsbanen. Da vi taxier ud, ser vi en Collared Kingfisher sidde på et markeringslys ved 
taxibanen. Ikke lige en lokalitet, som vi havde regnet med at se denne art. 
 
Boeing 737-800 fra Silk Air, et datterselskab til Singapore Airlines, letter kl. 09.05 mod Siem Reap. 
Forventet flyvetid 2 timer 10 minutter. Vi udfylder en hulens masse indrejsedokumenter. 
Stewardesserne har overmalede røde læber i V-form. Deres frisurer sidder uden et hår forkert. Alt 
er sprayet helt fast!  Vi forlader indonesisk luftrum og flyver udover Det sydkinesiske Hav. Enkelte 
steder kan vi kikke ned på havet, hvor vi ser flere skibe. Vi når omsider Cambodias kyst og 
nærmer os målet Siem Reap, hvor vi lander kl. 09.45 lokal tid efter en indflyvning over Tonle Sap-
søen, som vi skal besøge under opholdet i Siem Reap. Masser af husbåde ses under 
indflyvningen.  
 
Siem Reap Airport: kl. 09.45-10.45. 
Det er varmt og solrigt. Et par skovspurve pipper lidt i buskene ved lufthavnsterminalen.  
 
Gennem paskontrol og immigration efter at vi har fået vores kufferter udleveret. Nogle veksler til 
den lokale mønt, selvom US-dollars er et gangbart betalingsmiddel.  
Vi modtages af vores Sam Veasna-guide Lean Huth og vores chauffør til den lille minibus, som vi 
skal anvende her under opholdet i Siem Reap. Transfer til Sonalong Boutique Hotel, som er vores 
hotel de næste 4 nætter. Trafikken i byen er moderat, men knallerter og tuk-tukker fylder mest i 
gadebilledet. Ellers er det mest lastbiler og busser, vi ser på vejene. Privatbiler er ikke udbredt.  
Vi får at vide af Lean, at Siem betyder Siam/Thailand og Reap betyder nederlag, med andre ord 
Thailands tabte land. Der er i dag 140.000 indbyggere i Siem Reap.  
”Navnet Siem Reap betyder 'Siams nederlag' — nutidens Thailand — og refererer til en 
århundredgammel strid mellem Cambodia og Thailand. Wiki skriver om Siem Reap: 
I 1901 begyndte École Française d'Extrême Orient (EFEO) en lang tilknytning til  ved at finansiere 
en ekspedition til Bayon. I 1907 blev Angkor, som havde været under thailandsk kontrol returneret 
til Cambodia og EFEO tog ansvaret for at rydde og restaurere hele området. Samme år ankom de 
første turister til  – et uhørt antal på 200 i løbet af 3 måneder. Angkor var blevet 'reddet' fra junglen 
og indtog sin plads i den moderne verden. 
Siem Reap var ikke meget mere end en landsby da de første franske opdagelsesrejsende 
genopdagede  i det 19. århundrede. Med returneringen af  til Cambodian (som var under fransk 
kontrol) i 1907, begyndte Siem Reap at vokse og absorberede den første bølge af turister. Grand 
Hotel d'Angkor åbnede sine døre i 1929 og templerne vedblev at være et trækplaster for Asien, 
indtil slutningen af 1960'erne og tiltrak besøgende som Charlie Chaplin og Jackie Kennedy. I 1975, 

https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Siams&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://da.wikipedia.org/wiki/Cambodia
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89cole_Fran%C3%A7aise_d%27Extr%C3%AAme_Orient&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Bayon
https://da.wikipedia.org/wiki/Grand_Hotel_d%27Angkor
https://da.wikipedia.org/wiki/Grand_Hotel_d%27Angkor
https://da.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Jackie_Kennedy&action=edit&redlink=1
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blev Siem Reaps befolkning, som resten af bybefolkningerne i Cambodia, evakueret af det 
kommunistiske Khmer Rouge og drevet ud på landet. 
I dag er Siem Reap uden tvivl Cambodias hurtigst voksende by og fungerer som adgangsport til de 
verdensberømte  templer.” 
Vi ser lidt fugle på den 30 minutters bustur til hotellet. Bl.a. en Brown Shrike, som anses for en 
hellig fugl, da den bebos af bedsteforældrenes sjæl, Black Drongo, Common Myna, Yellow-vented 
Bulbul, Palm Swift, og Purple Heron. 
 
Vi bliver indkvarteret på et hotel Sonalong Boutique Hotel midt i byen. Det ligger på en sidevej til 
hovedstrøgene, og vi har fredelige og rolige omgivelser. Der hører en swimmingpool til hotellet. 
Restauranten er åben og hyggelig. Her er tilmed rent og værelserne er rummelige med bad og 
toilet.  
 
Sam Veasna Center for Wildlife Conservation: kl. 12.10-13.00.  
Vejr: 3/8, svag vind, 32 °C  
 
Centeret er opkaldt efter en pioner indenfor ornitologi i Cambodia, Sam Veasna, som desværre 
døde i en alder af 33 år som følge af malaria. Centeret byggede videre på hans kortlægning og 
erfaringer med aftaler med lokalbefolkningen om naturbeskyttelse, som bliver finansieret af 
økoturisme og midler fra Wildlife Conservation Society i USA.  
 
Efter indkvartering kører vi til Sam Veasna Centeret og hilser på Raksa, deres manager og Peters 
kommunikationsled de sidste 1½ år i forbindelse med bestilling og planlægning af turen. Vi hilser 
også på Sophoan Sanh, centerets stjerneguide, som Hans’ hold havde fornøjelsen af på deres tur. 
Vi får en lille rundvisning på centeret og havner på 1. sals terrasse, hvor vi kan overskue haven og 
dens fugle. Fine Brown-thoated Sunbirds ses og høres. Zebra Dove, Yellow-vented- og Streak-
eared Bulbul ses også, ligesom Common Taylerbird såvel høres synge (højt) og ses. Herudover en 
Oriental Magpie Robin og et flygtigt syn af Taiga Fluesnapper. Jo, vi er kommet til Sydøstasien!  
Germans Swiftlets flyver over, og et Cambodian Striped-Squirrel ses i et træ.  
I receptionen hænger der et vægmaleri, der viser et tegnet kort over Cambodia med de forskellige 
lokaliteter markeret og tegninger highlights. Fx er der aftegnet en tiger i Seima Protected Forest, 
men desværre anses tigeren i Cambodia for uddød pga. illegal jagt og efterstræbelse.  
Sonalong Boutique Hotel: kl. 13.20-14.00 
Vi kører tilbage til hotellet og får en dejlig frokost med kolde drikke.  
 
Siem Reap bypark: kl. 14.10-15.00. 
Ved 14-tiden kører vi ud til byens lokale park, hvor hovedattraktionen er hundredevis af rastende 
frugtflagermus, der tilbringer dagen i nogle høje træer, inden de skal på jagt, når mørket falder på.  
Det er Lyle’s Flying Fox, som trods dagslyset er livlige med skrig og smårokeringer. Arten er truet 
og den lever kun i Cambodia, Vietnam og Thailand. 
Cobbersmith Barbet høres, og vi får også et kort look af denne art i toppen af et træ. Ved det 
nærliggende tempel sidder et ægtepar med adskillige fuglebure, der er fyldt med fugle. De lever af, 
at tempelbesøgende køber fuglenes frihed og at de derved opnår lykke i livet fremover. Det var et 
sølle syn, dyremishandling på højeste niveau. Et bur fyldt med finker, der måtte sidde oven på 
hinanden pga. pladsmangel. Andre bure indeholdt digesvaler, en gul vipstjert og nogle små 
sanglærker. Anvendelse af spejlnet i Sydøstasien er udbredt, da fugle er en del af spisekortet. De 
kan så også bruges til at fange fugle, der mod betaling, kan slippes ud igen.  
Phnom Krom ricefields: kl. 15.10-18.00. 
Herefter kører vi ud til en nærliggende rismarker og vådområder blot 10 km fra Siem Reap. Vi får 
selvfølgelig masser af nye turarter ud af de godt 36 arter, som blev noteret. Vi er i landbrugsland 
med masser af landbrugsjord og små inddæmmede søer til dyrkning af lotusblomster, som 
anvendes bl.a. til madlavning, medicinfremstilling og ikke mindst som blomsterbuketter, 
dekorationer og til medbringelse på tempelbesøg. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Khmer_Rouge
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Paddyfields syd for Siem Reap. Foto: Lis Kastrup 

                                       
Ved vores første stop, i skyggen af en klynge træer, ser vi ud på såvel udtørrede som 
oversvømmede rismarker, hvor Oriental Pratincoles ses flyve frem og tilbage i mindre flokke. Arten 
ligner vores europæiske braksvale, og har også rødbrune undervingedækfjer. Oversiden er mere 
ensfarvet mørk, og den har ingen hvide vingebagkanter.  
 
Vi er tæt på Tonle Sap søens bred, der ligger ikke langt herfra. Så der er en konstant overflyvning 
af hejrer og storke. For storkenes vedkommende er det Asian Openbill og Painted Stork, hvor 
begge arter er talrige, dog med overvægt af Openbill. To Spot-billed Pelicans flyver hen over vores 
hoveder, og Vibeke hugger til og scorer lakridspræmien, som dog kun er retten til ansvarsfulde job 
at fordele lakridsen til gruppen. Vi ser såvel Stylteløbere som Hvidskæggede Terner fouragere i 
nærliggende vådområdet. 
 
Efter 1½ times obs. kører vi godt 400 meter videre ud til en jordvej, hvorfra vi går ind i området. 
Biotopen byder på udtørrede marker og lilje-vandhuller. 
  
Et par af Plaintive Cuckoo stjæler vores opmærksomhed. De fouragerer på liljerne tæt på os, så vi 
får gode muligheder for at nyde denne gøgeart. Observationen var så god, at Plaintive Cuckoo 
blev udnævnt til dagens fugl. Black Drongo er karakterfugl her i det åbne landskab, og de sidder 
oftest på el-ledningerne, hvor de kan holde øje med forbi-flyvende insekter. En Chinese Pond 
Heron flyver op, og vi ser tydeligt de sorte vingespidser, som adskiller den fra Javan Pond Heron. 
Af andre karakterfugle kan nævnes Plain Prinia, Pied Bushchat og Brown Shrike.  
 
Næste lakridsfugl dukker op, og nu er det Karen der råber ”lakrids”, da en Slangehalsfugl flyver op 
fra en gruppe træer. Vi bliver dog forstyrret af Blue-tailed- og Green Bee-eater, som viser sig fint 
på tæt hold.  
 
Vi nærmer os et større vådområde, hvor vi kan se mange hejrer fouragere, ligesom småflokke af 
vadefugle ryger op ind imellem. Lille Præstekrave er talrig og den ”fylder” i lydbilledet, men vi ser 
også op til 4 Long-toed Stints. Til sidst ser vi dem relativt tæt på, så vi kan se de gul/grønne ben, 
og det stribede bryst. Og så kan de godt lide at strække hals ind i mellem.  
 
Vi tager tilbage til hotellet ved 18-tiden. Vi er alle mærket af den lange rejse og mangel på søvn. 
Varmen er også mærkbar, specielt her til eftermiddag, hvor temperaturen sniger sig over de 30 
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grader. På hotellet er der igen 4 dejlige retter med masser af grøntsager samt drikkevarer i form af 
øl og cola. Så skal vi have præsenteret næste dags program af Lean, dagens fugl skal udnævnes 
og til sidst skal der laves tjekliste, for dem som har mod og kræfter hertil.   
 
Vores første dag i Cambodia var indholdsrig, men der er jo også mange nye arter at forholde sig til. 
Godnat og sov godt! 
 
Dagens fugl:  
Plaintive Cuckoo 
 
 
Lørdag den 25. februar 2017 
Vejr: 7-3/8, svag vind, 26-32 °C  
 
I dag er det tempel-dag, hvor Angkor Wat er hovedattraktionen. Vi starter tidligt ud fra hotellet, for 
vi skal være ude i god tid for at undgå kø ved billetkontorerne til Angkor Wat og de andre 200 
templer. Så vi kører fra hotellet kl. 05.00, og kører de godt 40 minutter til billetkontoret, hvor P-
pladsen er scene for morgendisko holdet, der hoppede rundt til en larmende ghettoblaster. Vi bliver 
alle hver især fotograferet til billedelegitimation til vores one-day permit til World Heritage til 37 
USD.  
 
Vi kører til  Angkor Wat’s ”bagindgang”, hvor vi udnytter mørket til at spise morgenmad i bussen.  
 
Angkor Wat tempelområde: kl. 06.50-09.00. 
Efter morgenmaden gryer dagen, og Lineated Barbets overdøver fuglenes morgensang. Vi ser 
Variable Squirrel - egernet med de mange farvevarianter. Vi går ind i tempelområdet og en lille sø 
giver fint overblik, og vi ser et par isfuglearter: Black-capped og Common. Vi kommer ikke langt, for 
hele tiden kommer der nye fugle til: Ashy Drongo (både den grå og sorte variant), Hainan-blue 
Flycatcher, Ashy Minivet, Black-naped Oriole, Hill Myna ved redehul, Javan Pond Heron, Greater 
Raquet-tailed Drongo, Asian Barred Owl, og ikke mindst en meget skulky Mountain Wagtail, som i 
den grad legede gemmeleg med os. Den havde med at forsvinde i skovbunden. De fleste fik den 
set, inden den forsvandt som dug for solen.  
 
Grethe finder lakridsfugl nr. 3, da 2 Oriental Hornbills ses nær et lille tempel. De ses i toppen af et 
træ inden de flyver. Det går alt for hurtigt med de lakridsfugle. Der skal jo også være lakrids til 
senere på turen!  
 
Vi ankommer til Angkor Wat, hvor vi skal møde vores tempelguide med henblik på 1 times 
rundvisning. Nogen når lige at se en Black Basa, han, flyve over. Herudover ser vi to af de smukke 
Rose-breasted Parakeets komme flyvende forbi – nice.  
 
 
Tempeltur Angkor Wat: kl. 11.00-11.40. 
De fleste deltager i tempelrundvisningen. Dog bliver Flemming, Svend og Lars udenfor med vores 
guide. Heldigvis er antallet af besøgende behersket. Vores tempelguide fortæller løs bl.a. om de 
relieffer, som er udhugget i kalkstensmuren. Han har det med at sige Yes OK efter hver sætning, 
så koncentrationen begyndte at svigte, og Grethe begynder at kalde ham Mr. Yes OK. Lis B. holdt 
dog fortsat fanen høj, så hun fik eneforedrag, mens vi andre fotograferede, småsnakkede og 
kikkede efter fugle. Det bliver til flere Blådrosler, Landsvaler og Great Mynaer.  
 
Mr. Yes OK livede helt op da han fremviste Budda med rækker af topløse kvinder og en enkelt 
lady-boy indhugget i sandstenene. 
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Tid til fundering under tempelrundvisningen Angkor Wat: 

Jesper: Hvorfor må man ikke røre ved reliefferne? 
Peter: Hvornår skal vi ha’ mad? 

Lis: Mr. Yes OK er faktisk ret charmerende! 
Foto: Lis Kastrup 

 
 
 
I midten af templet er der afmærket et punkt, der viser alle verdenshjørnerne i templets midte. 
Wikipedia nævner flere forskeres bud på templets indretning ift. verdenshjørnerne:  
” I modsætning til de fleste khmertempler er   orienteret mod vest og ikke øst. Dette har fået mange 
til at konkludere, at Suryavarman havde planlagt det som et begravelsestempel. Yderligere beviser 
for dette synspunkt gives af basreliefferne, hvis historie fortælles imod uret – prasavya i 
hinduterminologi – hvilket er det modsatte af den normale orden, og ritualer i forbindelse med 
brahmiske begravelsesceremonier finder sted i modsat orden.[7] Arkæologen Charles Higham 
beskriver ligeledes en genstand, der muligvis har været en begravelseskrukke, der blev fundet i 
det centrale tårn.[8] Freeman og Jacques indvender dog, at flere andre templer afviger fra den 
typiske østlige retning og foreslår, at Angkor Wats retning var begrundet i dets indvielse til Vishnu, 
der var forbundet med vest.[4] 
En yderligere fortolkning af Angkor Wat er blevet foreslået af Eleanor Mannikka. Hun argumenterer 
for at der er indbygget tidscykler for solen og månen i dimensionerne, indholdet og arrangeringen 
af basreliefferne og templets generelle ensretning, hvilket ifølge hende indikerer, at de som 
byggede templet mente, at der kom en ny æra med fred under kong Suryavarman 2.: 
"...da målingen af tidscyklerne for månen og solen var bygget ind i det hellige område, er dette 
guddommelige mandat til at herske forankret i hellige kamre og korridorer, hvilket eviggør kongens 
magt og ærer og formilder guddommene manifesteret i den guddommelige himmel." 

https://da.wikipedia.org/wiki/Relief
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandir&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat#cite_note-glaize59-7
https://da.wikipedia.org/wiki/Charles_Higham
https://da.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat#cite_note-higham118-8
https://da.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat#cite_note-FJ_48-4
https://da.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Mannikka
https://da.wikipedia.org/wiki/Suryavarman_2.
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Det var åbenbart meget populært, at besøgende turister skulle fotograferes her i templets 
midtpunkt, og det foregik således, at 4 personer stillede sig op på markeringen af respektive 
verdenshjørner, og kikkede ned i gulvet, hvor man så, med en mobiltelefon liggende på gulvet, tog 
billeder af ansigterne.  
 
En gruppe kinesiske kvinder havde megen morskab med denne fotografering, og når de havde 
taget et billede, så skulle de lige have et mere, og så et med andre kvinder fra gruppen, så det trak 
gevaldigt ud. Da DOF Travels deltagere også ønskede et sådant billede, måtte turlederen træde i 
karakter og fysisk flytte en højtråbende kineser, og fortælle ”at tiden var udløbet”. Det kom 
nærmest til håndgemæng, og kinesiske forbandelser væltede ud af kvinden. Turlederen svarede 
igen med at trampe i gulvet og sige mærkelige lyde, for så at smile og grine. Det endte med 
gensidige grin og store smil, og man skiltes som bedste venner, og så skulle hun lige have et 
billede at den underlige vesterlænding fra Danmark.  
 
Besøget var ved at være slut, og vi begav os til hovedindgangen, hvor bussen holdt. Forinden 
skulle der dog lige tages billeder af Long-tailed Macaque aber. Da vi mødtes med de 3 ikke-
tempelbesøgende deltagere, skulle vi lige se Flemmings billede af en White-throated Rock Thrush, 
han, som de havde hygget sig med, mens vi var på tempelbesøg. Misundelig, nej ikke spor!  
 
 

 
Hallo, Hallo – vi har en efterlysning. Lille Erik er forsvundet fra sin klasse. Han er iført kasket, gråt skæg og bærer briller. 

Telefonnummer til klasselæreren er skrevet på hans hånd, så hvis I møder ham, så ring venligst. 
Foto: Lis Kastrup 

 
Angkor Thom Temple: kl. 11.00-11.40. 
Vi kører alle til Angkor Thom templet, hvor vi ser flere smukke Red-breasted Parakeets sidde i 
træerne. En ung tysk turist af hunkøn går uden varsel hen til mit teleskop og kikker i det. Jeg sagde 
herefter, at det kostede 10 USD for at se i det, men det ignorerede hun. Frække bitch! Hun kunne 
jo bare spørge, så havde hun fået lov.  
 
Tha Prom Temple: kl. 11.45-13.15. 
Endnu et tempel besøges – Tha Prom, hvor nogle høje udgåede træer var siddeplads for 
Alexandre Parakeet – og tilmed yngleplads i et hul i træet nærmest os. Rosy-breasted Parakeets 
ses – og ikke mindst – høres også. En Brown-backed Needeltail ses flyve hastigt forbi af de få. 
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Vi går rundt om templet primært for birding. En Ashy Minivet og Black-crested Bulbul kommer 
begge i bogen. En Greater Coucal høres i det fjerne. Vi spiser frokost i en restaurant uden for 
templet (kl. 13.30-14.30).  
 
Phreas Khan Temple: 14.30-16.30. 
Vores sidste tempel i dag er Phreas Khan Temple, som blev bygget i de 12. århundrede. Det var 
centrum for en betydelig organisation med 100.000 tjenestemænd og øvrigt ansatte.  
 
Som andre templer blev det i en periode overladt til naturen, og kæmpe træer vokser op mellem 
mure og bygninger. Omkring 1930 begyndte den indledende rydning af området, men mange træer 
fik lov at blive stående, hvilket i dag giver en urskovsagtigt oplevelse at besøge netop dette tempel. 
 
Vi birder først langs alleen inden voldgraven og tempelområdet. Det bliver til en halvdårlig Blue-
naped Monark og en fin Hainan Blue-Flycatcher. Og det bliver endnu bedre med en Asian Emerald 
Cuckoo i toppen af et træ, godt nok på afstand, men i fint medlys og frit eksponeret. Wow, hvilke 
glinsende farver. Et par af Black Baza glider over vores hoveder. Ligeledes ser vi Ashy Minivet, 
Black-crested Bulbul. Black-headed Bulbul høres og ses dårligt. Vi er nu gået over voldgravsbroen 
og begiver os ind i selve tempelområdet. Der er dog 15 minutters gang til selve templet. På vejen 
opdages en White-rumped Shama. Den lokkes lidt frem, så vi får set fuglen ok, mens den synger 
på livet løs. Udfor tempelindgangen ses en phylloscopus i toppen af et træ. Jesper har holdt øje 
med den, og mener vi skal se den. Den er frit eksponeret og i fint medlys, og vi får sågar skoperne 
på den. Det er en Pale-legged Leaf Warbler med den blege benfarve og gråligfarvet isse.   
 

 
Der studeres Pale-legged Leaf Warbler, såvel live som i litteraturen. Foto: Lis Kastrup 

 
Angkor Wat: kl. 16.30-17.30.  
Vi slutter tempeldagen med at tage ud til søen, hvor vi var imorges. Her vil vi igen prøve at få set 
White-throated Rock-Thrush. Det er nu eftermiddag, så måske er der kommet liv i fuglene igen. 
Det starter godt. Lean finder hurtigt en han, men inden vi kommer hen til ham, så er den væk. Lis 
K. finder en hun længere inde i skoven. Det kniber for os at finde den i skopet, så kun få når at få 
den set. Ved samme lejlighed kommer Flemming og viser et nyt billede af en han! Vi andre får til 
gengæld set en smuk han af Hainan Blue-Flycatcher. En spændende dag i smukke og historiske 
omgivelser, som absolut er godkendt. 
 
Dagens fugl:  
Asian Emerald Cuckoo. 
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Søndag den 26. februar 2017 
Vejr: 0/8, svag vind (på søen let), 27-34 °C 
 
Vi står tidligt op og kører fra hotellet kl. 5 for vi skal på sejltur over Tonle Sap søen og ind i Prek 
Toal reservatet på søens vestlige side. Vi kører den korte tur til Chong Khneas, hvor vores båd 
afhenter os. Båden der har god motorkraft kan medtage os alle. Der er tilmed et toilet i agter. 
Sejlturen over søen tager omring 2½ time. Den sure bådfører og hans lidt tilbagestående 
medhjælper tager imod os, og vi lægger fra land kl. 05.45 og sejler i mørket gennem en 
menneskeskabt kanal og ud i søen. Vi møder flere fiskere i longboats på vej i ”havn” med deres 
fangst. Tonle Sap er dels en sø og dels en biflod til Mekongfloden, og således en integreret del af 
Mekongflodssystemet. Sommerens monsunregn får søen til at blive 4-6 gange større under 
regntiden end under tørtiden. Den udnyttes til dyrkning af ris og der er flydende boliger på søen, 
hvor beboerne lever af fiskeri. Tonle Sap er den eneste flod i verden, der skiftevis løber den ene 
vej og derefter den anden vej. Tonle Sap floden er 120 km og møder Mekongfloden ved Phnom 
Penh. Søen er et tidligere delta, der de sidste 2000 år har flyttet sig længere sydpå.  
 
Bådtur Tonle Sap fra Chong Khneas til Prek Toal: kl. 05.45-07.30. 
Solen står op og vi ser såvel Fiske- som Sølvhejre flyve over søen. Overflyvende landsvaler ses 
også på vej over søen. Vi spiser morgenmad under sejladsen. Kort før reservatet ses de første 
Great-, Indian- og Little Cormorant.  
 

 
Vi sejler til Prek Toal. Båden har lidt slagside, hvilket skyldes fejlplacering af madpakkerne. 

Foto: Lis Kastrup 

 
Prek Toal Bird Sanctuary: kl. 07.30-13.20. 
Prek Toal Sanctuary huser nok den største koncentration af waterbirds i Sydøstasien, med mange 
ynglende storke og hejrefugle. Specialiteterne er Greater og Lesser Adjutant, Painted- og Milky 
Stork, Spot-billed Pelican og Oriental Darter. Lokaliteten er udpeget som Ramsar-område, hvilket 
tilkendegiver at vådområdet har international betydning for adskillige fuglearter.   
 
For at komme ind i Prek Toal flodarmen må vi skifte til longboats. Tonle Sap søen er på denne 
årstid kun omkring 2 meter dyb, så vores store båd har lidt besværligheder med at komme ind i 
flodmundingen pga. søliljer. Vanddybden i flodarmen var på kun 1 meter. Vi kravler over i 4 
longboats. To amerikanere og deres guide er her også, og de har deres egen longboat. Lean 
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arrangerer ”fælles-sejlads” forstået på den måde, at bådene, hvor der er plads bindes sammen, og 
der sejles kun på en motor. Derved er vi alle i første række. Det holder dog ikke hele tiden, for 
floden bliver af og til for smal, og rebene løsnes, indtil der bliver plads igen. 
 

 
Fællessejlads Prek Toal, hvor alle sejler forrest!  Foto: Lis Kastrup 

 
En Rovterne fouragerer i flodmundingen. Der er tusindvis af fugle, der raster og fouragerer i det 
flade vand: hejrer, storke, pelikaner, skarver og slangehalsfugle. Vi var lige kommet i bådene, da 
adskillige hejrearter kom i bogen nærmest samtidigt, bl.a. Yellow-, Cinnamon- og Black Bittern. 
Herudover sås 2 arter Pond-Heron (Chinese- og Javan Pond-Heron) samt mange, der forblev 
ubestemt. Pond-Herons var alle i vinterdragt, bortset fra en enkelt udfarvet Chinese.  
 
Af de hvide hejrer, var der såvel Little Egret som Great- og Intermediate Heron. Sidstnævnte er – 
som oftest – undervurderet antalsmæssigt. Ibiser var repræsenteret ved overflyvende småflokke af 
Black-headed og Glossy Ibis. Af storke var Asian Openbill meget talrig, mens Painted Stork ”kun” 
var almindelig.  
 
Den sjældne Milky Stork sås også. Den første sås kredse og tage højde med to Paintede. Lidt 
senere havde vi 2 fugle flyvende samtidigt lavt over trætoppene. Set nedenfra er Milky Stork nem 
at kende fra Painted. Den er sort/hvis som en Hvid Stork, hvor Painted har sort-/hvidmelerede 
undervingedækfjer samt brystbånd. Der yngler kun 14 par Milky Stork i området, men antallet er 
svagt stigende efter en målrettet indsat fra Sam Veasna Center.  
 
Et par Lesser Adjutant sås, mens vi dyppede på Greater. Spot-billed Pelican, med det store 
vingefang, sås i småflokke. Great-headed Fish-eagle sås i 2 eksemplarer (1 voksen og 1 2K), hvor 
specielt den voksne fugl vagte stor jubel.  
 
Vi sejler ind i en mindre flodarm, der er så smal, at der flere steder kun er plads til båden, og vi skal 
holde vores arme indenbords, for ikke at få rifter fra krat og spidse grene. Vi passerer et åbent 
område, hvor træer var nedbrændte. Vi kunne derfor kigge ind over området og en mindre 
lavandet sø, som var tilholdssted for over 125 Sorte Ibisser, 30 Stylteløbere og 60 Atlingænder. 
 
For enden af flodarmen kommer vi i ”land”, dvs. vi går på den tørrede søområde, der er 
oversvømmet i regntiden. Der er rester af fiskenet flere steder, og de udtørrede- og afbrændte  
vandplanter knaser under vores fødder. Vores mål er nogle trægrupper, hvor Painted Stork yngler. 
Vi kommer relativt tæt på storkene, da de slet ikke er sky. En Milky Stork kommer også flyvende og 
lander i træet. Vi har fået at vide at en Milky og Painted Stork har fået afkom, men vi kan ikke se en 
rede her. Vi kommer ikke over til platformen herfra. Der er uvejsomt, og tiden er ej heller til det.  



18 

 

 
Vi begiver os tilbage til vores longboats efter 2 x 8,5 km sejlads i Prek Toal, hvor vores frokost 
venter på os efter en naturoplevelse af de helt store. Aldrig før har jeg oplevet et så koncentreret 
fugleliv, når det gælder et så artsrigt udsnit af hejrer, storke, ibiser og skarver.  
 
Sejltur over Tonle Sap til Chong Khneas: kl. 13.20-14.30. 
Vi forlader Prek Toal og sejler tilbage til Chong Khneas. Inden vi kommer ind ad kanalen ser vi en 
af de flydende byer, som søen huser. Her bor fiskerfamilierne permanent. I regntiden flyttes 
husbådene ind i ”havnen”, hvor de er mere beskyttet. Der er også flere restauranter imellem, og 
turister strømmer i stor stil til disse for at nyde deres frokost m.v., hvilket de mange turbåde vidner 
om. Vi har i dag sejlet 2 x 20 km over søen.  
 
På vej tilbage til hotellet stopper vi ved vores sump fra forleden dag. 
 
Phnom Krom ricefields: kl. 15.00-16.00.  
Der er ikke så meget at se på her i eftermiddagsheden. Nævnes skal 1 Oriental Cuckoo på en el-
ledning, 3 Scaly-breasted Munias, 2 Black-collared Starlings og et par Pied Bushchat. 
Braksvalerne er her også.  
 
Vi er tilbage på hotel Sonalong Boutique kl. 16.30, hvor der bliver tid til at kaste sit legeme i 
swimmingpoolen.  
 
Dagens fugl:  
Grey-headed Fish-eagle (efter bestikkelse af turlederen og lodtrækning!). 
 
 
Mandag den 27. februar 2017 
Vejr: 0/8, N 0-1, 28-32 °C  
 
Afgang Sonalong Boutique Hotel, Siem Reap, kl. 05.30. Dagens destination er Ang Trapaeng 
Thmor Sarus Crane Reserve.  
 
De røde Khmer lod i 1970’erne bygge en større dæmning, hvis sø af opsamlet vand kunne 
anvendes til kunstvanding. Dette skabte fourageringsområder for Sarustranerne, hvis østlige race 
grus antigone sharpii på daværende tidspunkt var en bestand på under 1.000 fugle. Senere blev 
Sarus Crane Reserve etableret i år 2000.   
 
Ang Trapaeng Thmor Sarus Crane Reserve: kl. 06.40-16.10. 
Udover traner kan reservatet fremvise store flokke af overvintrende andefugle, bl.a. Lesser 
Whistling-Duck, Comb Duck og Cotton Pygmy-Goose. Området huser endvidere overvintrende 
kærhøge, især Eastern Marsh- og Pied Harrier. Greater Spotted Eagle ses også i mindre antal. 
Begge arter jacanaer træffes her. Endvidere findes den sjældne hjort, Eld’s Deer, i området, men vi 
så ikke skyggen af denne pattedyrsraritet.  
 
Efter en god times kørsel fra hotellet begynder det at lysne. Vi har kørt på en helt ny-asfalteret vej, 
så efter Siem Reaps trafik, gik det strygende. Vi stopper ved et lille vandhul før reservatet, da der 
står nogle vadefugle: 20 Sortklirer og 1 Tinksmed. Vi ser og hører en Oriental Skylark. Herlig sang 
her i morgengryet.  
 
Øst-diget: kl. 06.40-09.00. 
Vi starter ved den østlige reservatgrænse, da tranerne fouragerer på rismarkerne lige udenfor 
reservatgrænsen. Vi stopper hurtigt bilerne, da der ses kærhøge i luften. Vi ser flere Eastern Marsh 
og nogle flotte Pied Harrier af hankøn. Vi fortsætter og før øje på en flok tranelignende fugle, der 
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lægger an til landing. Og ganske rigtigt. En flok på 88 Sarus Cranes (optalt af Lean) fouragerede 
på tilstødende rismarker. Desværre står de i et lidt dårligt lys (den opgående sol og røg fra 
afbrændinger), men vi kan godt se det røde på hovederne i teleskoperne. Lydkulissen er bare i 
orden med de skønne tranelyde.  
 
Vores landcruisere parkeres på rismarken, og vi står på diget og spejder ud over området. En 
sidekanal med en lille jordvold giver syn på nogle forskellige småfugle. Mest markant er nogle 
Rødstrubede Pibere, der både ses og høres på fineste vis, ligesom et par Blåhalse lader sig se på 
jordvolden. En Chestnut-eared Bunting landede kortvarigt. Da der samtidigt var Red Avadavat og 
Blåhalse fremme, var det ikke så mange, der nåede at se Buntingen så godt, ja, nogle så den slet 
ikke.  
 
En Stor Skrigeørn sås stående på jorden (fløj dog en kort tur lidt senere). Blå Glente og Tårnfalk 
sås begge muse. Comb Duck og Indian Spot-billed Duck ses overflyvende. 
 
Vi kører herefter til Nature Center for at hente vores lokalguide.  
 
Nature Center: kl. 09.30-10.00. 
 
Nord-dæmningen: kl. 10.00-11.15. 
Herefter kører vi op på dæmningens nordside til det store vandreservoir. Der var en del 
vandplanter her i kanten, som tiltrak en del ænder, såsom Lesser Fulvous Duck og Cotton Pygmy-
Goose, ligesom begge jacana-arter  (Bronze-winged og Pheasant-tailed) sås. Black-backed 
Swamphen sås også, og de kunne spottes langt væk, da de ragede over vandplanterne.     
 
Et sidste stop inden vi kører i skoven efter ugler blev skelsættende. Vi fik set en art, som slet ikke 
var på Cambodias fugleliste, og som vi forbinder med et helt andet sted på kloden, nemlig 
Australien og New Zealand. Arten er en standfugl på Borneo/Sumatra/Sulawesi og overvintrer 
ifølge litteraturen på Philipinerne, og altså også i Cambodia. Det er vadefuglen Pied Stilt 
(Clemments) eller White-headed Stilt (Robson), og vi så tilmed 2 af slagsen. Der er ifølge 
Wikipedia en fast ikke-ynglende bestand på Sri Lanka. Lean fortæller, at arten er en årlig 
vintergæst i Cambodia, og at der nogle år kan ses op til 10 fugle.   
 
Jesper finder en yngre kredsende Stor Skrigeørn på nogen afstand.  
 
Vi kører herefter mod noget woodland i nærheden, og ser en Rufous-winged Buzzard på vejen.  
 
Woodland: kl. 11.30-13.15. 
Vi er i en åben (meget åben) skov, for træer er i stor udstrækning ryddet til landbrugsjord. Men 
nogle enkeltstående grupper af træer har fået lov til at blive stående. Mon ikke Sam Veasna har 
betalt landmanden for dette, så de fortsat kan fremvise hele 3 uglearter her: Spotted Owlet, 
Spotted Wood-Owl og Slørugle.  
 
Vi har en håndfuld spejdere, der hurtigt får styr på Spotted Owlet, en ung Brown Wood-Owl og så 
den lokale race af Slørugle. Sidstnævnte så vi flyve omkring et par gange, ligesom vi så den lande 
i et træ (noget skjult, så selv i skopet var den svært at se, specielt fordi man var afhængig af lidt 
vind, der kunne blæse grenen foran den væk).  
 
Lokaliteten husede også Greater Flameback, hvor 2 hanner havde travlt med at gøre sig til for en 
hun. Lean bruger lang tid for at lokke dem til, men efter nogle forsøg lykkedes det for alle at se 
dem rigtigt godt. Ny på listen var også Hærfugl og Greater Racet-tailed Drongo, og Flemming 
finder en Red-wattled Lapwing, mens alle vi andre havde travlt med at finde en Black-headed 
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Woodpecker. Det blev til et par omkring et redehul, men det var på afstand, og teleskoperne hjalp 
os, så vi til sidst alle havde fået et rimeligt syn på denne smukke spætte.  
 
Inden vi kører, ser vi en Black Baza, han, flyve over os. Desværre lander den i anden række af 
træer, så kun dem på højre fløj får den set sidde. Senere flyver den videre og forsvinder mellem 
træerne.  
 

 
Karen og Flemmings nyt foto-disciplin: Myrefotografering. 

Foto: Lis Kastrup 

 
 
Nature Center Ang Trapaeng Thmor: kl. 14.00-15.00. 
Den lokale Community serverer en dejlig frokost med mini-forårsruller, som hurtigt blev fortæret.  
 
Vest-dæmningen: kl. 15.00-16.10. 
Vores sidste stop bliver et par kilometer fra Centeret på Vest-dæmningen. Vi stopper ved nogle 
forladte væverfuglereder, og kører derefter ud til en mindre dæmning med større træer. Vi ser 
adskillige flotte Purpurhejrer under fouragering i flot medlys. Der er mange Pheasent-tailed 
Jacanaer og nogle færre Bronze-winged, men begge arter ses rigtigt godt i det smukke og klare  
eftermiddagslys.  
 
3 Racet-tailed Tree-pies flyver hurtigt over os. Lis K. og Vibeke sætter efter for at se, hvor de 
landede. Lis ser herefter én, men det viser sig at være en Rufous Treepie, hun ser i stedet. Så to 
arter Tree-pies er ikke så dårligt. 
 
En stær bliver kåret til turens – indtil nu – kedeligste fugl. Det er en ung Chestnut-tailed Starling. 
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Vi vender kareterne og kører mod Siem Reap. Vi stopper ved et silkevæveri i en landsby. Der 
bliver turbo-handlet og dollarsedler og silketørklæder m.v. bliver byttet i de 20 minutter, som vi 
opholdt os her. Vi ser en ung pige sidde og væve på en væv, der var meget gammel, men som 
fortsat er i funktion. Erik B. sørger for at vi får fremvist silkesommerfuglenes udtørrede pupper. Det 
er ikke sæson for larver nu. Det var godt at få et par pupper med hjem, så børnebørnene kunne få 
lidt forståelse for silketørklæde-fabrikation. Peter prøver at prutte lidt, med Lean siger med fast 
stemme, at der er faste priser og at folk her i landsbyen er fattige, så det er ikke velset!  
 
Øst-diget: kl. 17.00-17.15. 
Vi giver lige tranerne en ekstra chance, så vi kan få lidt bedre lys/syn end i morges. Men nej, 
tranerne går fortsat et stykke væk, der er folk, der går rundt på markerne og brænder de tørre 
risplanter af. Ilden tiltrækker et stort antal Black Drongoer, ligesom en Blå Glente også har opdaget 
de flygtende insekter. 
 
Rishøsten er i fuld gang. På vej tilbage er vejen fyldt med lastbiler og mennesker, der aftaler priser 
på de høstede ris. Høstmaskinerne kører fortsat, selvom solen er tæt på at gå ned.  
 
Tilbage på hotellet i Siem Reap kl. 18.45. En lang og oplevelsesrig dag er slut. Og Flemming har 
lært, hvad børnesikring i biler betyder. Han blev nemlig låst inde! I dag har vi haft adskillige 
stifindere/hjælpere til at hjælpe os med at finde fuglene, og alle skal selvfølgelig have drikkepenge, 
for det har de fortjent. Budgettet er dog ikke dimensioneret hertil. Og så siger vi godnat og sov 
godt. Det bliver ikke svært at falde i søvn. 
 
Dagens fugl:  
Pied Harrier. 
 
Tirsdag den 28. februar 2017 
Vejr: 0/8, vindstille til let vind, 26-34 °C 
 
Tjek-ud fra Hotel Sonalong Boutique Hotel og afgang til Bengal Florican Grassland kl. 05.45. 
Der er ikke megen trafik, så vi kommer hurtigt ud af Siem Reap. Vi kører ad hovedvejen sydpå 
mod Phnom Penh. Lygteføringen her i landet noget mangelfuld. Knallerter med lad, der anvendes 
af bønderne til fragt af afgrøder, er oftest dem som mangler lys. Til nød har de en lommelygte som 
forlys. Men også mange biler har lygtefejl eller undlader at blænde ned, så det gælder om at være 
opmærksom, når man er chauffør.  
 
Solen står op kl. 06.20. Vi ser en blå glente og masser af skolebørn i deres skoleuniformer på vej 
til skole. De fleste cykler, men der ses også større børn, der kører på knallert.  
 
Bengal Florican Conservation Grassland (Prolay): kl. 07.00-10.25.  
Bengal Florican Grassland har den største tæthed af trappearten Bengal Florican i verden. Der er 
formentlig kun er 1500 eksemplarer af denne art tilbage i verden. Området er også kendt for 
overvintrende Manchurian Reed Warbler. Det beskyttede område er hovedsagelig græssteppe, en 
naturtype som er ekstremt sjælden i Sydøstasien, og som nu også forsvinder hurtigt i Cambodia. I 
områdes kan også ses Small Buttonquail eller på dansk Europæisk Løbehøne, som ikke er en 
vagtel, men underlagt gruppen af mågevadefugle, som har det tilfælles, at de findes nær vand og 
ernærer sig af bløddyr og andre smådyr.   
 
Efter at vi drejede af fra hovedvejen, kommer vi ind på en meget ujævn jordvej. Vi kører forbi et 
vandreservoir, hvor en Gråfisker ses kortvarigt. Samme sted ses 5 Black-collared Starlings og 1 
Blåhals. Oriental Skylark synger vedholdende.  
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Vi kører lidt ud i området med stop for Australasian Bush-Lark. Oriental Pratincoles ses 
overflyvende flere steder. Vi møder vores stifindere, som allerede har været ude og kortlægge tre 
af trappernes placering i landskabet. Det kan selvfølgeligt være betænkeligt med al den trafik, der 
er her, når det ene fuglehold efter det andet tramper rundt i området. Guiderne får erfaringsvis flere 
tips, når target-arterne findes, så det er selvfølgelig ivrige i at få fremvist fuglene. Omvendt, så er 
de besøgende fuglefolk en ikke ubetydelig indtægtskilde for bevaring af landskabet og artens 
overlevelse, og det tyder på, at arten her kan klare det. I yngletiden kommer der ikke mange 
fuglefolk.  

 

 
Ikke så stærkt, Lean! Teleskoper på vandretur i Florican Grassland. Foto: Lis Kastrup. 

 
Vi spiser morgenmad ved bilerne. En vandrefalk ses. Den suppleres efterfølgende med endnu én. 
Det var et par. Tre ungarske ornitologer er her også, og Lars for en sludder med dem. 
 
Vi går samlet ud i området med en vifte af stifindere. Også her er der områder med afbrændt græs, 
så det er ikke muligt at gemme sig her, når man er trappe. Men der er små områder, hvor græsset 
har fået lov at stå, og det er her at Floricanerne gemmer sig, og en han letter og flyver tilbage og 
forbi os. Lis K. er hurtigst med LAKRIDS-råbet, for Bengal Florican er blevet lakridsfugl efter at 
Lean opdagede Sarustranen (og lakrids til Lean er spildt lakrids!). 
 
Et braksvale-par ses stående fint på jorden. Alle andre obs. af braksvaler har været flyvende. Vi 
ser endnu en han Bengal Florican, og vi tager herefter bilen en kilometer eller to til et lille vandhul, 
hvor eftersøgningen af Mancurian Reed Warbler starter. Forinden ser vi den 3. Florican-han 
gående et par hundrede meter væk. Varmeflimmer vanskeliggør obsen, men vi ser den ok i 
teleskopet i starten, indtil solen for alvor brød gennem skyerne.  
 
Vi går i samlet flok forbi det lille vandhul, hvor vi ser fine Blåhalse. 2 Small Bottenquails skræmmes 
op, og lige så hurtigt som de letter, lige så hurtigt dumper de ned i græsset igen. Vi er nu gået ca. 
300 meter, og en af spejderne træder en Stribet græshoppesanger op. Det gentager sig lidt 
senere, hvor den sætter sig i en lille busk uden den store vegetation, men den er ikke nem at få i 
kikkerten. På vej tilbage gentager obsen sig, med en hastigt flyvende græshoppesanger, der 
gemmer sig, og ikke er vild med at flyve op.  
 
Fokus retter sig nu mod Manchurian Reed Warbler. Vores guider har hørt den svare på playback i 
et større krat. Tre stifindere begiver sig ind i krattet, for at få den over på vores side. I starten ses 
den i glimt af få, og vi får flyttet os lidt, og guiderne prøver igen. Efterhånden ses den tættere på, 
men fortsat delvist skjult og kun glimtvis i ”fuld figur” for de hurtige, der står lige foran fuglen. Vi er 
jo mange og vi står noget spredt, så det er lidt af et lotteri. Der var desværre lidt for meget søbrise 
her til formiddag, så fuglen var ikke vild med at komme op og vise sig.  
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To dobbeltbekkasiner ses gå ned. Vi er tæt på Tonle Sap-søen. 5 Asian Pied-winged Stralings 
flyver forbi, og lander kortvarigt i en busk.  
 
Vi kører nu tilbage til hovedvejen. En slangeørn ses tæt på. Den har en lang – vel 1½ meter – 
slange i fangerne. En herlig obs. af en stor fugl med bytte. En vellykket morgen i Florican 
Grassland er ved at være forbi, og vi kører tilbage til hovedvejen. Forinden ser vi nogle Black 
Drongoer sidde på kreaturer i mangel af master og luftledninger.  
 
De 4 spændende og indholdsrige dage i Siem Reap-området er slut, og vi begiver os nordpå til 
Tmatboey.  
 
Frokostpause i Boeng Mealea: kl. 12.00-13.00. 
 
Vi ser den systematisk afbrænding af græs, som sker hvert år. Men også skovområder, hvor 
resttræ ligger tilbage, går op i flammer. Huse skyder op adskillige steder langs vejen. Der er ved at 
blive skabt plads til Cambodias voksende befolkning, som skal dyrke jorden eller etablere 
plantager af bananpalmer, gummitræer m.v. 
 
Vi forlader Siem Reap Province og kører ind i Prek Vihear Province.  
 
Falkelokalitet: kl. 13.30-14.00. 
Vi når en lokalitet for White-rumped Falcon. Skoven her er mere eller mindre ryddet, og snart kan 
der formentlig slukkes for endnu en lokalitet for den ualmindelige White-rumped Falcon. Vi gør os 
da heller ingen forhåbninger at se falken her i eftermiddagsheden, men Lean får øje på den i et træ 
tæt på vejen. Tilmed er der en Collared Falconet i samme træ. Og nye fuglearter dukker op: 
Crested Tree Swift, Crestet Serpant-eagle og Vineous-collared Starling. Vi ser også et par 
Alexandrine Parakeet. 
 
Vi forlader falkene efter kun ½ times obs, så vi kan nå at få en eftermiddagsobs i Tmatboey. Vi 
kører videre nordpå. To Asian Small Mongoose løber over vejen lige foran den forreste 
landcruiser. Det bliver dog kun Lean, der ser dem, og Peter, i bil 2, når at se den ene. 
 
Tmatboey: kl. 15.15-15.40. 
Vi ankommer til Tmatboey Community Lodge ved 15-tiden. Tmatboey kaldes også Ibis Village, og 
det er en del af Kulen Promtep Wildlife Sanctuary. Vi bliver indkvarteret i de noget primitive 
dobbelthytter. Sengene og myggenettene er ok, og sengetøjet nyvasket. Hver hytte har bad og 
toilet. Der løber vand op i et kar, så man med en vandskål når man skylle ud efter sig. 
Rengøringen er dog en by i Rusland, men hvad, vi skal jo kun opholde os her, når vi skal sove de 
3 nætter, som opholdet varer. Vi kan ikke åbne vinduerne, da der ikke er myggenet herfor. Til 
afkøling er der placeret 2 bordvifter, så vi kan få lidt luft, når vi skal sove. 
 
”Restauranten” er et overdækket langbord, og køkkenet ligger ved siden af. Her sover vores guide 
på gulvet, da alle hytter er udlejet.  
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Tmatboey Community Lodge med den åbne ”restauranten”. 

Foto: Lis Kastrup 

 
Giant Ibis-site: kl. 15.40-19.00. 
Vi forlader lodgen og kører ud i skoven, for at se om vi skulle være heldig og se Giant Ibis 
fouragere i de fugtige områder omkring rismarkerne. Vi parkerer landcruiserne efter ca. 15 
minutters kørsel. Ved P-pladsen ser landcruiser 1 og 2 en Chinese Francoling gå i skovbunden. De 
andre landcruisere har dog dårligt udsyn, så fuglen er væk, da de endelig kommer til. 
 
Ved rismarkerne er der knastørt, så ingen basis for omvandrende Giant Ibis. Vi ser deres gamle 
overnatningstræ. Det var lidt småt med fugle: Commen Woodshrike, White-rumped Munia 12, 
Brown Prinia hørt, Indochinese Cuckoo-shrike, Hair-creasted Drongo, Grey-capped Woodpecker 
og Burmese Shrike. 
 
Mange ”pyromaner” er på spil. Adskillige områder i skoven er antændt. Gamle og døde træer går 
op i røg. I Cambodia må man ikke fælle flere træer end der er aftalt i skødet. Men man må gerne 
indsamle brænde fra døde træer. Og hvad gør man så? Ja, man skærer blot en ring rundt nederst 
på stammen, og så dør træet ret hurtigt. En anden metode er at hugge et nedadgående hul i træet, 
så regnvand opsamles her, og så rådner træet indefra. Vi ser flere steder i skoven, hvor næste 
rismark er planlagt. Sam Veasna betaler landsbyens 2-300 beboere for at de undlader at fælde 
rede træer og går på jagt. Men skovens forsvinden er selvfølgelig bekymrende.  
 
Vi kikker på smukke Blossom-headed Parakeets, der fouragerer i et træ. Vi vurderer, at der er nok 
10 eksemplarer. Mens vi nyder dem, lyder der et ordentligt brag. Et ildspåsat træ i nærheden 
vælter, og alle parakitterne flyver skræmt væk. Der er dog ikke 10 fugle, men hele 70!  
 
Ingen ibisser og vi går derfor tilbage mod landcruiserne. Vores lokale ibis-guide kommer lige 
pludselig løbende og taler med Lean. Han har set ibisserne flyve forbi. Vi iler derfor i flyveretningen 
med en melding om, at de er landet i et træ. De fleste når at se 1 fugl i toppen af et træ. Vinklen, 
hvor de to teleskoper står, var ikke den samme, så den var sværere at se i det ene. Pludselig flyver 
ibisen med de to familiemedlemmer, da en lokal bondemand starter sin traktor, og de flyver væk 
udenfor synsvidde. Arten kom godt nok i bogen, men det var ikke lige den forløsende oplevelse, 
som vi havde håbet på. Vi går tilbage til landcruiserne. Vi hører en White-crested Laughing-Thrush 
inden mørket falder på. En pause til uglelyt bliver kun til en flot måne og imponerende 
stjernehimmel.  
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Vi kører tilbage til lodgen gennem den brændende skov. Et sted ulmer ilden lige ved hjulsporet. Vi 
var lidt bekymret om dækkene ville smelte, men på intet tidspunkt var ilden ude af kontrol. Dertil 
var der for lidt vind.       
 
Dagens fugl: 
Slangeørn med slange. 
 
Onsdag den 1. marts 2017 
Vejr: 0/8, vindstille til svag vind, 29-35 °C 
 
Tmatboey: kl. 04.00-11.15. 
Dagen i dag er udnævnt til The Giant Ibis Day. Vi kører af samme hjulspor og parkerer 
landcruiserne. Herefter går vi ud til deres overnatningstræ i nærheden af, hvor vi så dem i går 
aftes. Vi har følgeskab af de 3 ungarske ornitter og deres guide, og vi går uden at snakke, så vi 
ikke forstyrrer unødigt. Vi opretter ”base” inden vi kommer for tæt på overnatningstræet, og venter 
stille i mørket. Pludselig hører vi ibis-kald, så de er her.  
 
Vi afventer morgengryet, så vi kan få dem at se. Vores ibis-guide går i forvejen for at tjekke, men 
nej, de sidder ikke i det forventede overnatningstræ. Vi går ud til en pond, hvor de måske 
fouragerer. Undervejs dertil ses ibisserne igen, dog flyver de væk fra os. Vi følger deres retning, og 
går imod en ny pond, men den er helt udtørret. Vi forsøger os et nyt sted, hvor der godt nok er 
vand, men fortsat ingen ibisser. Vi har gået langt, og vi har 4 km tilbage til landcruiserne, og tiden 
løber. Lean foreslå et sidste forsøg, med en afstikker på blot 200 meter fra den sti vi går på. Peter 
lufter sine overvejelser, og mener måske at vi skal begynde ”general birding” i stedet for at halse 
gennem skoven efter ibisserne. Leon får dog overtalt Peter, og godt for det, for vores ibis-guide 
”lugter” ibisser, og ganske rigtigt. Da vi kom til ponden, fløj der først nogle pond-herons op, og 
herefter gik der et sus gennem luften, da en kæmpe-ibis med gigantiske vingeslag fløj op fra 
vandhullet, og hurtigt blev fulgt af dens 3 familiemedlemmer. De cirkler lidt og flyver over os og 
videre. Fantastisk oplevelse af en exotisk og mystisk fugleart.  
 

 
Tmatboey-area i morgengryet. Giant Ibis har lige snydt os. Foto: Lis Kastrup. 

 
Vi har nu en frisk vandretur til landcruiserne efter 13 km mere eller mindre ”off road” i Tmatboey’s 
tørre skov med afsvedet jord, røg, aske og støv. Udover ibisserne  har vi bl.a. set: Golden-fronted 
Leaf-bird, Small Minivet (både hanner og hunner). 3 arter af Prinia: Rufescent, Brown og Grey-
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breasted, Banded-bay Cuckoo, Purple Sunbird, Great Slaty Woodpecker og Black-headed 
Woodpecker.  
 
Vi kommer gennem en Kassava-mark med dets træagtige buske, hvor man høster Kassava-rødder 
til export, bl.a. til Thailand. Kassava er den største kilde til fødevare-kulhydrater i troperne efter ris 
og majs. Det er en tørketolerant afgrøde, der kan dyrkes på marginaljorde. Der er en halv milliard 
mennesker, der får deres grundlæggende kost af kassavarødder. En forkert behandling af 
kassava-rødder kan medføre cyanid-forgiftninger.      
 
Vi kom tilbage til Landcruiserne, hvor Karen, Flemming og Svend havde udforsket skoven og den 
nærliggende rismark med deres kameraer. På rismarken havde de fotograferet Indochinese 
Bushlark.  
 
Inden vi kører tilbage til lodgen, kan vi lige nå at gå på ugletur 5-10 minutter fra landcruiserne. 
Vores lokalguider havde allerede sporet en ung Brown Wood-owl, som vi fik ses fint på behørig 
afstand i teleskoperne. En Green-billed Malkoha kommer også i bogen, da ungarernes guide 
fremviste én, netop som Jacob kom forbi.  
 
Tmatboey Community Lodge: kl. 11.15-14.40. 
Efter frokost er der siesta. Peter fremviser sit sår på foden efter igle-bid. Ingen – udover Lean – tror 
på denne historie, og det er klogt. Der er ”kun” gået betændelse i et ”klø-sår”. Det har knebet med 
at holde det rent, da der i går ikke var vand i hanerne til badet. Dr. Larsen anbefaler derfor 
penicillin.  
 
Under siestaen ses Red-billed Blue-Magpie og White-crested Laughing-thrush høres og 
fotograferes af Flemming i ”fotoskjulet” bag lodgen.  
 
White-shouldered Ibis-area: kl. 15.10-16.30. 
Om eftermiddagen kører vi ud og besøger området hvor White-shouldered Ibis yngler, eller skal vi 
sige har ynglet, for der er ingen fugle i reden. Træet er mærket, så det ikke fejlagtigt fældes. Vi går 
herefter ud i en stor lysning, hvor vi slår os ned og overvåger. En lang slangeham findes. Den er 
over 2 meter lang. 
 
Pludselig råber Jacob, han har spottet en Hvidskuldret Ibis i et træ. Den sidder frit eksponeret og i 
medlys, så vi ser den rigtigt fint i skopet. Da den letter flyver den om bag en gruppe træer og 
forsvinder ned i skoven.  
 

 
Hvor mon kæmpeslangen er nu? Foto: Lis Kastrup. 
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Natravne-lokalitet ved hovedvejen: kl. 17.00-18.30. 
Dagens sidste besøg er i en lokalitet, hvor der yngler Savannah Nightjar. Vi er lige kommet ud af 
landcruiserne, da et par Rufous-bellied Woodpeckere ses på fineste vis. Smukt. 
 
På plads på natravnelokaliteten, går der ikke lang tid før natravnen såvel ses og høres kalde. Vi 
ser hunnens hvide strube, når den kalder, i teleskopet. Den har ynglet her og har fået 2 unger. Vi 
ser 3 fugle, formentlig parret og den ene unge.  
 
Inden vi går, hører vi Asian Scops-Owl. I dag har vi rigtigt fået spadseret i askeskoven. Vores tøj 
og hænder er sorte af aske-støvet og vi lugter af røg. 
 
I dag har vi spadseret 17 km, og flere bl.a. turlederen har fået grimme vabler på fødderne. 
Flemming har fået begge arme overbidt af kattelopper, da han holdt siesta i hyttens udendørs 
havestol, som den lokale kat åbenbart også kunne lide. 
 
Dagens fugl:      
Giant Ibis. 
 
 
Torsdag den 2. marts 2017 
Vejr: 0/8, vindstille til svag vind, 27-35 °C 
 
Flod-lokalitet 1 times kørsel fra lodgen: kl. 06.30-10.15. 
I dag kører vi til en flod omgivet af evergreen forest, habitaten er meget forskellig fra de 
foregående dage. Ved ankomst træder vi lige ud af landcruiserne til tre larmende Heart-spotted 
Woodpeckers. Det er nogle herlige fugle, med deres trekantede hovedform og meget korte hale.  
 
Vi følger en sti gennem skoven, hvor vi i den tætte underskov ser Stribet Tit-Babler. Herefter 
kommer en lysning, hvor vi kan stå og overskue floden i kløften og skovkammen overfor. Tilmed 
har vi medlys, så obs-forholdene er perfekte. De der kommer først ud til floden, er heldige med at 
se Stork-billed Kingfisher, og det var alt, hvad vi så det den art den dag.  
 
I et træ ovenover os sidder en han af den nyligt splittede solfugl Van Hasselt’s Sunbird. Hele tre 
Black Baza ses fantastisk godt, såvel flyvende som siddende. En Blue-bearded Bee-eater ses 
flyve og raste lidt på skråningen overfor, og den får selskab af dens mage. Vi får – trods afstanden 
– et fint teleskop-obs af denne lækre biæder. 
 
Herudover kan følgende highlights nævnes: 
Amur Paradise Flycatcher (split fra Asian Paradise Flycatcher) 
Chestnut-headed Bee-eater i parring  
Hanner af Brown-rumped/Swinhoe’s og Scarlet Minivet  
Overflyvende Oriental Honey-Buzzard under gode obs-forhold 
3 Woolly-necked Storks kredsende over kløften 
Orange-breasted Trogon, han, der både ses og høres i skoven bag os 
 
Jacob opdager et kæmpe bi-bo på toppen af skråningen overfor.  
 
Efter en perfekt morgen kører vi små 5 km tilbage til lokaliteten for Brun Fiskeugle. 
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Fiskeugle lokalitet: kl. 10.30-11.40. 
Fiskeuglen yngler i et hult træ, og vi ser hunnen på rede i teleskoperne på behørig afstand. Inden 
vi når Fiskeugle-træet lyder der spættealarm, og et par White-bellied Woodpeckers flyver op. Det 
lykkes eller lidt tid, at få fint syn på spætterne i skoperne – både hannen og hunnen. En smuk 
spætte, der ikke er helt almindelig.   
 
Mens vi ser på White-bellied Woodpecker hører Lean den endnu større Great Slaty Woodpecker i 
baggrunden, så nu vi har begge ”kæmpe-spætterne” samtidigt!  Den er dog ikke så medgørlig som 
White-billied, og vi må kæmpe noget for at få set tre af familiens fire medlemmer.  
 
Tmatboey Community Lodge: kl. 12.10-15.00. 
Vi holder frokost og siesta.  
 
White-shouldered Ibis-lokalitet: kl. 15.30-16.40. 
Vi genbesøger lokaliteten, så vi kunne få bedre syn på den hvid-skuldered ibis, og der går ikke 
lang tid før familien på 4 (par med 2 flyvefærdige unger) ses sidde i trætoppene overfor lysningen. 
White-shouldered Ibis har kortere flugtafstand end Giant, men det bliver alligevel for meget for 
dem, og de flyver skrigende væk over vejen, hvor landcruiserne holder.  
 
I Cambodia menes der at være 400 Giant og 800 White-shouldered Ibis tilbage. 
 
Tmatboey Village: kl. 17.00-17.25.  
På vej tilbage besøger vi Tmatboey landsby. Vi ser hvordan der drives tømmervirksomhed, deres 
forrådshytte til ris, og hvordan de bor og lever. Alle mennesker er smilende og glade, og det 
gælder for så vidt alle cambodianere. Vi besøger et bryllup, og der tages billeder af brudeparret. 
 
Uglelokalitet Tmatboey: kl. 17.40-18.40. 
Igen i dag skal vi på uglelyt lige i nærheden af lodgen. I dag gælder det Asian Barred Owl og 
Oriental Scops Owl.  Den første art reagerede ikke på play-back, men én blev skræmt op af vores 
spejder. Herefter fandt Jacob den siddende på en tyk gren frit fremme. Det er ved at blive mørkt, 
så vi ser kun fuglen i silhuet. 
 
Vi går videre på den anden side af vejen, og stiller os op for at vente på Asian Scops Owl. Lean 
afspiller uglen, og pludselig siger Vibeke: ”Er det ikke en ugle, der sidder der?” Lean lyser på den, 
og ganske rigtigt, der sidder den skønneste lille ugle. Af hensyn til uglesyn i lygteskær, så slukker 
vi hurtigt for lyset, mens vi taler om, hvad der sker med uglens øjne, når en lygte bliver tændt op 
øjnene. Vi mennesker ved det jo godt, og hvorfor skulle det være anderledes med en ugle, der 
tilmed har et endnu mere lysfølsomt syn? Men hvorfor flyver den ikke bare, eller lukker øjnene?  
 
Det hele har taget 15 minutter, og vi kører tilbage til lodgen. Efter aftensmaden viser Lean en film 
”Conservation and Wildlife in Cambodia” med hovedvægt på Giant- og White-shouldered Ibis i 
Tmatboey. Det er en fin lille film. 
 
Dagens fugl:  
Orange-breasted Trogon.     
 
Fredag den 3. marts 2017 
Vejr: 0/8, vindstille til svag vind, 20-35 °C 
 
Afgang og tjek ud fra Tmatboey Community Lodge kl. 07.10. Vi siger farvel til Ibis-skovene og 
kører videre til byen Kratie ved Mekongfloden, som er vores næste ophold. 
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Nattemperaturen er ”dykket” til 20 grader – uh hvor er her koldt! Vi siger farvel til skoven med 
Common Flameback, Chinese Francolin hørt, Ashy Drongo og områdes karakterfugle: Rufous-
winged Buzzard og Indian Roller. Vi ser White-throated Kingfisher på en ledning, og næste isfugl 
på en ledning blev en Stork-billed Kingfisher. Igen slog Jacob til. Da landcruiser nr. 1 kørte over en 
længere bro, ser Jacob en isfugl på en ledning. For ikke at stoppe på selve broen alle over broen, 
for Lean har også set isfuglen – en Stork-billed Kingfisher. Desværre sad den der kun kort, så det 
var vist ikke alle, der nåede at få den at se. 
 
Trapeang Pring: kl. 08.15. 
Stop for påfyldning af diesel til landcruiserne. 1 liter diesel koster 1 USD, så det passer vel med 
verdensmarkedsprisen. En Rødrygget Svale flyver over, mens der tankes, og vi ser igen Great-
/White-vented Myna.  
 
Vi kører videre på en ny vej ”Emty” Highway nr. 9, som ikke er anført på vores kort. Vi kører forbi   
Sam Veasna’s gribbefodringsplads, der ligger kun 20 km syd herfor. Det har desværre ikke været 
muligt, at besøge denne plads, da vi er for stor en stor gruppe til deres små skjul, ligesom 
overnatningsmulighederne er begrænsede. Cambodia har 3 arter gribbe, der alle er 
udryddelsestruede: White-backed, Red-headed og Small-billed. De fodres med giftfrit kød, da døde 
kreaturer ofte indeholder medicinrester, som gribbene ikke kan tåle, og som de dør af.  
 
Mekong-river passeres kl. 10.00. 
En Crested Serpant-eagle ses, og en Shrikra flyver over vejen. Vi ser også Crested Tree-Swift her. 
Der er dog generelt meget få fugle i landskabet. Vi ser adskillige knallerter med ulovligt teaktræ på 
bagagebæreren. De kører åbenlyst på vejene, og ved politiets kontroller betaler de blot 1½ dollar til 
betjenten, og så kan de kører videre.  
 
Ankomst Kratie kl. 12.10. 
Vi bliver indkvarteret på Oudom Sabath Hotel efter 317 kilometers kørsel. Hotellet ligger lige ud til 
Mekongfloden. Byens elnet er for viderekomne. Når nye kabler skal trækkes, lægges de ved siden 
af de gamle, så det bliver til kæmpe spaghetti-bundter.  
 
Vi får frokost på hotellet, og herefter tager vi ud til et område, hvor vi skal se efter tre arter 
væverfugle. 
 
Væverfuglelokalitet – 7 km nord for Kratie: kl. 14.30-18.00. 
Vi kører ud til et markområde nord for byen. Her kan der ses 3 arter væverfugle: Streaked, Baya 
og Asian Golden, hvor sidstnævnte klart er den flotteste. Vi ser reden, hvor Asian Golden har 
ynglet, for der er ikke megen aktivitet her. De tidligere fuglehold har set den, så måske dukker den 
op alligevel. Vi ser så i stedet på områdets andre fugle: Scaly-breasted Munia, Plain-backed 
Sparrow, Common Iora, Racet-tailed Treepie, Yellow-bellied Prinia, Blå Glente 2, Zitting Cisticola, 
Brun Løvsanger 2. 
 
Det holder hårdt med Asian Golden Weaver, men Lean er stædig, og pludselig råber han: Asian 
Golden Weaver. Den smukke han gør et stort indtryk på os med de klare gule farver i kontrast til 
den sorte kind og hagesmæk. Den var ved at bygge en ny rede ikke langt fra den tidligere.  
 
Inden vi kører tilbage til hotellet, så oplever vi et imponerende skarvtræk, hvor ca. 2.500 Little 
Cormorant flyver til overnatning fra deres fiskepladser i Mekongfloden.  
 
Tilbage på Hotel Oudom Sabath får vi aftensmad, briefing om næste dag og tjeklisteholdet går i 
krig efter maden. Vi får talt lidt med Lean, mens han forbereder morgenmaden til i morgen tidligt. 
Morgenmaden bliver indkøbt af chaufførerne, og Lean sørger for serveringen. Det er en måde at 
spare penge på, og det går fint med at aftale dette med hotellerne, der så sørger for kaffe/the.  
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Lean fortæller, at vi er det største hold (13 personer), som Sam Veasna Centeret nogensinde har 
guidet. Og så tilmed to hold på samme størrelse efter hinanden. Flere fra Centeret tjekker løbende 
med opkald til Lean, for at høre hvordan det går. Når han så melder tilbage, at det går rigtigt godt, 
så undrer de sig noget. Men vi er ikke som den typiske fugletwitcher, som har en liste over, hvilke 
arter der skal ses, og der er derfor et stort pres på guiden. Vores grupper er heldigvis mere 
afslappet på den front, så hvis én af target-arterne misses, så er det da ærgerligt, men vi får ikke 
brug for grædekoner eller kræver pengene retur.  
 
Lean fortæller også, at guiderne i Sam Veasna Center er månedslønnede, og at de får løn hele 
året, også selvom de ikke har ture. Til gengæld for de ikke ekstra, når de har ture i sæsonen 
(udover drikkepenge). Når de ikke har tur, så kan de selv tage på fugleture og træne deres 
færdigheder og kompetencer. Lean har således været i Malaysia en par gange, og har endda 
deltaget i et birdrace her.   
 
Dagens fugl:  
Asian Golden Weaver. 
 
Lørdag den 4. marts 2017 
Vejr: 0-2/8, vindstille til let vind, 23-33 °C  
 
Afgang Oudom Sambath Hotel kl. 06.00. 
Lean fortæller, at vandstanden i Mekongfloden sidste år var meget lav pga. tørke, så Cambodia 
måtte spørge Laos om at åbne for deres dæmning længere nordpå.  
 
Kampi Pool/Mekongfloden: kl. 07.05-09.30. 
Vi kører godt en times tid fra hotellet til Kampi Pool, hvor vi skal på tur med 4 longboats. Der er 
megen trafik med masser af skolebørn på den støvede vej dertil. Vi skal ud og se Irriwady Dolphin 
og Mekong Wagtail. Vejret er, som vanligt, pragtfuldt her på morgenkvisten. Vi parkerer vores 
landcruisere og stiger ud til et turistmekka med masser af tingeltangel og olierede træskulpturer af 
ukendt træsorter. Heldigvis er de for store at slæbe med, og risiko for at medbringe ulovligt træ 
med hjem er absolut til stede. 
 
Vi går ned til floden ad en lang stejl trappe, som heldigvis er af beton, så fodfæstet er godt. Inden 
vi er kommet i vores respektive longboats råber Lis B. LAKRIDS, for lakridsfuglen er i dag et dyr, 
nemlig Irrawadydelfin. Vi ser hele tiden de skønne delfiner, når de kommer op for at få luft. Vi 
tæller minimum 5 dyr, men der kan sagtens have været flere.    
 
Irriwady Dolphin er i familie med Hvidhvalen, ligesom den genetisk kan relateres til 
Spækhuggeren, som dens latinske navn Orcaella Breviostris indikerer. Den er dog dejlig glad og 
se på, selvom det går hurtigt, når de kommer op efter luft. Den er truet  - Vulnerable – da floderne 
er forurenet, de svømmer i fiskernes net og også pga. turisme. Når vi ser, hvor mange longboats, 
der ligger her og venter på turisterne, så kan man godt forstå, at de kan blive stresset. Men 
Cambodias floddelfiner har stabiliseret sig. I 2015 blev den fredet, samtidigt med et der blev 
etableret et Cambodian Mekong Dolphin Conservation Project. I dag vurderes det at Laos og 
Cambodia – til sammen – har en bestand på blot 100 dyr. 
 
Vi sejler nu ud for at se Mekong Wagtail med det latinske navn: motacilla samveasnae, som jo kan 
henføres til finderen af arten: Sam Veasna, den store cambodianske ornitolog, som i 2001 var den 
første til at beskrive denne vipstjerteart. Lean oplyser, at der er godt 50 par i Cambodia (heraf 5 
par ved Kampi Pool), og så yngler arten også i Laos.  
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Vi sejler over til nogle større småøer, og går i land på en af dem. Her er godt med Små 
Præstekraver og vi ser skyggen af en Black-hooded Oriole, efter at have hørt den fløjte. På vandet 
har vi set mange – ca. 500 – Little Cormorant flyve forbi, ligesom et par Indian Spot-billed Duck ses 
forbiflyvende. Vi går i bådene igen for at lede efter vipstjerten, og det lykkes også at få set en hun 
og senere en han. De var dog ikke så fotogene. Vi ser et par mere, og de er en smule mere 
medgørlige, selvom det er svært med 4 longboats, for vipstjerterne flyver jo, såsnart en båd 
kommer tæt på. 
 

 
Der spejdes efter Mekong Wagtail. Kampi Pool. Foto: Lis Kastrup 

 
Der flyver såvel land- som digesvaler rundt om os og fanger insekter. Karen siger, at der er svaler, 
som ligner digesvale, men IKKE er det, da de ikke har det brune brystbånd. Hun er i båd med 
Lean, men måske har han fokus andre steder, for han ignorerer det noget. Til sidst må Karen tage 
sagen i egen hånd, og hun tager et par billeder, og vupti: Plain Martin. Ihærdighed betaler sig! 
 
Vi sejler lidt spredt rundt, for Lean vil gerne vise os Small Pratincole. Men vandstanden er høj, så 
Laos må have åbnet for sluserne. Vi driver også hurtigt, når motoren er slukket.  
 
Lars ser en mudderklire! En art, som vi næsten altid ser, når vi er på langfart. Den kan godt give 
lidt hjemve, når man når slutningen af en ferie.  
 
Vi sejler tilbage og bliver sat i land igen. Her hører vi en meget energisk syngende Plaintive 
Cuckoo.  
 
Vi når lige at få tjekket souvenirbutikkerne inden vi kører tilbage til hotellet for at pakke kufferterne. 
Der er dog ikke noget interessant at købe.  
 
Tjek ud og afgang Oudom Sambath Hotel kl. 10.15. Vi har 3 timers kørsel til næste destination: 
Seima Protected Forest. 
 
Snoul kl. 11.45-12.50.  
Vi spiser frokost i denne noget større by på restauranten Champa Pich. Michelin-Erik giver 3 
stjerner til flaskevandet, 0 stjerner til kødet og 3 stjerner for serveringen. Og jo, kødet var sejt og 
uspiseligt, men heldigvis kan man få masser af grøntsager og god suppe.  
 
Efter middagen hylder vi vores store guide. Ikke ham den tykke danske, men vores energiske og 
dygtige lokalguide. Lean forlader restauranten, og udenfor venter deltagerne med ”kikkert-
espalier”, klappen og hyldestråb. Han er tydeligvis ikke vant til sådanne underlige langnæser, men 
bliver alligevel rørt over vores hyldest til ham.  
 



32 

 

 
Den store Leder hyldes. Foto: Lis Kastrup. 

 
Vi kører videre sydpå, og Jacob ser en overflyvende Black-headed Ibis. Vi drejer af ad hovedvejen, 
der fører mod Vietnams grænse. Det er den mest fuglefattige køretur i mange, mange år. Al 
naturlig skov er/eller er ved at blive ryddet til fordel for plantager og anden afgrøde. 
Befolkningstilvæksten har sat sit spor i landskabet.  
 
Vi ser flere steder, at frugt og afgrøder tørres på jorden på et stykke plastic. I første uge var det 
Kassava-rødderne, der blev snittet og lagt til tørre. Her er det det berømte Cambodian peber, som 
vi flere gange også har fået til maden. Vi stopper ved en sådan tørreplads, mens vi venter på de 
bagerste landcruisere. Mens vi ser på peber kommer naboerne fobi. De taler fint engelsk og er 
venlige og nysgerrige. De er muslimer og nedstammer fra Chamfolket, som tilhørte Chama 
Kongeriget i 7. – 15. århundrede. Kongeriget ophørte med at eksistere i 1720-erne, da Chamb-
områderne blev annekteret af kejser Minh Mang i 1832 (kejserdynasti i Vietnam). I dag lever de i 
Cambodia og Vietnam.  
 

 
Der tørres Cambodian peber. Foto: Lis Kastrup. 
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Vi ankommer til Seima Protected Forest (Andong Kroloeng) efter 140 kilometers kørsel kl. 13.50.  
Siema Protected Forest ligger i Cambodias sydøstlige hjørne på grænsen til Vietnam. Området 
indeholder (eller har indeholdt) såvel tiger, asiatisk elefant, Gauer, og mange fuglearter, som er 
tilknyttet tropisk regnskov. Desværre er presset på området så stort, at myndighederne nærmest 
har opgivet at håndhæve beskyttelsen.  
 
Forestry Adm. Center & Wildlife Conservation Society Seima (105 moh.):  kl. 13.50-15.00. 
Vi starter ud ved Centeret. Efter parkering går vi op til selve bygningen, der indeholder Centeret. Vi 
passerer lange rækker af konfiskerede knallerter og biler, som har været anvendt til illegal 
tømmerhugst af teaktræ m.v. De konfiskerede transportmidler ser desværre ud til at have stået her 
i årevis, for myndighederne har åbenbart opgivet at konfiskere mere, og den illegale skovhugst har 
taget nye højder. Handel med truede dyr og fugle og illegal jagt er også meget problemfyldt.  
 
Bag Centeret ligger der en bambusskov. Efter reservatgrænsen er alt fældet, og det er kun 300 
meter herfra. Vores targetart her er Pale-headed Woodpecker, som heldigvis nemt responderer på 
playback. Vi noterer 3 fugle, og de to ses samtidigt. Et par Red-breasted- og senere en 
Alexandrines Parakeets ses flyver over. Vernal-hanging Parrot ses/høres også flyve over.  
 
Seima Protected Forest (lysning 2 km øst for stenbrud – 308 moh.): kl. 15.20-17.20. 
Vi kører 150 meter ind fra hovedvejen til en lysning, hvor vi opretter ”base”. Her ser vi løbende nye 
fuglearter flyve til/fra. Vi starter med de små af slagsen: Grey-eyed Bulbul, Green- og Blue-eared 
Barbet, Golden-fronted og Blue-winged Leafbird, Common Hill- og Golden-creasted Myna, Striped- 
og Puff-throated Bulbul, Black-winged Cuckoo-shrike, Thick-billed Pigeon, Asian Fairy Bluebird, 
Brown-backed Needletail, Yellow-vented Flowerpecker og 1 hørt Red-vented Barbet . 
 
En German Peacock larmer ikke lagt fra os. Vi går ned ad stien, og forsøger os med at lokke den 
til, men uden held. Flere knallerter med illegalt træ kører forbi os. Nogle af dem ser lidt bekymrede 
ud med alle de langnæser med udstyr, der blokkerer vejen.    
 

 
Tømmerhugsten bringes videre. Seima Protected Forest. 

Foto: Lis Kastrup 
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Som rosinen i pølseenden ses en Great Hornbill at flyve hen til et træ med modne frugter. Vi ser 
den – en smule skjult – tage for sig af frugt-retterne. Senere flyver den kæmpestore fugl over 
lysningen. Hvilket syn!  
 
Dagen går på held, og vi skal lige forsøge os med Green Peafowl, som med held kan ses i 
skovkanten ved stenbruddet. 
 
Seima Protected Forest (stenbrud): kl. 17.35-18.30. 
Da vi ankommer ses 2 White-throated Kingfishers på ledningerne. Der er et lille vandhul i bunden 
af stenbruddet. Lis K. får Red-vented Barbet som ædelart. Den er godt nok langt ude. Herudover 
slår Lis K. til igen med en ny ædelart: Collared Falconet.  
 
Mørket er faldet på, og vi hører en Green Peafowl nede omkring det sædvanlige overnatningstræ. 
Lidt senere hører vi en fugl på bakken omme bag vejen, og for at det ikke skal være løgn, så høres 
også 1 i det sydøstlige hjørne. Lean er gået efter påfuglen bag vejen, og vi ser ham ikke før vi skal 
til at køre. Han så den Grønne Påfugl i det sygøstlige hjørne, så nu ved vi, hvor vi skal gå hen, når 
vi skal på påfugle-jagt i morgen tidlig.  
 
Mens Lean er på udflugt ser vi en ugle, som størrelsesmæssigt passer på Brown Hawk-Owl eller 
Boobock, som der står i artslisten. Herudover ser vi nogle flagermus, både store og små.  
 
Vi kører fra området kl. 18.30 og vi har godt 1 times kørsel til vores hotel i Senmonorom City.  
 
Ankomst Moudolkiri Hotel kl. 19.30, som ligger 711 moh.  
Sen aftensmad på nærliggende restaurant, tjekliste og så i seng. Godnat. 
 
Dagens fugl/dyr:  
Dagens fugl blev et dyr: Irrawadydolphin.  Der var ellers lige mange stemmer på delfinen, Mekong 
Wagtail og Great Hornbill, så turlederens stemme blev afgørende. 
 
Søndag den 5. marts 2017 
Vejr: 0/8, vindstille til svag vind, 19-31 °C 
 
Afgang Moudolkiri Hotel, Senmonorom, kl. 04.00. 
 
Seima Protected Forest (stenbrud): kl. 04.45-07.15. 
Vi prøver lykken med Green Peafowl, så vi er meget tidligt oppe, og ankommer til stenbruddet kl. 
04.45. Vi ”lister” forbi teltet og bjælkehuset i mørket med vores lygter tændt. Vi slukker lygterne og 
går lidt tættere på og tager opstilling nær det træ, hvor Lean har set påfuglen i går. Vi er helt stille. 
Vi lytter til lydene i mørket: dyreskrig, en Brown Hawk-Owl tuder, en Junglefowl lyder fra skoven. Et 
par Yellow-cheeked Crested Gibbon aber blander sig. Og så lige lyden af motorsave to forskellige 
stede i skoven til at ødelægge stemningen (suk).  
 
Lyset begynder at skimtes i øst. Vi hører en Påfugl på den anden side af vejen og lidt senere ved 
det traditionelle overnatningstræ i den anden ende af stenbruddet (mere suk). Lean ser bekymret 
ud, og vi haster over til det gamle overnatningstræ. Men lige lidt hjælper det. I morgenlyset afsøger 
vi træerne. Lean prøver at gå tættere på, og inden vi når at opfatte det, så er han forsvundet ud i 
skoven. Da han ikke er tilbage efter ½ time, går vi tilbage til landcruiserne og får morgenmad. En 
heard-spotted Woodpecker ses fint i tæerne overfor vejen.  
 
Knallertkaravanen møder op til mere tyveri af værdifuldt træ, og vi hører et skud i skoven. Var de 
den sidste abe? Vi har endnu ikke set en eneste her i Seima! Vi er knap nok færdige med 
morgenmaden, så kommer Lean op fra vores første obs-sted, og vinkede ivrigt. Mange løber af 
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sted, for han har fundet Påfuglen. Andre tager det lidt mere roligt. Begge skoper er stillet op, og 
inde i træet sidder den store grønne påfugl. Svend bliver den sidste, der får den at se. Den gør klar 
til at flyve ned, og vupti, så er den væk. Det er virkelig et privilegie at få set en Green Peafowl i det 
fri. Hvor længe mon den holder skansen i en skov med mange udfordringer? Vi må håbe, at det 
tager mange år endnu. Skoven er stor, så den kan forhåbentlig søge andre steder hen.  
 
Seima Protected Forest (jordvej 2 km øst for stenbrud): kl. 05.00-18.30. 
Vi kører tilbage et par kilometre, og går ind ad en jordvej omtrent overfor lysningen, hvor vi var i 
går. Vi kikker efter Black-shanked Douc, som har sit stronghold her, men lige lidt hjælper det.  
 
Vi får set få nye turarter her: Square-tailed Drongo-Cuckoo, Crested Goshawk han + hun og 
Dollarbird. Af gengangere kan nævnes: Collared Falconet, Grey-eyed Bulbul (noget bedre end i 
går), Black Baza 2, Green-billed Malkoha, Pied og Great Hornbill og Chestnut-headed Bee-eater. 
 

 
Der er højt til loftet her i Seima Protected Forest. Foto: Lis Kastrup. 

 
Siesta Moudolkiri Hotel: kl. 10.50-14.30. 
 
Moudolkiri Hotel og –have: kl. 12.45-13.45. 
Jacob og Peter går rundt omkring i hotelhaven. Lars støder til. 
Red-whiskered Bulbul var ny tur art, og den så vi fra restauranten. Senere sås flere i hotel-”haven”. 
Først går Jacob og Peter op ad vejen. Et par Shikra lader sig se rigtigt godt, både flyvende og 
siddende. Længere op ad bakken ses en stor rovfugl i lettere modlys. Jacob fik nogle billeder, og 
Lean kommenterer billedet efterfølgende, og siger Mountain Hawk-eagle. På vej tilbage til ”hotel-
haven” ser vi et par Ashy Swallow-shrike flyve højt oppe på himlen. Lars støder til, og vi går ned på 
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bagsiden af restauranten og over en sluse, hvor antallet af plastic-flasker overstiger enhvers 
fantasi. På den anden side af slusen er der små vandpytter, hvor 6 Scaly-breasted Munias kommer 
til som hyppig gæst for at drikke. En Isfugl holder også til her, ligesom vi ser Plain Prinia, Black-
naped Oriole, Large Woodshrike, Taiga Flycatcher og Green Bee-eater 2. 
 
Dak Dam Hills: kl. 14.30-18.00. 
Vores eftermiddagstur går til de nærliggende bjerge, som er næsten 900 meter høje. Vi er 
Mondulkiri Province, tæt på grænsen til Vietnam. Her ses en del andre fuglearter end nede i 
lavlandet. Den første er en Indochinese- eller Annaam Barbet (Psiopogon annamensis). Arten er et 
split fra Black-browed Barbet  (Psiopogon oortii), og forskellen er at Indochinese har et bredere 
sort øjenbryn og mere blåt på den nedre del af struben. Det kræver virkelig gode obs-betingelser 
for at se forskel her. I Birds of Southeast Asia er første del af det videnskabelige navn generelt 
Megalaima, som er familienavnet på Asian Barbets. I Clemments checklist version 2016 er 
familienavnet ændret til Psiopogon.  
 
Mogens hjælper chaufførerne med håndtering af bjergkørsel, så de kan anvende deres 
automatgear hensigtsmæssigt, og således undgå at sejtrække op ad bakkerne. En manual er jo en 
stor hjælp, så Mogens havde downloadet en sådan.  
 
Dagens fugl: Dollarbird. 
 
Mandag den 6. marts 2017 
Vejr: 0-3/8, vindstille, 20-30 °C  
 
Vi tjekker ud fra Moudolkiri Hotel kl. 06.00 og kører ud til Oromis Hydropower Station blot 10 
minutter fra vores hotel i Senmonorum. En opstemmet sø ved powerstationen og tilhørende 
vandløb var omkranset af frodige skråninger med blandingsskov. Dalen fortsatte ind i området.   
 
Oromis Hydropower Station: 06.10-09.00. 
Vi starter ved dæmningen, hvor vi kan overskue den opstemmede sø. En Bjergvipstjert ses i 
vandpytterne nedenfor dæmningen. 3 Pied Hornbills ses i trætoppene på nogen afstand. En Pin-
tailed- og en Mountain Imperial Pigeon flyver over slugten. Vi ser to Lesser Racet-tailed Drongoer  
flyve over os. Der er en tæt bestand af Asian Fairy Bluebird. Vi noterer 2 arter Spiderhunter: 
Streaked og Little, hvor sidstnævnte – trods store anstrengelser fra Lean’s side – ikke var meget 
for at blive siddende, så den kunne ses ordentligt.  
 
Et par Long-tailed Broadbills. Wow! Vi når ikke at komme langt her langs den let fremkommelige 
betonvej, anlagt til Hydropower Stationen personale. Dertil sker der for meget. Blomster og frugter 
tiltrækker mange arter, og nu er det tid til et par Black-browed Fulvetta at få vores opmærksomhed.   
 
Vi noterer 2 egern arter: først en Variable Squirrel og herefter – på lang afstand og i teleskop – et 
Giant Black Squirrel med dens enorme hale og sorte pels.  
 
Nogle smukke gule blomster på bakkekarmen tiltrækker de smukke Red-breasted Parakeets. Et 
par Bar-winged Cuckoo-Shirkes, en Crimson Sunbird og tre Gray-headed Canary-Flycatcher  
lukker og slukker, og vi haster tilbage til morgenmaden ved P-pladsen. En aktiv kaldende Gray-
faced Tit-Babbler forstørrer dog morgenmaden. Men trods 4 M/K’er i krattet, gemmer den sig godt. 
Vi når at se den flyve ud, da Lean får den ud af buskene. 
 
Vi forlader dette dejlige sted, efter tre hektiske timer, hvor der var mange fugle, som blev set under 
gode obs-betingelser.  
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Dal ved Oromis Hydropower Station. Et fantastisk fuglested. Foto: Lis Kastrup 

 
Mod Phnom Penh: kl. 09.10.  
Vi påbegynder den 365 km lange vej til Phnom Penh og et stop for den endemiske Cambodian 
Taylorbird i udkanten af Phnom Penh. 
 
Obs fra landcruiserne, bl.a.: White-breasted Kingfisher 1, Vinous-breasted Starling 2, Shikra 2. 
 
Frokostpause Snoul: kl. 10.35-11.25. 
Igen besøger vi restaurant Champa Pich. Efter måltidet måtte den populære Lean ”lide” igen, og se 
sig – udenfor kontrol – båret ud i kongestol under folkets store tiljubel. Han var tydeligvis ikke vant 
til, at deltagerne opførte sig på denne mærkværdige måde, men smilede dog lidt, specielt efter han 
blev sat ned på jorden igen.  
 

 
Den store Leder bæres ud i guldstol og hyldes af folket. 

Foto: Lis Kastrup. 

 
Menot passeres kl. 12.10. 
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Vi er nu meget tæt på grænsen til Vietnam ved byen Saam. I byen Pommera Kreh er der 
broarbejde og det giver en længere kø. 
 
Vi ser her flere minibusser fyldt med træ. Nogle er så læsset, at deres manøvreevne er begrænset 
til at køre lige ud – og først stoppe efter 1 km.! Der er fuld gang i skovningen, og at det er en stor 
industri er der ingen tvivl om, så længe det varer!  
 
Vi kører ind i Prey Veng Province kl. 13.15. Landskabet skifter karakter til udtørrede rismarker med 
spredte træer/buske og vandhuller ind i mellem. Vi ser Lesser Whistling Duck, Cattle Egret og 
Hvidskægget Terne. Svay Rieng Province entreres kl.14.40.  
 
Tankstation: kl. 13.40. 
Stop for tankning og toiletbesøg + birding bag tanken: Paddyfield Pipit 4, Pied Bush-chat 1. 
 
Den over 1.060 meter lange Prek Tamak Bridge med Mekong-floden under os passeres kl. 15.00.  
 
Vi nærmer os Cambodian Taylorbird-site, og endnu en landcruiser – denne gang bil 4 - får 
problemer med Air-con systemet. Vi omgrupperer deltagerne til de andre landcruisere, og bil 4 
kører på værksted. Vi kører ad motorvejen og kringler os ud til en grusvej ud til Cambodian 
Taylorbird lokaliteten. 
 
Taylorbird Site: kl. 15.30-16.15. 
Ved ankomst til lokaliteten kom Lean hurtigt ud af starthullerne og i raskt tempo. Vi andre halsede 
efter til vi kom til et dige med rismarker på venstre side og krat med småbuske på højre. Han fik 
lokket én Taylorbird til at svare med sang, men den ville ikke vise sig. Vi gik lidt længere frem over 
en rismark, og Lean forsvandt i buskadset. Her var der bedre held, så efter et minut responderede 
fuglen, og kom helt frem til forreste række. Desværre var alle ikke nået frem og på plads før fuglen 
forsvandt igen. Næste spillerunde gav straks resultat, og alle fik den at se. Hurtigt tilbage til bilerne 
og videre ud af byen.  
 
Taylorbirden er stærkt truet. Det er jo en ny opdaget fugl i 2009, og den lever kun på dette sted ved 
Mekong-floden. I 2013 blev den erklæret som ny art for verden. Myndighederne har afvist at frede 
området, da det er planlagt udlagt til by udvidelse, og noget af krattet er allerede ryddet af den 
lokale landmand. Heldigvis yngler arten også i nærheden på hellig grund, hvor buddhisterne 
begraver deres døde.  
 
Vi så/hørte 2 Taylorbirds. Herudover noterede vi White-throated Faintail, Plain-backed Sparrow, 
Oriental Reed-Warbler hørt, Blue-throated Bee-eater og Gul Vipstjert. 
 
Turen ud ad Phnom Penh’s ”omfartsvej” var en hektisk affære. Ind og ud mellem lastbiler, 
knallerter, m.v. Asfalts-slalom kan vi godt tillade at kalde det. 
 
Kampot: kl. 18.45. 
Endelig fremme i Kampot og tjek-ind på Blue Buddha Hotel efter 508 km kørsel fra Senmonorom. 
Den engelske ejer kæmper lidt i receptionen med værelsestildelingen, og hun har ikke brug for 
Lean’s hjælp, selvom det kunne have været en god ide.   
 
Vi bliver kørt til Diamond Hotel, hvor vi spiser aftensmad, da Blue Buddha Hotel ikke har 
restaurant.   
  
Dagens fugl:  
Cambodian Taylorbird. 
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Tirsdag den 7. marts 2017 
Vejr: 0-8/8, tåge og småregn til opklaring, 20-27 °C.  
 
Hele dagen er afsat til besøg i Bokor National Park. Parken ligger i bjergrigt terræn op til 1.075 
moh. tæt på byen Kampot. Området er biotop for to nær-endemiske arter: Cambodia Chestnut-
headed Partridge og Indochinese Green Magpie. Herudover ynglende Long-tailed- og Silver-
breasted Broadbill, samt en underart af Fire-breasted Flowerpecker (cambodianum) . Sidst – men 
ikke mindst – findes der en lille bestand af Wreathed- og Great Hornbill med henholdsvis 3 og 10 
par.  
 
Bokor National Park: kl. 05.00-17.00.  
Efter at have betalt nationalpark-afgift kørte vi i den gryende morgen op til Highland Ressort i 1.000 
moh. Let tåge hænger på den sydlige skråning.  
 
Nær Highland Ressort - 950 moh: kl. 06.05-08.15. 
Vi starter op med en gåtur langs vejen fra 950 moh til 850 moh. Barred Cuckoo-Dove ses med 8 
fugle. Mountain Imperial Dove er her også. En Moustached Barbet høres. Vi får både lyd og syn af 
såvel Pale-legged- og Yellow-browed Leaf-Warbler. Turens eneste Olive-backed Pipit lander i 
toppen af et træ. Indochinese Cuckoo-Shrike jagter rundt med en Black-naped Oriole. White-
browed Scimitar-Babbler ses fint og vi hører en Red-headed Trogon synge.  
 
Selvom at vi har set ok med fugle, er Lean ikke tilfreds. Der er meget stille i forhold til normalt, 
synes han. Tilmed har skyerne trukket sig sammen, og det småregner. Vi spiser morgenmad, og 
en Little Spiderhunter på tæt hold holder øje med Peters madpakke. Eller også er det nogle dejlige 
udsprungne blomster, som er interessante. Under alle omstændigheder, så får vi alle et nice views 
af denne lille gule perle af en Spiderhunter.   
 
Partridge-site: kl. 08.20-12.00 
Vi kører hen til lokaliteten for Chestnut-headed Partridge, en af områdets attraktive fugleart. Der er 
indrettet en motionsrute her, og det er jo fint, at vi har en sti, som vi kan færdes på. Det var 
meningen, at vi skulle starte her fra morgenkvisten, men der var ingen vagt, som vi kunne melde 
os til, så derfor kommer vi først hertil 2½ time efter planen.   
 
Der skulle være op til 4 syngende hanner af Cambodiaskovhønen, som den hedder på dansk. Vi 
hører én ”lidt-langt-væk” fugl synge. Den bliver overdøvet af 2 Greater Flameback, som helt sikkert 
har rede i nærheden, for de skælder ud hele tiden. Af andre larmende fugle er Indochinese Green 
Magpie, hvor 2 fugle lader sig lokke ”tæt” på af Leans playback. Men helt tæt på vil de ikke. Nogle 
får set dem flyve væk, andre kan skimte dem mellem træerne, men et smukt syn af denne fugl blev 
det desværre ikke til.  
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Kom så frem, din forbandede skovhøne. Bokor NP. Foto: Lis Kastrup. 

 
Vi går tilbage til landcruiserne, da det begynder at regne noget kraftigere end den lette finregn, 
som vi fik i morges. Vi drøfter mulighederne. Kl. er nær de ti, så hvad skal vi satse på? Regnen 
hørte op lige så hurtigt, som den kom, så der var stemning for at prøve skovhønen igen, og 
hovedparten af deltagerne tager turen på ny, og denne gang hele motionsruten, som kan gøres på 
1½ time med god tid. Det skulle vi ikke fortryde, selvom det kun blev til 2 syngende skovhøns (den 
sidste var lidt mere hørbar end den første). Silver-breasted Broadbill hørtes (vist kun af Lean og 
Peter), og vi får fornøjelsen af endnu to (et par) af Long-tailed Broadbill. Deres tamhed gjorde, at 
der ikke var et øje tørt. Den ene sad tæt på os og fouragerede uden at ænse os! De forreste ser og 
hører en Fire-breasted Flowerpecker. Flemming får taget et billede. Erik B. står dog, sammen med 
Lean, for den største overraskelse, da to Silver Pheasants går over stien lidt fremme foran dem. 
Erik når at se den ene, og Peter, der står ½ meter bag ved, når at se ingenting! Sådan er det 
desværre med fuglekiggeri i en tæt regnskov, og en stor gruppe, der slanger sig gennem skoven.  
 
Vi spiser frokost ved landcruiserne efter en fin lille vandretur i en smuk regnskov. Vi får musik til 
maden, idet tre Pilated Gibbons ”synger” serenade.  
 
Stop ved Mor-Buddha statue (780 moh.): kl. 14.00-14.30. 
Vi var nødt til at være turister for en kort stund, så vi stoppede ved den mega-store Buddha statue. 
Statuen viser Year Mao, Grandmar Buddha, en statue som er 29 meter høj. Og nu skal der 
fotograferes, nu da vi har flot sol på statuen. Men inden vi får taget kameraet frem, så vælter tyk 
tåge op fra skråningen nedenfor, og 20 sekunder efter, så kan vi ikke se statuen, selvom vi stod 10 
meter fra statuen. Der var heldigvis nogen der var hurtige, og som ikke stod og snakkede, inden 
fotoet var i hus.  
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Grandma Buddha – Bokor NP. Foto: Lis Kastrup 

 
Fugle blev der også set et par sving længere neden for Buddha-statuen: Black-crested Bulbul 2, 
Asian Fairy Bluebird, Indochinese Green Magpie hørt, Bar-winged Flycatcher-Shrike og et smukt 
syn, da en hun af Wreatend Hornbill, glider ned gennem kløften – wow.  
 
Stop P-plads (700 moh): kl. 14.45-15.05. 
En flyvende Great Hornbill stryger forbi os, mens vi kører, og vi kaster landcruiserne ind på en P-
plads, som dukker op. Lean finder en halvskjult Great Hornbill, der sidder i et træ på kanten af 
kløften. Vi dårligt nok tid til at se på to Green-billed Malkoha’er, som sidder i nogle træer på den 
anden side af vejen. Et par Scarlet Minivets og en Golden-fronted Leafbird ses også her. 
 
Stop P-plads (485 moh): kl. 15.05-16.15   
Her får vi flotte og imponerende syn af 1 par af Great Hornbill. Vi ser også Wreatend Hornbills indtil 
flere gange. En flok på 3 ses, og vi ser enkelte fugle flyve rundt, så vi noterer i alt 4 fugle. Bjerget 
flader noget ud her, og en større lysning giver udsyn til overflyvende rovfugle. Bl.a. en Mountain 
Hawk-eagle flyver forbi for herefter at lande den i et træ et stykke væk. En rastende rovfugl i et 
enkeltstående træ giver anledning til drøftelser og tjek af fuglebog. Er den på størrelse med en høg 
eller våge? Omsider kommer vi frem til Grey-faced Buzzard, men det forkastes igen for en stund, 
indtil Lean kommer med sin PC og et foto af en rød fase af Grey-faced Buzzard, der passede 
perfekt, og så blev den ged barberet! En Blådrossel, han, giver også kortvarige hovedbrud, men da 
den flyver, er ingen i tvivl om, at det er en Blådroslen. 
 
Vi ser også forskellige duer her: Bl.a. en Emerald Pigeon og 3 Thick-billed Green Pigeons. 
 
En lang fugledag i fantastiske omgivelser her i Bokor National Park er til ende. Her kunne vi godt 
have bruget 1-2 dage mere. 
 
I aften er det sidste aften, så vi skal have afskedsmiddag. Artskonkurrencen skal afgøres. Der er 
bud mellem 296 og 315. Det er status for antal arter her-og-nu. Tallet ender på 284 arter. Vibeke 
bliver sikker vinder med et bud på 296 arter (et bud der faktisk efterfølgende rammer hele turens 
artsantal).  
 
Peter holdt tale for Lean, og roste ham for hans store viden om fugle, og for at holde dampen i 
gruppen i kog. Udnævnte ham til verdensmester i at finde samme fugl i tre forskellige teleskoper 
på rekordtid. Til chaufførerne roste Peter dem for deres udstrakte service og gode humør. Da 
chaufførerne ofte i radioen talte om nam-nam, havde Peter tildelt hver chauffør et øgenavn. De 
var: Nam Nam,Tam Tam, Jam Jam, Sam Sam og Birdie Nam-Nam. Peter uddelte såvel guide og 
chauffører deres velfortjente drikkepenge, og gruppen råbte x 2 vores kampråb: ”What have we 
seen - Peafowl”.  
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Deltagerne fik også fortjent ros, med deres store præcision, samarbejde omkring 
fuglebestemmelsen og bare fordi, de er som de er. Svend afsluttede talerækken, og kom ind på 
gruppens hjælpsomhed og en veloverstået tur.   
 
Vi bliver kørt tilbage til Blue Buddha Hotel, så chaufførerne kan komme til køjs og blive udhvilet til i 
morgen. Efter uddeling af drikkepenge, er det nok ikke det, de har på programmet – hø hø.  
  
Dagens fugl:  
Long-tailed Broadbill. 
 
Onsdag den 8. marts 2017 
Vejr: 6-3/8, SØ 1, 25-29 °C 
 
Sidste morgen er afsat til birding i nærliggende Saltpans. Vi tjekker ud fra Blue Buddha Hotel kl. 
06.00, og kører gennem Kampot og de mange valgplakater fra Cambodian People Party. Der er 
parlamentsvalg næste år. German’s Swiftlet ses i stort tal flyve ud af byen. Det anslås, at der 
mindst var 1000 fugle.  
 
Kampot Saltpans: kl. 06.20-10.30. 
Vi kører ad hullede jordveje ud til saltpannerne. Det vrimler ikke ligefrem med vadefugle, men vi er 
jo også langt henne på sæsonen. Vi ser så nogle vadefugle, men hovedparten står i dårligt lys. Vi 
får dog efterhånden set en flok Lesser Sand Plover og nogle få Greater Sand Plover. En 
mudderklire er mere medgørlig. Vi ser også nogle spover. Der er lidt forhandlinger omkring én, og 
to længere væk viser begge kæmpenæb, og dermed til at være Far-eastern Curlew. Cistussanger 
ses fint ved en lille bro. 
 
Vi kører lidt videre, og nu får vi flere arter vadefugle i skønt medlys. Det bliver til en fin Damklire, 
fem Long-toed Stints, tre Hvidbrystede Præstekraver og blandt den talrigste vadefugl – Lesser 
Sand Plover – ses nogle stykker i begyndende sommerdragt. Alle fem Red-necked Stints er i 
vinterdragt.  
 
Vi får morgenmad og med et er alle vadefuglene væk igen. Vi må nøjes med nogle Sølvhejrer, 
Indian- og Little Cormorant og en Rovterne længere væk.  
  
Vi afslutter besøget ved at kører ud til mangroven. Der påbegyndt en fældning af mangroven 
tættest på stranden, og der etableres i stedet små fiskedamme. Vi ser et par fine Collared 
Kingfishers og 5 Rovterner. Nogle ser en Black Bittern og Striated Heron. Lean spiller tre Golden-
bellied Gerygone op fra mangroven, så det bliver til fine obs. Lean hører Mangrove Whistler, mens 
vi andre snakker. Kun Lis K. er koncentreret nok og får hørt den. Vi kører nu mod lufthaven, og 
dropper frokosten i Kampot, da vi lige har fået morgenmad.  
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Kampot Saltpans. Foto: Lis Kastrup. 

 
Kampot: kl. 10.35. 
Vi er lige kørt gennem Kampot by, og bliver lige ”fanget” af et tog, der kører over 
jernbaneoverskæringen. Det tager sin tid for toget at passere med dets over 50 tankvogne.  
 
Phnom Penh International Airport: kl. 13.00. 
Vi når så lufthavnen uden den vilde trafik. Det var meningen at vi skulle spise frokost på vejen, 
men Lean siger, at der ikke er nogen restaurant. Så vi spiser udfor ankomsthallen, og Burger King 
lyder flere gange over radioen. Vi begynder at glæde os til bøf og pommes frites, men ak, vi skal 
spise i den lokale overfor Burger King. Vi får et fast beløb af Lean, og kan så selv supplere med 
drikkevarer og/eller dyrere retter. Lean og chaufførerne sparer maden, så de kommer lidt tidligere 
tilbage til Siem Reap.  
 
Vi tager afsked med chauffører og Lean, og takker for en fantastisk og veltilrettelagt tur, med god 
service og godt humør. Vi er meget tilfredse med Sam Veasna Centers tur, og kan kun anbefale 
andre Cambodia-rejsende, at booke lokalarrangementet her.  
 
Efter tjek-ind nyder vi en enkelt genstand på en restaurant, og får klaret artslisten. Flyet er 20 
minutter forsinket. Take off Silk Airs Boing 737-800.kl. 18.35 mod Singapore. Flyvetid 1 time 40 
minutter.  
 
Landing Singapore kl. 21.15 lokal tid (+1 time). Et fly spærrer for vores rampe pga. tekniske 
problemer. Vi bliver derfor ekstra 20 minutter forsinket, før vi kan komme af flyet. Vandring/Skytrain 
til terminal 3, hvor flyet afgår. Loungen til CPH-flyet var endnu ikke åbnet, og vi var henvist til at 
sidde på 9 sofapladser (der var optaget) eller sidde/ligge på gulvet.  
 
Jesper, 2 x Lis, Jacob og Peter går på shopping. Peter køber Swarowsky-øreringe til konen. Lis K. 
låner posen med øreringene for at drille Svend lidt omkring impulsindkøb. Men Svend synes, at det 
var fint, at Lis købte øreringe til sig selv, og hvis hun virkelig ville have huller i ørene, så var det da 
ok.  
 
Tjek-ind i Singapore Airlines Boeing 777-200. Forventet flyvetid til CPH 12 timer 50 minutter. 
 
Dagens fugl:  
Der blev ikke foretaget afstemning, så turlederen har taget sagen i egen hånd, og udnævnt de tre 
smukke Hvidbrystede Præstekraver i smukt medlys, som dagens fugl. 
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Torsdag den 9. marts 2017 
Take off kl. 01.30 lokal tid efter ½ times forsinkelse pga. mange fly til Europa. Der er flere tomme 
sæder i flyet, så de heldige begynder at brede sig. 
 
Flyrute: Thailand - Bengalske Bugt – Syd Indien – Hormus Stræde – Iran – Tyrkiet – Rumænien – 
Polen – Sydsverige. 
  
Rolig hjemtur, dog med kraftig vind ind i mellem. De fleste passagerer sov meget af tiden. Landing 
CPH Airport kl. 06.20 – præcis.  
 
Inden kuffertmodtagelse blev der tid til et hastigt farvel, og vores kampråb: ”Hvad’ har vi set? 
Peafowl”. 
 
Tak til alle for en dejlig tur.   
 
Peter Lafrenz 
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Samlet artsliste Cambodia: 23/2 – 9/3 2017 
 
Denne artsliste er et produkt af vores daglige tjeklistegennemgang. Taxonomien i denne rapport 
følger Clements Checklist of Birds version 2016. 
Listen omhandler begrebet ”antal noteringer”, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som antal 
individer. Der kan være tale om de samme fugle set på flere datoer for nogle af arters 
vedkommende. 
Rødlistestatus er opført, såfremt arten fremgår af IUCN’s liste (International Union for Conservation 
of Nature and Naturel Resources). 
 
Lesser Whistling-Duck – Dendrocygna javanica 
I alt 156 noteringer på 3 dage: 125 Reservoir Ang Trapaeng Thmor, 1 Tmatboey og 30 på vej til 
Phnom Penh.   
 
Comb Duck – Sarkidiornis melanotos 
De første 6 sås den 26/2 da vi ankom til Prek Toal reservatet. Herudover hele 80 eksemplarer ved 
den nordlige dæmning, Ang Trapaeng Thmor. 
 

 
Comb Duck. Foto: Karen og Flemming Lang. 

  
 
Cotton Pygmy-Goose – Nettapus coromandelianus 
Mange – 350 – sås den 27/2 primært ved det nordlige dige – Ang Trapaeng Thmor. 
 

 
To par af Cotton Pygmy-Goose. Foto: Karen og Flemming Lang 
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Indian Spot-billed Duck – Anas poecilorhyncha 
I alt 36 fugle set på 4 dage. Flest – med 25 - sås den 27/2 Ang Trapaeng Thmor.  
 
Garganey – Anas querquedula 
En overvintrende flok på 60 sås ved det oversvømmet område i bunden af Prek Toal den 26/2. 
Chestnut-headed Partridge – Arborophila cambodiana 
Trods vores guides ihærdighed lykkedes det ikke at få set denne art. Det blev dog til 2 hørte Bokor 
National Park den 7/3.   
 
Green Peafowl – Pavo muticus 
Rødlistestatus: Truet. Der blev kæmpet for at få set denne art. Det lykkedes om morgenen den 5/3, 
hvor vi så en han i et træ lige der, hvor vi startede obsen om morgenen! Herudover hørtes 2 fugle. 
Vi er i Seima Protected Forest, og vi noterede 3 fugle såvel den 4/3 som 5/3, som må formodes at 
være de samme fugle.  
 
Germain’s Peacock-Pheasant – Polyplectron germaini  
Rødlistestatus: Sårbar. 1 fugl hørt den 4/3 og 5/3 samme sted i Seima Protected Forest.  
 
Chinese Francolin – Francolinus pintadeanus 
I alt 12 noteringer fordelt på 3 dage i Tmatboey. Flest den 1/3 med 8 fugle. De fleste blev hørt, men 
også et par stykker blev set.  
  
Red Junglefowl – Gallus gallus 
Hørt på 3 forskellige lokaliteter: Tmatboey, Seima Protected Forest og Bokor NP.  
 
Silver Pheasant – Lophura nycthemera 
Det lykkedes Erik B. at få set 1 af 2 fugle, som vores guide opdagede. Der gik over stien fremme 
foran os, den 7/3, i ”skovhøne-skoven”, Bokor NP. 
 
Little Grebe – Techybaptus ruficollis 
I alt 35 fugle af racen poggei: 5 den 26/2 Prek Toal og 30 den 27/2 Ang Trapaeng Thmor.  
 
Asian Openbill – Anastomus oscitans 
Talrig i og omkring Tonle Sap-søen, hvor vi så fourageringstræk i store flokke. I alt noterede vi 
1.415 fugle. Flest den 24/2 med 500 og 900 den 26/2.  
 

 
Asian Openbill. Foto: Karen og Flemming Lang. 
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Woolly-necked Stork – Ciconia episcopus  
Det blev til i alt 4 fugle, der sås overflyvende den 2/3 Tmatboey-area ved Flod-lokaliteten.  
 
Lesser Adjutant – Leptoptilos javanicus 
Rødlistestatus: Sårbar. I alt 4 fugle Prek Toal den 26/2.  
 

 
Lesser Adjutant. Foto: Lis Kastrup 

 
Milky Stork – Mycteria cinerea 
Rødlistestatus:Truet. Vi så 3 fugle den 26/2 på sejlturen i Prek Toal Bird Sanctuary. Først en fugl, 
der kredse højt og fløj væk, herefter to fugle sammen lavt over nogle træer. En fugl (måske en af 
de tidligere sete) sås i en ynglekoloni af Painted Storks, hvor den dannede par med en Painted 
Stork, med et afkom på 2 bastard-unger til følge. Vi kunne dog ikke se reden med disse unger. 
 

 
Milky Stork nr. 3 fra højre sammen med Painted Storks. Foto: Karen og Flemming Lang. 
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Painted Stork – Mycteria leucocephala 
Rødlistestatus: Nær-truet. Lokalt talrig ved og omkring Tonle Sap, hvor den yngler i Prek Toal Bird 
Sanctuary. I alt 452 noteringer med bl.a. 300 Prek Toal den 26/2 og 100 overflyvende Phnom 
Krom Ricefields den 24/2.  
 

 
Painted Stork. Foto: Karen og Flemming Lang. 

  
Indian Cormorant – Phalacrocorax fuscicollis  
Talrig med 150 fugle den 28/2 Prek Toal og Tonle Sap. Herudover blot 1 registrering den 8/3 
Kampot Saltpans.  
  
Great Cormorant – Phalacrocorax carbo 
Udbredt i vådområder og Mekong-floden. Noteret på 6 dage i et antal på 105. Flest, med 75, Prek 
Toal og Tonle Sap den 28/2.   
Little Cormorant – Phalacrocorax niger 
Lokalt meget talrig. I alt noteret 3.200 fugle på 6 dage. Flest den 3/3 med 2.500 overflyvende ved 
væverfugle-lokaliteten syd for Kratie, hvor et intenst aftentræk fra Mekong-floden til en 
overnatningsplads i nærheden fyldte himmelen før solnedgang. Dagen efter – den 4/3 – sås 500 
fugle på vores bådtur på Mekongfloden.  
 
Oriental Darter – Anhinga melanogaster 
Rødlistestatus: Nær-truet. På vores sejltur i Prek Toal den 26/2 noterede vi hele 300 fugle. På et 
tidspunkt så vi en flok på omkring 100 fugle flyve op fra rørskoven for at kredse højt op i luften. 
Herudover sås blot 3 den 24/2 ved Phnom Krom Ricefields, og 1 fugl den 27/2 Ang Trapaeng 
Thmor. 
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Spot-billed Pelican – Pelecanus philippensis 
Rødlistestatus: Nær-truet. De første to fugle så fremragende i medlys, da de fløj over os den 24/2 
Phnom Krom Ricefields. Ved Prek Toal Bird Sanctuary sås 50 fugle den 26/2.  
 

 
Spot-billed Pelican. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Yellow Bittern – Ixobrychus sinensis 
Vi var lige påbegyndt vores sejltur i Prek Toal, da vi indenfor de første 100 meter havde set 3 arter 
dværghejrer, hvoraf der var hele 10 Yellow Bittern.  
  
Cinnamon Bittern – Ixobrychus Cinnamomeus 
4 set på sejlturen Prek Toal den 26/2. 
 
Black Bittern – Ixobrychus flavicollis 
4 sås flyvende fra den ene flodbred til den anden på sejlturen Prek Toal den 26/2. De landede i et  
sivområde. En han sås fint lande i toppen af sivene, men hoppede dog hurtigt ned og gemte sig. 
Det blev en fin – men hurtig – iagttagelse. Her blev kun noteret hanner. Den noget brunere hun 
”forsvandt” i mængden af hejrer, og der var ikke megen tid til fordybelse her. Desuden sås en han i 
mangroven nær Kampot Saltpans. 
 
Grey Heron – Ardea cinerea 
I alt 32 fugle, heraf de 20 på sejlturen Prek Toal den 26/2. Herudover spredte iagttagelser på 3 
andre dage.  
 
Purple Heron – Ardea purpurea 
Hele 36 iagttagelser, hvoraf de 25 sås i Ang Trapaeng Thmor den 27/2. Af disse sås 6 ved den 
vestlige dæmning ved vores eftermiddagsstop. Lyset her var helt fantastisk, og Purpurhejrerne 
fouragerede i en nyplantet rismark og var således frit eksponeret. Hvilke fantastiske farver den art 
har, når lyset er perfekt. Herudover sås 11 på 3 dage.    
 
Great Egret – Ardea alba 
I alt 38 fugle som sås på 5 af dagene. Flest – med 20 – sås den 24/2 Phnom Krom Ricefields i 
selskab med 100 silkehejrer og 10 mellemhejrer.  
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Intermediate Egret – Mesophoyx intermedia 
Hele 65 fugle kom i bogen. Er ofte overset, når der er mange hejrer samlet. De 10 blev set den 
24/2 i Phnom Krom Ricefields og hele 40 blev noteret ved den nordlige dæmning, Ang Trapaeng 
Thmor, den 27/2. Herudover sås 15 fugle på 3 dage (Prek Toal, Kratie og Kampot Saltpans).  
 
Little Egret – Egretta garzetta 
Almindelig og udbredt. I alt 293 noteringer fordelt på 9 af dagene. Max antal på 100 sås både 
Phnom Krom Ricefields og Ang Trapaeng Thmor.   
 
Cattle Egret – Bubulcus ibis 
Meget almindelig overalt, specielt ved kreaturindhegninger. Den talrigeste hvide hejre med i alt 700 
noteringer. Flest sås den 27/2 Ang Trapaeng Thmor med 400 fugle.  
 
Chinese Pond-Heron – Ardeola bacchus 
Vi var så heldige at få set en Vinhejre i sommerdragt under sejlturen i Prek Toal. Så er der langt 
større udfordringer, når fuglene er i vinterdragt. Selvom litteraturen skriver at det ”formentlig ikke er 
muligt at bestemme Chinese fra Javan Pond-Heron”, så tillod vi os alligevel at gøre dette. De to 
arter adskiller sig fra hinanden ved at Chinese har sorte/sortagtige vingespidser og Javan har helt 
hvide vingespidser. Vi noterede 70 Chinese fordelt over 7 dage, så arten er udbredt. 
 

 
Chinese Pond-Heron. Foto: Karen og Flemming Lang 

 
Javan Pond-Heron – Ardeolla speciosa 
Vi noterede i alt 15 fugle, som sås over 6 dage. Herudover sås et større – ej opgjort - antal 
ubestemte vin-/rishejrer.  
 
Striated Heron – Butorides striata 
Blot en enkelt iagttagelse den 8/3 i mangroven nær Kampot Saltpans.  
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Black-crowned Night-Heron – Nycticorax nycticorax  
Lokalt almindelig i Prek Toal, hvor vi så hele 200 fugle den 26/2. Vi så den ikke andre steder.  
 
Glossy Ibis  – Plegadis falcinellus 
Det blev til hele 150 fugle i Prek Toal, hvor hovedparten sås i det oversvømmede område, hvor vi 
gik i land.  
 
Black-headed Ibis – Threskiornis melanocephalus 
Rødlistestatus: Nær-truet. 50 fugle sås overflyvende Prek Toal den 26/2. Herudover en enkelt fugl 
den 4/3 fra bil 1 sydvest for Kratie.   
 

 
Black-headed Ibis. Foto: Karen og Flemming  Lang. 

 
White-shouldered Ibis – Pseudibis davisoni 
Rødlistestatus: Truet. Vi fik – i Tmatboey-area - fremvist redetræet, hvor fuglen havde ynglet og 
fået 2 unger på vingerne. Vi så familien den 2/3, hvor de sad i træerne 150 meter fra os for 
herefter, ivrigt kaldende, at flyve længere væk. Vi kunne ikke kunne se, hvor de landede. Den 1/3 
så vi blot 1 fugl. 
 
Giant Ibis – Pseudibis gigantea 
Rødlistestatus: Truet. Tmatboey’s hovedattraktion, Giant Ibis, blev omdrejningspunktet for den 1/3, 
hvor vi startede tidligt ud for at være på plads nær overnatningstræet, når dagen gryede. Vi nåede 
at høre ibisserne, men så dem ikke i det forventede overnatningstræ. Herefter startede den store 
folkevandring i Tmatboye-area. Først efter 13 km vandring, kom vi helt tæt på arten. En Giant Ibis 
fløj op fra en pond for  herefter at forene sig med resten af familien på 3. De kredse over vores 
hoveder, og fløj væk. En imponerende oplevelse, som blot varede 40 sekunder. 
 
Black-shouldered Kite – elanius caeruleua 
Ses i det åbent landskab, med største antal på 4 ved Ang Trapaeng Thmor. Herudover 4 
iagttagelser på 3 lokaliteter.  
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Black-shouldered kite. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Oriental Honey-Buzzard – Pernis ptilorhynchus  
To fugle sås under gode betingelser ved Flod-lokaliteten i Tmatboye den 2/3. Herudover 1 
iagttagelse den 8/3 Kampot mangrove.  
 
Black Baza – Aviceda leuphotes 
Det blev til hele 13 eksemplarer af denne smukke fugl. De første 3 sås i Angkor Wat-området. 
Siden 3 i ugle-skoven ved Ang Trapaeng Thmor og hele 5 ved floden i Tmatboey den 2/3. Sluttelig 
så vi et par i  Seima Protected Forest den 5/3.  
  
Crested Serpant-Eagle – spilornis cheela 
Vi så 8 eksemplarer på 4 af dagene af denne smukke rovfugl med de hvide vingebånd i skarp 
kontrast til sorte vingebagkanter. Flest sås den 5/3 med 4 (2 udfor hotellet i Senmonorom og 2 Dak 
Dam Hills).  
 
Short-toed Snake-Eagle – circaetus gallicus 
Da vi var ved at køre ud af Florican Grassland den 28/2, så vi en Slangeørn skrue op tæt på 
landcruiserne. I fangerne hang en 1½ meter lang slange og kæmpede for sit liv. Det tog dog ikke 
lang tid før den blevet helt slap, og blev til Slangeørnens frokost.   
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Short-toed Snake-Eagle med bytte. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Mountain Hawk-Eagle – Nisaetus nipalensis 
Da Jakob og Peter gik på tur i frokostpausen den 5/3 ved Moudolkiri Hotel, Senmonorom, sås en 
større rovfugl kredse oppe over en bakke relativt tæt på. Lyset var ikke det bedste, men Jakob 
skød en række billeder. Ud fra billederne bestemte Leon fuglen til en ung Mountain Hawk-Eagle. 
Herudover sås en fugl i Bokor NP den 7/3 under sidste stop i 485 moh., hvor en adult fugl fløj forbi 
os i lysningen for at sætte sig i nogle træer et stykke væk. De var dog muligt at se fjertoppene på 
hovedet. Det var en mørk fase.  
 
Rufous-bellied Eagle – Lophotriorchis kienerii 
Vi så en overflyvende fugl den 5/3 Dak Dam Hills ved sidste stop på vej tilbage til hotellet. Vi kunne 
tydelig se den kastanjefarvede bug og armdækfjer.  
 
Greater Spotted Eagle – Clanga clanga 
Rødlistestatus: Sårbar. Vi så to fugle, begge den 27/2 i Ang Trapaeng Thmor, henholdsvis ved 
Sarus Tranerne og fra den nordlige dæmning.  
 
Rufous-winged Buzzard – Butastur liventer 
Meget almindeling i Tmatboye-området med i alt 19 noteringer (med flere gengangere). Herudover 
2 fugle Ang Trapaeng Thmor og 1 fugl Seima Protected Forest. 
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Rufous-winged Buzzard. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Gray-faced Buzzard -  Bustatur indicus 
Det holdt lidt hårdt med at komme frem til denne bestemmelse. I første omgang endte vi op i Gray-
faced Buzzard efter at have forkastede mulige høge. Men der var noget galt. Den var rød på 
brystet, og det passede slet ikke med fuglebogen. Så kom Lean os til undsætning med sine 
medbragte rovfuglebilleder. En rød fase af arten passede perfekt til iagttagelsen. Vi er i Bokor NP 
den  7/3, sidste stop i 485 moh.  
 
Eastern Marsh-Harrier – Circus spilonotus 
I alt 22 fugle: 1 fugl henholdsvis i Prek Toal den 26/2 og Bengal Florican den 28/2. Resten – 20 
fugle – sås i og omkring rismarkerne Ang Trapaeng Thmor den 26/2, så der var rig mulighed for at 
se såvel hanner som hunner flyve rundt i deres jagt på føde.  
 
Pied Harrier – Circus melanoleucos 
Hannen af Pied Harrier er – til trods for at dragten kun er sort, grå og hvid – utrolig flot. Så flot at 
den blev dagens fugl den 27/2. Vi så hele 10 fugle den 27/2, flest hanner. Da fugleintensiteten var 
høj, så der blev ikke kikket så meget på hunnerne. .  
 
Crested Goshawk – Accipiter trivirgatus  
Først så vi hannen side i et træ under gode forhold med flot medlys i Seima Protected Forest den 
5/3. Efterfølgende så vi hunnen skrue op foran os. 
   
Shrikra – Accipiter badius 
Den almindeligste høg. Det blev til 9 iagttagelser fordelt på 6 dage. Parret ved Moudolkiri Hotel, 
Senmonorom, var meget fotogene og stationære, så der var rig mulighed for gode fotos af den 
fremmødte fotograf. 
  
Black Kite – Milvus migrans  
Racen: parasiticus. Det blev til blot 2 fugle den 27/2 Ang Trapaeng Thmor. 
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Gray-headed Fish-Eagle – Ichthyophaga ichthyaetua 
Rødlistestatus: Nær-truet. På vores sejltur i Prek Toal sås en adult sidde i et træ på fineste hold. 
Herudover sås 1 ungfugl da vi sejlede ind mod vores landgangsted. Udnævnt til dagens fugl den 
26/2. 
 

 
Gray-headed Fish-Eagle. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Bengal Florican – Houbaropsis bengalensis 
Rødlistestatus: Truet. Vi så i alt 3 hanner i Bengal Grassland. Vores stifindere havde lokaliseret 
dem i forvejen, så vi slap for en ørkenvandring i afbrændte græstuer.  
White-breasted Waterhen – Amauromis phoenicurus 
Lis K. så én fugl ved Oromis Hydro powerstation om morgenen den 5/3. 
 
Watercock – Gallicrex cinerea 
2 fugle sås Prek Toal Bird Sanctuary 26/2.   
 
Black-backed Swamphen – Porphyrio indicus 
Purple Swamphen porphyrio porphyrio er splittet i Western Swamphen og Black-backed 
Swamphen. Vi så racen viridis af Black-backed Swamphen. Har endnu ikke fået et dansk navn. Vi 
så 15 fugle af denne sultanhøne-art i Ang Trapaeng Thmor ved den nordlige dæmning den 27/2. 
 
Eurasian Moorhen – Gallinula chloropus 
En enkelt iagttagelse den 26/2, Prek Toal Bird Sanctuary.  
Eurasian Coot – Fulica atra 
100 fugle blev noteret den 27/2 i Ang Trapaeng Thmor.  
  
Sarus Crane – Grus antigone 
Rødlistestatus: Sårbar. Vi så racen sharpii, hvor verdensbestanden er på blot 800-1000 fugle. 
Denne race af Sarus Crane yngler i Cambodia, Laos og Vietnam. I vinterhalvåret kan der her ses 
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op til 300 fugle.. Vi så i alt 88 traner fouragere på en høstet rismark. De var i lidt dårligt lys, men vi 
kunne sagtens se deres røde hoveder. Der var tendens til kurtisering, men ikke de vilde 
danseopvisninger.  
 

Sarustraner i morgenlyset. Ang Trapaeng Thmor. Foto: Karen og Flemming Lang. 
 
Black-winged Stilt – Himantopus himantopus 
Total noteret 180 fugle. Almindelig i Phnom Krom Ricefields, Prek Toal Bird Sanctuary og Ang 
Trapaeng Thmor.  
 
Pied (White-headed) Stilt – Himantopus leucocephalus 
Det var med måben, at vi pludselig blev præsenteret for en art, som end ikke var med på vores 
tjekliste. Arten er dog inden for de sidste par år set hver vinter ved den nordlige dæmning i Ang 
Trapaeng Thmor, nogle år med op til 8 fugle. Arten kaldes White-headed Stilt i Robsons Birds of 
Southeast Asia. Vi så 2 fugle. Arten er standfugl i det sydlige Sumatra, Java, Sulawesi og det 
meste af Australien og New Zealand. Derudover findes der ikke-ynglende bestande bl.a. på Sri 
Lanka, Filippinerne og Brunei. 

 

 
Pied-/White-headed Stilt. Foto: Karen og Flemming Lang. 
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Red-Watled Lapwing – Vanellus indicus 
I alt set 7 fugle: 3 i Ang Trapaeng Thmor, 3 Florican Grassland og 1 Tmatboey.  
    
Lesser Sand-Plover  – Charadrius mongolus 
50 fugle sås 8/3 Kampot Saltpans. Enkelte på vej til sommerdragt. 
 
Greater Sand-Plover  – Charadrius leschenaultii 
6 fugle Kampot Saltpans. 
 
Kentish Plover – Charadrius alexandrinus 
5 fugle Kampot Saltpans, heraf blev flere set rigtigt flot i medlys.  
 
Little Ringed Plover – Charadrius dubius 
Lokalt talrig med i alt 42 noteringer, herunder 20 Phnom Krom Ricefields, og 15 Kampi Pool, 
Mekong River. 
  
Pheasant-tailed Jacana – Hydrophasianus chirurgus 
Almindelig i Ang Trapaeng Thmor med 40 fugle. Herudover 1 Phnom Krom Ricefields.  
Bronce-winged Jacana – Metopidius indicus 
10 sås ved den nordlige dæmning, Ang Trapaeng Thmor.  
 
Common Sandpiper – Actitis hypoleucos 
Lars så én fugl Mekong River – Kampi Pool. Endvidere én Kampot Saltpans. 
 
Spotted Sandpiper – Tringa erythropus 
36 fugle fordelt på 2 lokaliteter: Prek Toal 1 fugl og Ang Trapaeng Thmor 35 fugle. 
 
Common Greenshank – Tringa nebularia 
16 set fordelt på 4 lokaliteter.   
 
Marsh Sandpiper – Tringa stagnatilis 
1 meget tillidsfuld fugl i vinterdragt sås under morgenmaden i Kampot Saltpans. 
  
Wood Sandpiper – Tringa glareola 
Total 14 noteringer fordelt på 3 dage.  
 
Far Eastern Curlew – Numenius madagascariensis 
Rødlistestatus: Truet. 2 fugle sås den 8/3 i Kampot Saltpans.  
  
Eurasian Curlew – Numenius arquata 
1 noteret i Kampot Saltpans.  
 
Long-toed Stint – Calidris subminuta 
I alt 10 fugle observeret: 5 Phnom Krom Ricefields og 5 Kampot Saltpans. Sidstnævnte sås på tæt 
hold og i flot medlys.   
 
Red-necked Stint – Calidris ruficollis 
Rødlistestatus: Nær-truet. Blot 10 fugle den 8/3, som endnu ikke var trukket nordpå, Kampot 
Saltpans.  
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Common Snipe – Gallinago gallinago 
Vi så 2 fugle, der kom flyvende og landede nær Tonle Sap søen ved Florican Grassland. 
Herudover sås 2 bekkasiner sp ved Ang Trapaeng Thmor den 27/2, mens vi så Pied Stilt. 
 
Small Buttonquail  – Turnix sylvaticus 
To fugle sås opflyvende den 28/2 Florican Grassland nær ved Manchurian Reed Warbler 
lokaliteten. 
  
Oriental Pratincole – Glareola maldivarum 
Almindelig i første uge med i alt 245 noteringer fordelt på 4 dage. Flest Phnom Krom Ricefields 
den 24/2 med 100. 
 

 
Oriental Pratincole. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Caspian Tern – Hydroprogne caspia 
Vi så 1 fugl ved Tonle Sap den 26/2, da vi blev ”omskibet” til longboats. Herudover 5 fugle den 8/3 
Kampot Saltpans.  
 
Whiskered Tern – Chlidonias hybrida 
Blot noteret 323 fordelt på 3 dage. Flest – med 100 – Tonle Sap på sejlturen til Prek Toal Bird 
Sanctuary. 
  
Feral Dove – Columba livia 
Set i de fleste større byer i og omkring Siem Reap, men også få fugle i 2. uge. I alt 44 fugle. 
 
Red Collared Dove – Streptopelia tranquebarica 
Udbredt i åbent landskab. I alt 85 noteringer fordelt på 8 dage.  
 
Spotted Dove – Streptopelia chinensis  
Udbredt og set alle dage på nær 5 af dagene. I alt noterede vi 62 fugle. Højeste dagstotal var 10. 
 
Barred Cuckoo-Dove  – Macropygia unchall 
8 fugle sås den 7/3 Bokor National Park.   
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Emerald Dove – Chalcophaps indica 
1 fugl sås fra landcruiseren på vej ud af Seima Protected Forest, og 1 fugl sås 7/3 Bokor National 
Park.  
 
Zebra Dove – Geopelia striata 
Hedder Peaceful Dove i Robsons Bird of Southeast Asia. Denne lille by- og åbenlandsdue sås 
med i alt 97 noteringer fordelt på 8 af dagene. Heraf var 68 i Siem Reap-area, 25 i Tmatboey-area 
og 4 Seima.   
  
Orange-breasted Pigeon – Treron bicintus 
En hun (med det grønne bryst) sås i Tmatboey den 1/3 under vores søgen efter Giant Ibis. 
Herudover sås 3 fugle i Seima Protected Forest den 5/3. 
 
Thick-billes Pigeon – Treron curviostra  
Første iagttagelser var den 27/2 Ang Trapaeng Thmor og yderligere 1 den 3/3. Herudover sås 30 
eksemplarer i Seima Protected Forest og 5 Bokor NP.  
 
Pin-tailed Pigeon  – Treron apicauda 
Hedder Pin-tailed Green Pigeon i Robsons Bird of Southeast Asia. Sås i højlandet med i alt 52 
fugle: 2  den 4/3 Seima Protected Forest og hele 50 fugle Dak Dam Hills.  

 
 

Pin-tailed Pigeon. Foto: Karen og Flemming Lang. 
 
Mountain Imperian-Pigeon – Ducula badia 
Som navnet hentyder til, så ses denne art i højderne: 4 Dak Dam Hills den 5/3 og 12 Oromis Hydro 
Power Station, nær Moudolkiri. Herudover noteredes 8 Bokor NP.   
 
Indian Cuckoo – Cuculus micropterus 
En enkelt iagttagelse, som også blev hørt en sen eftermiddag, den 1/3 Tmatboey ved natravne-
lokalitet. 
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Himalayan Cuckoo – Cuculus saturatus 
Hedder Oriental Cuckoo i Robson’s Birds of Southeast Asia. En han sås kortvarigt på el-ledning 
Phnom Krom Ricefields 15 km syd for Siem Reap. 
  
Banded Bay Cuckoo – Caconamtis sonneratii  
1 ung han sås/hørtes synge Tmatboey den 1/3. Ungfugle har kraftigere bånd på underside og 
hoved. Herudover 1 syngende på vej til Flod-lokaliteten den 2/3 nær Brun Fiskeuglelokalitet, 
Tmatboey-area.  
 
Plaintive Cuckoo – Caconamtis merulinus 
Vi havde en fantastiske obs. af denne art den 24/2 Phnom Krom Ricefields, hvor vi noterede hele 
10 fugle. Vi så dem på bedste vis fouragere i åkandernes blomster. Herudover 4 enkelte 
iagttagelser på 4 forskellige lokaliteter. Både hanner og hunner sås.    
 

 
Plaintive Cuckoo, Phnom Krom Ricefields. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
 
Asian Emerald Cuckoo  – Chrysococcyx maculatua 
Vi så en fortryllende han komme tilflyvende for at sætte sig i toppen af et højt træ i kanon medlys 
fra den bløde eftermiddagssol. Heldigvis nåede alle at få den set, inden den fløj videre. Det var den 
25/2 ved indgangen til Phreah Khan Temple.  
 
Asian Koel – Eudynamys scolopaceua  
En art, der er mere lydhør end synlig. Det blev til 8 fugle på 3 lokaliteter, der ville ”tale” med os.  
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Green-billed Malkoha – Phaenicophaeus tristis 
Det blev til 4 fugle: 1 Thmatboey, 1 Seima Protected Forest og 2 Bokor NP. De var generelt ikke så 
”synlige”, da de oftest sidder skjult i træerne.  
  
Greater Coucal – Centropus sinensis 
Arten kan høres på lang afstand, så det blev til 19 noteringer fordelt på 9 af dagene. Flere blev dog 
set fouragere på jorden.  
 
Barn Owl – Tyto alba 
Arten er vidt udbredt i hele verden. Den vi ser i Cambodia er racen stertes. Vi så én den 27/2 i 
”ugle-lunden” nær Ang Trapaeng Thmor. Vi så den såvel flyve som raste i et træ. 

 

 
Barn Owl. Foto Karen og Flemming Lang 

   
Oriental Scops-Owl – Otus sunia 
2 blev hørt den 1/3 om aftenen ved natravne-lokaliteten Tmatboey-area. Herudover fik vores guide 
lokket én til den 2/3 ikke langt fra Tmatboey Lodge. Vi så den helt tæt på, og med lidt kortvarigt 
lygtehjælp fik vi set den rigtigt godt. Den er dælme ikke stor, kun 19 cm.  
 
Brown Fish-Owl – Ketupa zeylonensis 
En hun på rede i et hult træ i nærheden af floden, Tmatboey-area, sås den 28/2 på pæn afstand i 
teleskoperne, så vi ikke forstyrrede unødigt. Den fik hurtigt konkurrence af en Great Slaty 
Woodpecker, der kaldte ikke langt derfra, så vi forlod den hurtigt.  

 
Brown Fish-Owl. Foto: Karen og Flemming Lang. 
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Asian Barred Owlet – Glaucidium cuculoides 
Det blev til mindst 4 dagaktive ugler af denne art i tempel-skoven nær Angkor Wat. Herudover én 
hørt den 28/2 i Tmatboey-area. 
 
Spotted Owlet – Athene brama 
Vores spejdere fandt hurtigt én af denne indiske kirkeugle i ”ugle-lunden” nær Ang Trapaeng 
Thmor den 27/2. 
   
Spotted Wood-Owl – Strix seloputo 
Denne 3. ugleart i ”ugle-lunden” nær Ang Trapaeng Thmor den 27/2, sås i form af en voksen fugl 
sidde halvskjult i et træ. Vores spejdere fik allerede ved ankomst ”styr” på de 3 uglearter, som vi 
kunne se indenfor et mindre område. Nu var flere træer i området desværre fældet, så hvordan 
fremtiden tegner for denne lokalitet er et åbent spørgsmål.  
 

 
Spotted Wood-Owl. Foto: Karen og Flemming Lang. 
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Brown Wood-Owl – Strix leptogrammica 
Vi så en stor unge sidde halvskjult i et stort træ i Tmatboye-area den 2/3. Det krævede, at vi måtte 
ned i et udtørret vandløb for at få teleskoperne indstillet rigtigt. Imponerende at vores 
guide/stifindere kan finde uglen i den tætte bevoksning. Men de ved jo, hvor de skal lede.  
 

 
Ung Brown Wood-Owl. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Brown Hawk Owl – Ninox scutuata 
På vores skumringstur den 2/3 nær vores lodge i Tmatboey, måtte vi vente lidt for at få set denne 
art. Den reagerede ikke på playback, så vores stifindere måtte ud og lede. Det blev dog Jakob, der 
først fik syn på uglen, som sad frit fremme på en tyk gren.  Fra Brown Hawk-Owl lokaliteten gik vi 
en kort tur overvejen, for at se Oriental Scops Owl. Den 4. og 5/3 hørte og så vi 1-2 Brown Hawk 
Owl i grusgraven Seima Protected Forest. 
 
Savanna Nightjar – Caprimulgus affinis 
En familie på 4 sås/hørtes Tmatboye-area den 1/3. Bedst så vi hunnen, som efter at have fløjet 
rundt om os, sad og kaldte/advarede i et træ. Hunnen har ingen hvide yderhalefjer. I teleskopet 
kunne vi tydeligt se hunnens hvide strube, når den kaldte. Senere så vi parret med unger flyve 
rundt i skumringen.  
 
Brown-backed Needletail – Hirundapus giganteus  
I alt noteret 7 fugle: 1 25/2 Angkor Thom templet og 6 fugle Seima Protected Forest fordelt på 2 
dage.  
 
Germain’s Swiftlet – Aerodramus germani 
Af en total på 1.200 noteringer, var den 8/3 topscorer med hele 1.000 fugle, som sås i Kampot by 
flyve ud om morgenen, da vi var på vej til Kampot Saltpans. Herudover sås 200 fugle fordelt på 8 
dage, hovedsageligt i byområder.  
 
Asian Palm Swift – Cypsiurus balasiensis  
Sås de fleste dage med 229 noteringer oftest omkring palmetræer, hvor den foretrækker at yngle i. 
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Crested Treeswift – Hemiprocne coronata 
Primært set i den nordlige del af Cambodia omkring Tmatboey-area (52 noteringer). Herudover sås 
7 fugle i Seima Protected Area.  
     
Red-headed Trogon – Harpactes erythrocephalus 
Det blev desværre kun til 2 hørte fugle den 7/3 – Bokor NP.  
Orange-breasted Trogon – Harpactes oreskios 
1 tillidsfuld og meget smuk han sås og hørtes ved floden den 2/3, Tmatboey-area.  
 
Eurasian Hoopoe – Upupa epops  
4 fugle kom i bogen: 1 27/2 ”ugle-lunden” Ang Trapaeng Thmor, 2 Tmatboey-area den 1/3 og 1 
Seima Protected Forest den 5/3.  
 
Great Hornbill – Buceros bicormis  
Rødlistestatus: Nær-truet. Denne mægtige næsehornsfugl, sås på fineste vis, både i Seima 
Protected Area (1 fugl), som i Bokor NP (2 par).  
 
Oriental Pied-Hornbill  – Anthracoceros albirostris  
Det blev til 11 fugle fordelt på 4 lokaliteter: Angkor Wat, Tmatboey-area, 3 Seima Protected Forest 
og Oromis Hydro Power Station nær byen Senmonorom.  
 
Wreathed Hornbill – Rhyticeros undulatua 
Rødlistestatus: Nær-truet. Vi så flere forbi-flyvninger, specielt ved vores sidste stop i Bokor NP i en 
højden på 485 moh. Det anslås, at vi har set 2 par. En enkelt fugl i 700 moh formodes at være en 
af de 4 fugle. De kom i fint medlys flyvende frem og tilbage over en større lysning, så der var rig 
lejlighed til at nyde disse store fortidslignende fugle.  
 

 
Whreathed Hornbill, han. Foto: Karen og Flemming Lang.  

 
Common Kingfisher  – Alcedo atthis 
Udbredt med hele 18 noteringer fordelt på 10 dage.  
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Stork-billed Kingfisher  – Pelargopsis capensis 
En art, som snød de fleste. Første iagttagelse var den 1/3 ved Flod-lokaliteten i Tmatboey-area, 
hvor frontløberne nåede at få set et eksemplar sidde på en pind nede ved floden for hurtigt at flyve 
derfra, hvorefter den ikke viste sig mere under vores besøg. Andet eksemplar var den 2/3 fra bil 1 
under passage af en bro, hvor Jakob så en isfugl sidde på en ledning. Alle biler stoppede efter 
broen, og da den sad på en ledning nede under broen, var den svær at hitte, da den fløj hurtigt pist 
væk.  
 
White-throated Kingfisher – Neafrapus cassini 
I alt 17 iagttagelser fordelt på 5 dage. Flest ved Seima Protected Forest og Dak Dam Hills den 5/3 
med 10 eksemplarer.   
 
Black-capped Kingfisher – Halcyon pileata  
Blot 3 fugle: 2 Angkor Wat den 25/2 og 1 Ang Trapaeng Thmor den 27/2.  
 
Collared Kingfisher – Todiramphus chloris 
Det var ikke lige Collared Kingfisher vi tænkte på, da vi taxiede til startbanen i Singapore Airport 
den 23/2. Ikke desto mindre var den denne art, der sad på et markeringslys. Alle fik senere set 
arten rigtigt godt den sidste dag i mangrove-området nær Kampot Saltpans, hvor vi havde hele 4 
fugle. 
     
Pied Kingfisher – Ceryle rudis 
Den 6. isfugleart på turen. Vi så 5 fugle fordelt på 3 dage. Flest den 4/3 på sejlturen på Mekong-
floden. 
   
Blue-bearded Bee-eater – Nyctyomis athetoni 
På trods af nogen afstand fik vi herlige iagttagelser af 2 fugle ved Flod-lokaliteten Tmatboey-area. 
Fuglene sås både flyvende og siddende på modsatte skråning. Lyset var perfekt, og i skopet blev 
det en virkelig fornøjelse at være vidne til.  
 
Blue-tailed Bee-eater – Merops phillippinus  
Den talrigeste biæder med 88 noteringer fordelt på 12 af dagene. Højeste dagstotal blev 30 den 
27/2 Ang Trapaeng Thmor. 
 
Chestnut-headed Bee-eater – Merops leschenaulti 
Det blev til 3 fugle, heraf et par, der havde travlt med at parre sig. Vi er ved floden, Tmatboey-area, 
den 2/3. Herudover 2 + 5 fugle Seima Protected Forest.  
 
Indian Roller – benghalensis 
Karakterfugl i Tmatboey-area med 30 noteringer. Herudover 5 Siem Reap Area og 4 Seima 
Protected Forest.  
 
Dollarbird – Eurystomus orientalis  
Vi så én fugl den 5/3 Seima Protected Forest. Først da vi opdagede den, fløj den omkring efter 
føde delvist bag høje træer, og det varede nogle sekunder, før vi blev klar over, hvilken art vi stod 
overfor. Vi fik den også set raste i toppen af et træ nær en Collared Falconet.  
 
Coppersmith Barbet  – Psilopogos haemacephalus 
På første dag i byparken i Siem Reap fik vi både hørt og set 1 par. Herudover 1 fugl Angkor Wat, 2 
Dak Dam Hills, hvor vi fik skop-syn ikke langt fra en Indochinese Barbet, samt 1 fugl Oromis Hydro 
power Station nær Senmonorom.  
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Blue-eared Barbet – Psilopogon duvaucellii 
I følge Clements Checklist er det racen orientalis vi har set. Har ikke noget dansk navn. 
Taxonomien er nyligt ændret her i forhold til Robsons Birds of Southeast Asia. Der er nu 5 mod 
tidligere 3 racer. Familienavnet for denne gruppe barbets er derudover ændret fra Megalaima til 
Psilopogon. Vi havde 21 noteringer på 3 dage i Seima Protected Forest-area.  
 
Red-vented Barbet – Psilopogon langrandieri  
3 noteringer i Seima Protected Forest. 
   
Green-eared Barbet – Psilopogon faiostrictus  
Vi kunne øve os i stemmerne på Green- og Blue-eared Barbets i Seima Protected Forest, hvor 
begge arter kunne træffes i samme biotop. 6 af de grøn-ørede fugle blev noteret her. 
 
Lineated Barbet – Psilopogon lineatus  
Hele 35 fugle (de fleste hørt) blev noteret den 25/2 på Tempel-turen. Herudover 5 noteringer 
Tmatboey.  
 
Moustached Barbet – Psilopogon incognitus  
8 fugle kom i bogen den 7/3 Bokor National Park.  
 
Indochinese Barbet – Psilopogon annamensis  
Arten er et nyligt split fra Black-browed Barbet  (Psiopogon oortii) og har derfor ikke fået dansk 
navn endnu. Forskellen i forhold til Black-browed er, at Indochinese har et bredere sort øjenbryn 
og mere blåt på den nedre del af struben. Det kræver virkelig gode obs-betingelser for at se forskel 
her. Vi havde 5 Dak Dam Hills den 5/3 og 1 den 6/3 Oromis Hydro power Station nær Moudolkiri. 
 
Gray-capped Woodpecker – Dendrocopos canicapillus  
Den talrigeste spætteart med 9 fugle fordelt på 2 dage i Tmatboey-area. 
 
Freckle-breasted Woodpecker – Dendrocopos analis 
Racen longipennis. Da hovedgruppen var på ibis-vandring tilbragte Karen og Flemming sammen 
med Svend tiden i skoven omkring landcruiserne for at fotografere. De tog bl.a. et billede af en 
spætte, som efterfølgende er bestemt til Freckle-breasted Woodpecker. Vi er i Tmatboey den 1/3. 
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Rufous-bellied Woodpecker – Dendrocopos hyperythus 
Vi så 3 fugle af denne smukke spætte den 1/3 Tmatboey, heraf et par, der sås meget fint, da vi 
parkerede landcruiserne ved Savannah Nightjar-lokaliteten.  
 

 
Rufous-bellied Woodpecker, hun. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
White-bellied Woodpecker  – Dryocopus javensis 
Vi så et par af denne store sort/hvide spætte af racen feddeni, som er en ud af hele 14 underarter. 
Det er den næststørste (op til 48 cm lang) nulevende spætteart i verden kun overgået af Grey-slaty 
Woodpecker. Herudover sås 1 i Seima Protected Forest den 5/3.  
 
Laced Woodpecker – Picus vittatus  
Blot 2 noteringer: 1 sås flyve over floden under longboat-sejladsen Prek Toal den 26/2. Herudover 
1, der lod sig høre i træerne over os ved floden nær den brune fiskeugle-lokalitet den 2/3. 
 
Black-headed Woodpecker  – Picus erythropygius  
Denne smukke sort-/gulgrønne grønspætte kom i bogen med 3 fugle. Vi så et par ved ugle-
lokaliteten Tmatboey-area den 27/2. De inspicerede et egnet redehul små 150 meter fra os. De var 
svære at få syn på i teleskoperne. Hele tiden bevægede de sig rund omkring stammen og ind i 
redehullet, og de var som oftest skjult af grene og blade. Til sidst fik alle set dem fint i 
teleskoperne. Den 3. fugl sås den 2/3 i Tmatboey-area, nær Brun Fiskeugle-lokalitet.  
 
Common Flameback  – Dinopium javanense 
I alt 4 noteringer fordelt på 3 dage Tmatboey-area.  
 
Pale-headed Woodpecker – Gecinulus grantia  
Denne meget nære slægtning til Bamboo Woodpecker sås med 3 fugle den 4/3 ved Headquaters 
Seima Protected Forest. Vi måtte have hjælp af Lean’s spillemaskine for at få dem frem.  
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Greater Flameback – Chrysocolaptes guttacristatus  
2 hanner omkring en hun lod sig omsider se, og alle kunne få parret i teleskoperne. Den anden 
han prøvede at indynde sig, men blev hurtigt ”sat på plads” af parrets han. Vi er i ugle-lunden, Ang 
Trapaeng Thmor, den 27/2. Herudover 4 noteringer i Seima Protected Area og Bokor NP.  
  
Heart-spotted Woodpecker – Hemicircus canente  
Første iagttagelse af 3 fugle var den 2/3 i Tmatboey-area nær Flodlokaliteten. Vi var lige steget ud 
af vores landcruisere, da 3 støjende fugle, af denne charmerende art med dens karakteristiske 
strittende top og korte hale, lod sig se.. De var meget lydhøre med deres støjende kald. Endvidere 
2 fugle under indtagelsen af vores morgenmad ved stenbruddet Seima Protected Forest den 5/3. 
   
Great Slaty Woodpecker – Mulleripicus pulverulentus 
Rødlistestatus: Sårbar. Verdens største nulevende spætte på op til 58 cm lang (hele 10 cm 
længere end den næststørste: White-bellied Woodpecker). Det blev til i alt 6 noteringer fordelt på 2 
dage i Tmatboey. De første 3 var den 1/3 med dårligt sete og kaldende spætter. Den 2. 
observation var bedre. Medens vi så på White-bellied Woodpecker ved den brune fiskeugle-
lokalitet, hørte Lean Great Slaty i baggrunden. Efter at have set fiskeuglen, hørtes Great Slaty 
igen, og vi gik tættere på. Det blev til tre fugle ud af et par med 2 unger. Dog ikke det bedste obs, 
men nu fik alle i det mindste arten at se. 
  
White-rumped Falcon  – Polihierax insignis 
Rødlistestatus: Nær-truet. På vej til Tmatboey Lodge den 28/2 stoppede vi ved en White-rumped 
Falcon-lokaliteten. Der var ikke megen skov tilbage her, da skoven har måttet vige for banan-
plantager og derudover klargjort til andre afgrøder. Der var dog nogle enkelte træer tilbage, og i det 
yderste lige ved vejen, fik Lean øje på en White-rumped Falcon, eller Gulbenet Pygmæfalk på 
dansk. Efter minutter sås en Collared Falconet i samme træ. 
 

 
White-rumped Falcon. Foto: Karen og Flemming Lang. 
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Collared Falconet – Microhierax caerulescens  
Som ovenfor nævnt, sås en Collared Falconet i samme træ som en White-rumpet Falcon den 28/2 
ikke langt vores lodge i Tmatboey-area. Herudover 2 noteringer fordelt på 2 dage i Seima 
Protected Forest.  
 

 
Collared Falconet i Tmatboey. Foto: Karen og Flemming Lang 

 
Eurasian Kestrel – Falco tinnunculus  
2 fugle kom i bogen: 1 24/2 på markerne, Phnom Krom Ricefields, og 1 den 26/2 ved Sarus Crane-
fourageringslokaliteten, Ang Trapaeng Thmor.  
 
Peregrine Falcon – Falco peregrinus 
Et par sås sammen Florican Grassland den 28/2.  
 
Alexandrine Parakeet – Psittacula eupatria  
Rødlistestatus: Nær-truet. I alt 67 noteringer. Flest sås i Seima Protected Forest med 50 fugle på 2 
dage. Herudover 5 Angkor Thom Templet (ved redehuller), 4 ved White-rumped Falcon-lokaliteten 
og 8 ved Flod-lokaliteten 1 times kørsel fra Tmatboey-lodgen. 
 
Blossom-headed Parakeet – Psitacula roseata 
Rødlistestatus: Nær-truet. I alt 117, heraf 92 i Tmatboey-area og 25 Seima Protected Forest.  
 
Red-breasted Parakeet – Psitacula alexandri  
Rødlistestatus: Nær-truet. Hele 35 af denne smukke parakit sås på tempel-turen den 25/2. Flest 
sås ved Angkor Thom Templet, hvor vi så et besat redehul. Herudover 15 Seima Protected Forest 
den 4/3, og 10 den 6/3 i dalen ved Oromis Hydro Power Station. Totalen blev på 60 fugle. 



70 

 

 
Red-breasted Parakeet. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Vernal Hanging-Parrot – Loriculus vernalis 
Denne art høres som regel, før den ses. Den flyver i hastig flugt typisk parvis forbi/over os oftest 
uden at lande. Det lykkes dog at få set nogle, da de landede i træerne. Papegøjen er kun 13-15 cm 
lang.  Det blev til 20 noteringer, heraf hele 16 i Seima Protected Forest-area. Herudover 1 
Tmatboey og 3 Bokor NP.  
 
Long-tailed Broadbill – Psarisonus dalhousiae 
Denne most-wanted fugleart sås med hele 4 fugle (2 par). Arten er utrolig tillidsfuld, så flugtafstand 
er ikke på tale her. Det første par sås i dalen ved Oromis Hydro Power Station den 6/3. Det andet 
par var endnu tættere på, da vi gik på trek i Bokor NP efter Chestnut-headed Partridge-sporet. 
 

 
Long-tailed Broadbill. Foto: Karen og Flemming Lang. 
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Silver-breasted Broadbill – Serilophus lunatus  
Arten blev kun hørt x 2 af ganske få. Den første lige ved trailets start i Bokor NP og den anden ikke 
langt fra stedet, hvor vi så Long-tailed Broadbill.  
 
Golden-bellied Gerygone – Geetygone sulphurea 
Lean lokkede 3 fugle frem af mangroven nær Kampot Saltpans den 8/3. 
 
Large Woodshrike – Tephrodomis virgatus 
Det blev til 2 observationer, hver med 2 fugle (par): 1/3 Tmatboey og 5/3 Seima Protected Forest. 
 
Common Woodshrike – Tephrodomis pondicerianus  
Blot 2 fugle sås den 1/3 Tmatboey. 
 
Bar-winged Flycatcher-shrike – Hemipus picatus  
I alt 5 fugle: 2 sås fint den 6/3 i dalen ved Oromis Hydro Power Station og 3 sås den 7/3 Bokor NP. 
 
Ashy Woodswallow – Artamus fuscus 
Den 5/3 noteredes 40 fugle. De 2 første sås omkring hotel Moudolkiri Hotel, Senmonorom. 
Herudover sås den 5/3 Dak Dam Hills hele 38 fugle på og flyvende over el-ledningerne på en kort 
strækning under tilbageturen til Senmonorom.  
 
Common Iora – Aegithina tiphia  
Blot 3 fugle: 1 den 1/3 Tmatboey og 2 den 3/3 ved væverfugle-lokalitet nær Kratie. 
 
Small Minivet – Pericrocotus cinnamomeus  
Det blev til 30 fugle den 1/3 under vores Giant Ibis-ekskursion i Tmatboey-skoven.  
  
Scarlet Minivet  – Pericrocotus speciosus  
De fleste af hannerne af Minivets har alle flotte røde farver i kontrast til sort hoved og ryg. Scarlet 
Minivet er ingen undtagelse. Vi så 10 fugle fordelt på 3 dage: 4 Tmatboey, 4 Seima Protected 
Forest og 2 Bokor NP.  
 
Ashy Minivet – Pericrocotus divaricatus  
I alt 18 noteringer. Den 25/2 på Tempel-turen sås 6 fugle og den 5/3 om eftermiddagen 12 fugle på 
sidste stop inden hjemkørslen fra Dak Dam Hills. 
 
Brown-rumped (Swinhoe’s) Minivet – Perocrocotus catonensis  
Kaldes Swinhoe’s Minivet i Robson’s Bird of Southeast Asia. Vi så 4 fugle – bade hanner og 
hunner – på skråningen neden for os ved Flod-lokaliteten Tmatboey den 2/3.  
 
Large Cucooshrike – Coracina macei  
I alt 7 iagttagelser: 4 under morgenmaden i Tmatboey den 1/3, 2 i Seima Protected Forest og 1 
Bokor NP den 7/3.  
 
Black-winged Cuckooshrike – Lalage melaschistos  
Vi så 2 fugle på 2 dage i Seima Protected Forest og 1 Bokor NP. 
 
Indochinese Cuckooshrike – Lalage polioptera 
I alt 6 iagttagelser fordelt på 4 dage. 3 i Tmatboey, 1 Seima Protected Forest og 2 Bokor NP.  
 
Mangrove Whistler – Pachycephala cinerea  
1 fugl blev hørt af få (Lis K. og Lean) efter play-back i mangroven ved Kampot Saltpans. 
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Brown Shrike – Lanius Cristatus  
I alt 28 noteringer: 16 Siem Reap Area, 8 Dak Dam Hills, 4 Kampot Area.  
 
Burmese Shrike – Lanius Collurioides  
Set i Tmatboey Area (6 fugle) og Seima Area/Dak Dam (6 fugle). 
 
Black-naped Oriole – Oriolus chinensis  
I alt 10 fugle sås den 25/2 på Tempel-turen. Herudover 2 Seima Protected Forest, 3 dal ved 
Oromis  Hydro power Station og 2 Bokor NP. I alt noteredes 17 fugle. 
 
Black-hooded Oriole – Oriolus xanthormus  
3 set i Tmatboey-area og 1 Mekong-floden, Kampi Pool.  
   
Maroon Oriole – Oriolus trailliii  
En fugl blev hørt af få Bokor NP, første stop i 800 moh.  
 
Black Drongo – Cicrurus macrocercus  
Meget almindelig i lavlandet Siem Reap Area med 193 noteringer. Højeste dagstotal 125 den 27/2. 
  
Ashy Drongo – Dicrurus leucophaeus  
Vi så 2 racer af Ashy Drongo: racen mouhoti (gruppen Sooty), som er den mest almindelige, og 
som besøger Cambodia fra Burma og Laos, og racen leucogenis (gruppen Chinese White-faced), 
som yngler i  Manchuriet og Østkina. Sidstnævnte så vi 2 af ved Angkor Wat, og denne race er helt 
askegrå med hvid hovedtegning. Det blev til i alt 20 noteringer fordelt på 6 dage. Flest på tempel-
turen den 25/2 med 8. 
 
Bronzed Drongo – Dicrurus aeneus  
Ses udelukkende i skovområder med en total på blot 7 fugle: 4 Tmatboey-area, 1 Seima Protected 
Forest og 2 Bokor NP. 
 
Lesser Racket-tailed Drongo – Dicrurus remifer 
Vi nåede lige at få set 2 den 6/3, som fløj over vores hoveder ved søen Oromis Hydro Power 
Station nær byen Senmonorom. Vi så tydeligt de extremt lange forlængede yderhalefjer (40 cm) 
med de langstrakte forlængede yderste halefjer. 
       
Greater Racket-tailed Drongo – Dicrurus paradiseus 
Udbredt med 15 iagttagelser fordelt på 6 dage. Flest Seima Protected Forest med 7 fugle. De 
forlængede yderhalefjer er kun 30 cm og dermed 10 cm kortere end Lesser. De yderste af 
halefjerene er tvistede. 
  
Malaysian Pied-Fantail – Rhipidura javanica 
Racen longicauda. 5 fugle: 3 Ang Trapaeng Thmor 27/2 og 2 ved væverfugle-lokaliteten ved 
Kratie. Sidstnævnte viste sig på bedste hold, selvom dagslyset var aftagende.   
 
White-throated Fantail – Rhipidura albicollis  
Denne meget mørkebrune Faintail med det hvide strube og øjenstreg sås i tre eksemplarer, heraf 
to ved det sidste stop i Dak Dam Hills og én Cambodian Taylor-bird site, Phnom Penh, den 7/3. 
 
White-browed Fantail – Rhipidura aureola  
Den tredje og sidste art af Fantail sås med 2 fugle om eftermiddagen den 1/3-17, Tmatboey-area.  
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Black-naped Monarch – Hypothymis azurea   
Denne smukke azurfarvede fugl med de sorte markeringer sås og hørtes den 25/2 med 4 fugle. Vi 
var ved broen indtil Phreah Khan Temple.  
 
Amur Paradise-Flycatcher – Terpsiphone incei indochiensis  
Split fra Asian Paradise-Flycatcher, som endnu ikke har fået et dansk navn. Denne art yngler i 
Kina, Manchuriet og Japan og overvintrer i Thailand og Indokina, herunder Cambodia. Vi så en 
han ved Flod-lokaliteten, Tmatboey-area, den 2/3. 
     
Red-billed Blue-Magpie – Urocissa erythrorhyncha  
Denne støjende skade med det røde næb og klare blå farver underholdt os ved lodgen Tmatboey 
den 1. og 2/3 med op til 3 fugle/dag. De var temmelig sky. Dog fik Flemming et fint foto ved 
foderpladsen bag lodgen.  
 
Indochinese Green-Magpie – Cissa hypoleuca  
Vi så/hørte op til 3 fugle ved motionssporet, Bokor NP, den 7/3. De var meget støjende med 
advarselskald, og meget lidt synlige. Det lykkedes dog – udover fraflyvninger, at få set én kortvarigt 
i fuld figur. 
 
Rufous Treepie – Dendrocitta vagabunda  
Blot 2 iagttagelser: 1 27/2 Ang Trapaeng Thmor om eftermiddagen ved den vestlige dæmning, og 
1 den 1/3 Tmatboey-area nær Brown Wood-Owl-lokaliteten. 
 
Racket-tailed Treepie – Crypsirina temia  
Det blev til 4 fugle af denne sorte træskade. Den sidste iagttagelse den 8/3 nær mangroven 
Kampot Saltpans lod sig se i toppen af en busk. Lyset var dog ikke det bedste, og den krævede et 
teleskop! Herudover 2 Ang Trapaeng Thmor den 27/2, og 1 den 3/3 Kratie (væverfugle-lokalitet), 
som sås fint. 
  
Large-billed Crow – Corvus macrorhynchos  
Racen macrorhynchos med den stejle pande. Almindelig og udbredt med 24 noteringer fordelt på 
10 af dagene.  
 
Australasian Bushlark – Mirafra javanica   
3 fugle sås og blev fotograferet den 28/2 i Florican Grassland. 
 

 
Australasian Bushlark. Foto: Karen og Flemming Lang. 
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Indochinese Bushlark – Mirafra erythrocephala   
1 fugl sås og blev fotograferet den 1/3 Tmatboey (Karen, Flemming og Svend) på mark nær 
”parkeringspladsen”. Endvidere 1 obs på White-shouldered Ibis-lokalitet samme dato. 
   
Oriental Skylark – Alauda gulgula  
I alt 17 iagttagelser: 3 Ang Trapaeng Thmor, 4 Florican Grassland og hele 10 Kampot Saltpans. Vi 
nød deres dejlige triller, såvel i sangflugt, som stående på jorden. 
 

 
Oriental Skylark, Kampot Saltpans. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Grey-throated (Plain) Martin – Riparia chinensis  
Racen chinensis. Hedder Plain Martin i Robsons Birds of Southeast Asia. Har endnu ikke et dansk 
navn. Ligner en digesvale, dog uden brystbånd. Karen måtte tage billeder fra vores longboat på 
sejlturen på Mekong River, før vores guide blev overbevist. Vi så 5 fugle, i øvrigt sammen med 
digesvaler.  
 

 
Plain Martin. Foto: Karen og Flemming Lang 
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Sand Martin – Riparia riparia  
Det blev til 56 iagttagelser fordelt på 7 dage. Flest den 28/2 Florican Grassland med 30 fugle. 
  
Barn Swallow – Hirundo rustica 
En af de talrigeste arter på turen med 900 fugle. Sås dagligt (på nær den 4/3, hvor vi (fejlagtigt?) 
ikke har registret den). Højeste dagstotal var 500 den 8/3 Kampot Saltpans.   
  
Red-rumped Swallow – Cecropis daurica 
I alt 34 noteringer, heraf 30 i Tmatboey-area fordelt på 3 dage. Endvidere 4 Seima Protected-area.  
   
Asian House-Martin – Delichon dasypus  
3 fugle blev set fouragere af få over en bjergkam den 5/3 Dak Dam Hills. 
 
Grey-headed Canary-Flycatcher – Culicicapa ceylonensis 
Racen calochrysea som er lokal ynglefugl. Vi så 2 (1 par?) den 6/3 i dalen ved Oromis Hydro 
Power Station nær byen Senmonorom.  
 
Black-headed Bulbul – Pycnonotua atriceps 
Fåtallig med 4 iagttagelser: 1 Angkor Wat, 1+2 Seima Protected Area. 
 
Black-crested Bulbul – Pycnonotus flaviventris 
Relativ almindelig med 24 noteringer fordelt på 6 af dagene. 
 
Red-whiskered Bulbul – Pycnonotus jocosus 
Vi havde 19 noteringer på 2 dage af denne art. Sås omkring hotellet Moudolkiri i Senmonorom. 
 
Sooty-headed Bulbul – Pycnonotus aurigaster 
I alt 18 noteringer på 3 dage: 6 ved White-rumped Falcon-lokaliteten 28/2 + 3 Tmatboey 1/3 samt 8 
Seima Protected Forest 5/3. 
 
Stripe-throated Bulbul – Pycnonotus finalysoni 
I alt 7 iagttagelser: 3 Tmatboey, 2 Seima Protected Area og 2 Bokor NP. 
 
Yellow-vented Bulbul – Pycnonotus golavier 
Den talrigeste bulbul på turen med 55 noteringer, heraf de 47 i Siem Reap Area. Herudover 4 
Kratie og 4 Kampot.   
 
Streak-eared Bulbul – Pycnonotus blanfordi 
I alt 17 noteringer, hvoraf de 9 var Siem Reap tempelområde, 7 Tmatboey-area og 1 Seima 
Protected Forest.  
 
Puff-throated Bulbul – Alophoixus pallidus 
Foretrækker regnskoven med 2 fugle Seima Protected Area og 5 Bokor NP.  
 
Ochraceous Bulbul – Alophoixus orchraceus 
Også en regnskovs-fugl: 3 Seima Protected Area og 5 meget støjende i Bokor NP, Motionsstien. 
  
Grey-eyed Bulbul – Iole propingua 
I alt sås 6 fugle fordelt på 2 dage i Seima Protected Forest af denne – skal vi være pæne og sige – 
ret uanseelige fugl. Det holdt hårdt med at få set det grå øje. Vores guide bestemte dem hurtigt på 
stemmen.  
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Grey-eyed Bulbul. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Black Bulbul – Hypsipetes leucocephalus  
Denne matsorte bulbul med det røde næb sås med 10 fugle i Dak Dam Hills og 6 fugle i dalen ved 
Oromis Hydro Power Station. 
 
Dusky Warbler – Phylloscopus fuscatus 
Jesper fandt den første fugl den 3/3 ved et lille vandhul ved væverfugle-lokaliteten, Kratie. Lidt 
senere blev 2 fugle set samlet. Herudover sås og hørtes 1 fugl den 5/3 i frokostpausen bag 
restauranten ved Moudolkiri Hotel i Senmonorom.  
   
Yellow-browed Warbler – Phylloscopus inornatus  
I alt 29 noteringer fordelt på 8 dage. Flest – med 15 fugle – blev noteret i Bokor NP. De fleste 
noteringer drejer sig om hørte fugle, med vi fik trods alt set flere. En fugl lod sig se og høre fra 
swimmingpoolen på hotel Sonalong Boutique Hotel inden aftensmaden. 
   
Two-barred Warbler – Phylloscopus plumbetarsus 
Denne østlige art af lundsanger kom i bogen med 14 noteringer. Flest på tempeltagen i Siem 
Reap-området den 25/2 med 10 fugle. Næsten alle blev hørt, dog med enkelte, der sås vimse 
rundt i trækronerne. Herudover noteringer i Seima Protected Forest og Bokor NP.  
 
Pale-legged Leaf Warbler – Phylloscopus tenelipes 
Kom i bogen med 6 fugle. Vores første fugl lod sig se under optimale betingelser, og tilmed i lang 
tid. Det var den 25/2 på tempelturen. Herefter skulle vi helt hen til næstesidste dag på turen – i 
Bokor NP – før vi noterede 5 den 7/3. De fleste af disse blev hørt. 
 
Manchurian Reed-Warbler  – Acrocephalus tangorum 
Rødlistestatus: Sårbar. Denne ualmindelige rørsanger-art sås og hørtes, såvel synge og kalde, i et 
krat ved Florican Grassland ikke langt fra Tonle Sap-søen. Arten yngler i et begrænset område i 
Manchuriet og overvintrer primært i Cambodia. Vi var ikke så heldige med observationen som 
Hans’ hold, der på kort tid fik lokket den frem og op i toppen af en busk. Der blæste en mærkbar 
søbrise fra Tonle Sap-søen, så fuglen holdt sig nede og inde i det tætte krat, og den var ikke til at 
lokke frem i det åbne. Til gengæld var den lydhør med både sang og kald. Det blev til nogle 
kortvarige observationer inde i krattet, og nogle fik set fuglen i ”hel figur” og nogle så slet ikke 
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fuglen. At få set kendetegnene var derfor meget vanskelige. Arten har tidligere – skiftevis – været 
betragtet som en race af henholdsvis Paddyfield Warbler (Lille rørsanger) og Black-browed 
Warbler, så der er stor lighed med disse arter. Sangen ligner tilmed Black-browed Warbler 
(sortbrynet rørsanger). Kaldet beskrives som ”chi-chi” i Birds of China og Black-browed som ”chik-
chik”, så det kan være – som det oftest er – at kaldet afslører arten, når man altså er bekendt 
hermed. Prøv selv at høre forskel på xeno-canto. Florican Grassland er lokaliteten som år for år 
kan fremvise Manchurian Reed Warbler, og talrige ornitologer valfarter hertil for at se denne svære 
art.   
   
Lanceolated Warbler – Locustella lanceolata 
Vi trådte en fugl op et par gange på vej til/fra Manchurrørsangeren Florican Grassland. I de fine 
medlys  kunne striberne på bryst og flanker ses. Typisk grashoppesanger-jizz, og med en længde 
på kun 12-13½ cm ”fylder” den ikke af meget i den friske vind. Arten er blot 1 cm mindre end vores 
egen græshoppesanger.  
 
Zitting Cisticola  – Cisticola juncidis 
Samme art som vores europæiske Cistussanger. I Cambodia ser vi racen malaya. Vi så 5 fugle 
fordelt på 4 lokaliteter. Heraf 2 i Kampot Saltpans, som lod sig se på fineste vis ved en kanal ved 
vejen. Sad bl.a. på et rækværk på en lille sluse. 
  
Common Taylorbird – Orthotomus sutorius 
En lille fugl med en stor stemme. Udbredt med 16 noteringer på 12 af dagene. Ses primært i haver, 
parker og bynære områder. 
 
Dark-necked Tailorbird – Orthotomus atrogularis   
Skovfugl som sås og hørtes på 5 lokaliteter med 13 fugle. 
 
Cambodian Tailorbird – Orthotomus chaktomuk 
Rødlistestatus: Nær-truet. Den ene af to endimeske arter i Cambodia (den anden er Cambodian 
Laughingthrush). Arten blev først opdaget i 2009 i udkanten af Phnom Penh i forbindelse med 
overvågning af fugleinfluenzaen, der var udbrudt i Asien. Arten er truet pga. urbanisering. Vi nåede 
at få set og hørt to fugle, da vi i al hast besøgte lokaliteten den 6/3 på vej til Kampot.  
 

 
Cambodian Tailorbird. Foto: Karen og Flemming Lang. 
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Brown Prinia – Prinia polichroa  
Vi så hele 3 prinia-arter den 1/3 ved Giant Ibis-lokaliteten, Tmatboey. Guiden til den finsk 
fuglegruppe viste den for os. Vi så i lat 4 fugle af denne uanseelige fugleart. 
  

 
Brown Prinia. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Rufescent Prinia – Prinia rufescens  
Vi så 2 fugle den 1/3, Tmatboey. Er langt mere kontrastrig end ovenstående art. Derudover er den 
mere korthalet.  
  
Grey-breasted Prinia – Prinia hodgsonii  
Den tredje Prinia-art, som vi så den 1/3 i Tmatboey. Ligner Rufescent Prinia, men har – som 
navnet tilsiger – gråt bryst. Endvidere har den et langt mørkere hoved uden øjenstreg. 
  
Yellow-bellied Prinia – Prinia flaviventris  
To fugle sås på væverfugle-lokaliteten ved Kratie den 1/3. 
 
Plain Prinia – Prinia inornata  
Den talrigeste prinia med 12 eksemplarer fordelt på 6 dage.  
 

 
Plain Prinia. Foto: Karen og Flemming Lang. 
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Chestnut-capped Babbler – Timalia pileata  
Vi så et par af denne smukke Babbler den 3/3 sent på dagen ved Væverfugle-lokaliteten nær 
Kratie. De lod sig meget villigt lokke til, så vi fik en perfekt observation af denne art.  
  
Pin-striped Tit-Babbler – Mixornis gularis  
Kaldes Striped Tit Babbler (Macronous gularis) i Robsons Birds of Southeast Asia. Vi så og hørte 
en enkelt fugl ved flodlokaliteten den 2/3, Tmatboey.  
   
Grey-faced Tit-babbler – Mixornis kelleyi 
Vi brugte 10 minutter for at få set denne sky fugl. Da sad og sang i en lille busk ved P-pladsen til 
Oromis Hydro Power Station. Trods to ”trampere” sang den lystigt videre, men lod sig ikke vise. 
Først, da vi var ved at træde på den, fløj den ud af busken og ind i nærliggende træer.  
  
White-browed Scimitar-Babbler  – Pomatorhinus schisticeps  
4 fugle sås 5/3, Seima Protected Forest. Herudover hele 8 i Bokor National Park den 7/3, hvoraf 
flere sås rigtigt godt + lyd.  
  
Buff-breasted Babbler  – Pellomeum tickelli 
Vi så en enkelt fugl i den mørke underskov på vej til Flodlokaliteten den 2/3, Tmatboey.  
  
Black-browed Fulvetta – Alcippe grotei  
Vi nåede lige at få en Fulvetta-art i bogen den 6/3 i dalen ved Oromis Hydro Power Station. Tilmed 
et par i flot medlys. 
  
White-crested Laughingthrush – Garrulax leucolophus 
Vi har ikke alle lige heldige med et ordentligt syn på denne art. Det blev til 5 noteringer, heraf de 4 
ved lodgen i Tmatboey. Flemming fik et godt billede ved lodgens fugle-fodringsplads. Herudover 1 
fugl den 6/3, Kampot-area. 
 
Asian Fairy Bluebird – Irena puella  
Lokalt almindelig i Seima Protected Forest, Oromis Hydro Power Station og Bokor NP. I alt 28 
noteringer af denne smukke fugl. 
 
Asian Brown Flycatcher – Muscicapa latirostris  
Det blev til 8 noteringer af denne anonyme vintergæst. 4 i Seim Reap-area, 1 Tmatboey og 3 
Seima Protected Forest. 
  
Oriental Magpie-Robin – Copsychus saularis  
Denne charmerinde drosselfugl var talrigst i Siem Reap-området, hvor vi noterede 7 fugle. 
Herudover 1 fugl den 6/3 og 2 fugle Kampot Saltpans.  
 
White-rumped Shama – Copsychus malabaricus  
Blot en enkelt iagttagelse af en syngende han. Den sad og sang lavt i bevoksningen, så det var 
ned i knæene, hvis man skulle få den at se. Vi var på vej til Phreah Khan Templet den 25/2. 
 
Hainan Blue-Flycatcher – Cyornis hainanus  
Den 25/2 – Tempeldagen – var dagen for Hainan Blue-Flycatcher, hvor vi noterede hele 15 fugle. 
Flere flotte hanner sås – og hørtes synge. En smuk fugl. 
 
Verditer Flycatcher – Eumyias thalassinus 
Vi så 2 fugle fra vejen på vores tur til Dak Dam Hills. 
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Bluethroat – Luscinia svecica 
De første to fugle sås den 26/2 ved Sarus Tranerne, Ang Trapaeng Thmor. De opholdt sig ved et 
lille dige med tilhørende kanal ved vores morgenmadssted. Herudover så vi 5 fugle primært 
omkring et lille vådområde på vej til Manchurrørsangeren i Florican Grassland.  
 
Taiga Flycatcher – Ficedula albicilla  
Som andre nordligere ynglende fluesnappere, så overvintrer de i Sydøstasien. Det blev til blot 4 
fugle fordelt på 3 dage.  
 
White-throated Rock-Thrush – Monticola gularis 
3 fugle – 2 hanner og 1 hun - kom i bogen den 25/2 ved Angkor Wat. Topstedet ved bagindgangen 
til Angkor Wat gav ikke noget om morgenen. Under rundvisningen på Angkor Wat så de få, der 
ikke deltog her en han udfor templet. På vej tilbage til hotellet prøvede vi lige igen topstedet, og det 
blev til 2 fugle (han og hun). Det blev dog så som så, hvem der var de heldige af få set denne 
attraktive art. Flemming fik taget endnu et billede af en han, og Lis K. fandt en hun. 
  
Blue Rock-Thrush – Monticola solitarius  
5 fugle sås på Angkor Wat-templets højeste tage. Herudover en enkelt observation om 
eftermiddagen i Bokor NP. Vi havde stået ved det sidste stop og nydt de forbi flyvende Hornbills, 
da en blå fugl sås sidde på en sten i et åbent område. 
 
Sibirian Stonechat – Saxicola maurus 
Hele 26 eksemplarer så af denne art fordelt på 6 dage. De 15 heraf blev set ved Florican 
Grassland. 
 
Pied Bushchat – Saxicola caprata  
Denne Sorte Bynkefugl var udbredt i lavlandet. I alt noteredes 17 fugle på 6 dage. 
   
Golden-crested Myna – Ampeliceps coronatus 
Denne smukke Myna, hvor hannens gule hoved står i smuk kontrast til den sorte fugl, så vi to par 
af i Seima Protected Forest.  
  
Common Hill Myna – Gracula religiosa  
Den største Myna med en længde på 27-31 cm blev noteret med 9 fugle fordelt på 4 dage. Flest 
ved Angkor Wat besøget med 5 fugle, hvor én viste stor interesse for et hul i en større gren. Som 
billedet viser, så er der tale om yngel.  
 

 
Hill Myna. Foto: Karen og Flemming Lang. 
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Black-collared Starling – Gracupica nigricollis 
Talrigst i Siem Reap-området med 20 fugle. Herudover blev det til 4 fugle på 3 dage. 
  
Asian Pied Starling – Gracupica contra 
Blot en enkelt iagttagelse af 5 fugle den 26/2 nær Manchurrørsanger-stedet. De kom flyvende 
langs søbredden og landede kortvarigt i et par buske, inden de strøg videre.  
 
Chestnut-tailed Starling – Sturnia malabarica  
En ungfugl sås – formentlig nær et redehul – ved eftermiddagsbesøget til den Nordlige dæmning, 
Ang Trapaeng Thmor, den 27/2. Fuglen blev udnævnt til dagens kedeligste fugl! Herudover sås 8 
fugle om eftermiddagen den 5/3 ved Dak Dam Hills. 
  
Common Myna  – Acridotheres tristis 
Meget almindelig, som også det samlede antal på 145 fugle bekræfter. Set på 12 af dagene. 
  
Vinous-breasted Starling – Acridotheres burmannicus  
Første iagttagelse var 6 fugle ved White-rumped Falcon-lokaliteten på vej til Tmatboey den 28/2. 
Herudover 13 fugle (10 Dak Dam Hills og 3 på vej til Phnom Penh).  
 
Great Myna – Acridotheres grandis  
Hedder White-vented Myna i Robsons Birds of Southeast Asia. Meget almindelig i Siem Reap-
området med 116 noteringer. Herudover 8 Kratie-området og 8 Senmonorom.  
 
Blue-winged Leafbird – Chloropsis cochinchinnensis 
Den første iagttagelse af denne smukke bladfugl var den 4/3 af 2 fugle om eftermiddagen i 
lysningen Seima Protected Forest. Herudover så vi 4 af slagsen den 6/3 i dalen ved Oromis Hydro 
Power Station. 
 
Golden-fronted Leafbird – Chloropsis aurifrons  
Første fugl sås den 1/3 Tmatboey. Endvidere 2 set Seima Protected Forest og 2 Bokor NP. 
Thick-billed Flowerpecker – Dicaeum agile   
En enkelt iagttagelse den 7/3 i dalen ved Oromis Hydro Power Station.  
Yellow-vented Flowerpecker – Dicaeum chrysorrheum 
Ligeledes en enkelt iagttagelse af en han den 4/3 om eftermiddagen i lysningen, Seima Protected 
Forest. 
 
Plain Flowerpecker – Dicaeum minullum 
1 fugl sås i Seima Protected Forest og 2 fugle sås i dalen ved Oromis Hydro Power Station. 
 
Fire-breasted Flowerpecker – Dicaeum ignipectua 
Racen cambodianum, der udelukkende findes i Thailands- og Cambodias bjerge. En han blev hørt 
synge af fortroppen, og fotograferet af Flemming, under rundturen på Motionsruten, Bokor NP. 
   
Scarlet-backed Flowerpecker – Dicaeum cruentatum  
6 fugle noteredes på Tempelturen den 26/2. Heraf 1 set på hotellet i Siem Reap. Ligeledes en 
iagttagelse den 27/2 i landsbyen med silkeproduktion. 
  
Ruby-cheeked Sunbird – Chalcoparia singalensis  
1 hun sås den 7/3 Bokor NP.  
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Plain-throated Sunbird – Anthreptes malacensis 
Kaldes Brown-throated Sunbird i Robsons Birds of Southeast Asia. Nominatracen malacensis. Vi 
så 2 par den 27/2 i Sam Veasna Center og i byparken i Siem Reap. Begge par sås godt, så der var 
rig lejlighed til at se både han og hun. Endvidere 1 fugl henholdsvis Tmatboey og Kratie.  
 

 
Plain- (Brown-) throated Sunbird. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Van Hassel’s Sunbird – Leptocoma brasilliana  
Racen emmae. Splittet fra Purple-throated Sunbird, der er hjemmehørende på Philipinerne. Vi så 2 
fugle (et par) på Flodlokaliteten Tmatboey den 3/3. Hannen er en farverig fætter! 
 
Purple Sunbird – Cinnyris asiaticus  
Kun noteret i Tmatboye med 5 fugle den 1/3 og 1 den 2/3. 
 
Olive-backed Sunbird – Cinnyris jugularis 
19 observationer, heraf hovedparten – 15 – i Siem Reap-området. Derudover 2 fugle Kratie-
området og 2 Kampot. 
  
Black-throated Sunbird  – Aethopyga saturata  
Racen Cambodiana. Set parvis tre steder: Dak Dam Hills, dalen ved Oromis Hydro Power Station 
og Bokor NP – Motionsruten. Det er som om, at den sortstrubede solfugl vimser mere rundt i 
træerne end andre solfugle, så de kan være svære at få set ordentligt 
  
Crimson Sunbird  – Aethopyga siparaja 
En enkelt iagttagelse den 6/3 i dalen ved Oromis Hydro Power Station af en han i eklipse-dragt.  
 
Little Spiderhunter – Arachnothera longirostra  
Det blev til 2 fugle i dalen ved Oromis Hydro Power Station. De var ikke lige så medgørlige. 
Herudover så vi et tillidsfuldt eksemplar i Bokor NP. Den fouragerede i nogle blomster tæt på 
vejen, hvor vi spiste morgenmad. 
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Streaked Spiderhunter – Arachnothera magna 
Det blev til 3 fine Stribede Edderkoppejægere: 1 Seima Protected Forest, 1 i dalen ved Oromis 
Hydro Power Station og 1 Bokor NP. 
 
Forest Wagtail – Dendronanthus indicus  
Det var noget af en skulker, vi var oppe imod her. Skovvipstjerten blev opdaget på pæn afstand, og 
kunne delvist følges i teleskopet. Vi gik lidt tættere, men så var den pludselig ikke til at finde. Den 
er formentlig gået ind i skoven skjult i skovbunden, for vi havde ikke set den flyve derfra. Vi så den 
ikke mere. 
 
Eastern Yellow Wagtail – Motacilla tschutschensis  
Vi så blot 10 eksemplarer fordelt på 4 dage. Heraf blev de 9 set i Siem Reap-området og den 10. 
uden for Phnom Penh. 
 
White Wagtail – Motacilla alba 
En observation den 24/2 i Phnom Krom Ricefields ca. 10 km syd for Siem Reap, blev turens 
eneste. 
 
Mekong Wagtail – Motacilla samveasnae 
Rødlistestatus: Nær-truet. Først i 2001 beskrev Sam Veasna, den kendte Cambodianske ornitolog, 
denne art. Således er det latinske navn samveasnae opkaldt efter ham. Der yngler ca. 50 par i 
Cambodia og Laos, heraf 5 par ved Kampi Pool, som er en del af Mekong-floden. Vi så 2 fugle – et 
par. Vi måtte sejle lidt efter dem, før det lykkedes at få dem på fotoafstand.  
 

 
Mekong Wagtail. Foto: Karen og Flemming Lang.  

 
Paddyfield Pipit – Anthus rufulus 
Udbredt og på ingen måde lokalitetskræsen. Vi noterede 30 fugle på 11 af dagene.  
 
Olive-backed Pipit – Anthus hodgsoni  
En enkelt fugl i Bokor NP var endnu ikke trukket nordpå.  
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Red-throated Pipit – Anthus cervinus   
Vi så, og hørte, adskillige fede Rødstrubede Pibere i Ang Trapaeng Thmor ved Sarus-tranerne den 
27/2. Det er langt sjovere at have dem på denne måde fremfor på træk hjemme, hvor de som regel 
ses flyve forbi med et pift eller to.  
 
Chestnut-eared Bunting – Emberiza fucata  
En enkelt fugl landede på marken ved vores morgenmadssted. Da der var flere arter at se på 
samtidigt, så nåede den at flyve, inden alle havde set den.  
 
House Sparrow – Passer domesticus    
Almindelig i byerne. I alt noteret 154 fugle. 
  
Plain-backed Sparrow – Passer flaveolus 
Selvom den ligner en lys gråspurv, så er det faktisk en smuk fugl. Vi så 9 fugle. Flest på 
Væverfugle-lokaliteten ved Kratie den 3/3 med 5 eksemplarer. Den ynglede også her. Endvidere 1 
par ved Phnom Krom Ricefields, og 1 ynglepar Ang Trapaeng Thmor, den vestlige dæmning.  
 

 
Plain-backed Sparrow. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Eurasian Tree Sparrow – Passer montanus 
Udbredt og lokalt almindelig. I alt notered vi 69 fugle. Flest i Siem Reap-området med 37. 
  
Streaked Weaver – Ploceus manyar   
Vi så 8 ved Væverfugle-lokaliteten nord for Kratie.  
 
Baya Weaver – Ploceus philippinus   
Som Streaked Weaver, så var også Baya Weavers yngletid ved at være forbi, så det blev kun til 5 
fugle ved Væverfugle-lokaliteten. 
 
Asian Golden Weaver – Ploceus hypoxanthus   
Rødlistestatus: Nær-truet. Lean viste os reden, hvor den havde ynglet i. Desværre var der ikke 
nogen aktivitet ved og omkring reden. Lean insisterede på at give væveren en chance, da de godt 
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kunne komme tilbage til reden efter yngel. Vi blev, efter et par timers venten, belønnet for pludselig 
sad han-væveren i toppen af en busk. Da gruppen var spredt over et større område, så tog det lidt 
tid, før alle havde set den fantastiske smukke fugl. Det viste sig, at hannen var påbegyndt en ny 
redebygning længere inde og nede i nogle siv. 
 
Red Avadavat – Amandava amandava 
Ved morgenmadsstedet i Ang Trapaeng Thmor med musik fra Sarus Traner dukkede også 4 Red 
Avadavat op for en kort bemærkning. Den 28/2 sås endnu én Red Avadavat. 
 
White-rumped Munia – Lonchura striata  
Det blev til 15 fugle på vores aftentur den 28/2 Tmatboey. Herudover sås 6 ved dæmningen 
Oromis Hydro Power Station den 6/3. 
 
Scaly-breasted Munia  – Lonchura punctulata 
Vi noterede 17 fugle fordelt på 5 dage. Heraf 6, der var nede for at drikke vand, bag restauranten til 
Moudolkiri Hotel.  
 

Pattedyr: 
 
Lyle’s Flying-Fox – Pteropus lylei 
I Siem Reaps bypark har flere hundrede Flying-Fox slået sig ned om dagen. De hænger og sover, 
kæmper lidt om pladserne og flyver lidt rundt i de høje træer. Der er flere hundrede. Vi estimerer 
antallet til 500. Herudover så vi ca. 100 Flying-Fox i enkeltstående træer i de oversvømmede 
rismarker ved den vestlige dæmning, Ang Trapaeng Thmor den 27/2.  
 

 
Lyle’s Flying-Fox. Foto: Karen og Flemming Lang. 
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Bat sp –  
På tempelturen den 25/2 så/hørte vi ca. 6 ubestemte flagermus i et af templerne. Endvidere 3 
ubestemte Seima Protected Forest ved stenbruddet – 2 små og 1 stor.  
 
Pileated Gibbon – Hylobates pleatus 
Under indtagelse af morgenmaden udfor Motionsstien Bokor NP, hørte vi tre Pileated Gibbons 
”synge”.  
 
Yellow-cheeked Gibbon – hnomascus gabriellae   
3 hørt Seima Protected Forest om morgenen den 5/3 mens vi ventede på Green Peafowl. 
 
Long-tailed Macaque – Macaca leonina  
Vi så ca. 30 i tempelhaven udfor Angkor Wat den 25/2. De levede fint af turisternes levninger, og 
var ganske tamme. 
 

 
Long-tailed Macaque. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Asian Small Mongoose – Herpestes javanicus 
Efter af have nydt White-rumped Falcon på vej til Tmatboey den 28/2, startede vi landcruiserne op. 
2 Asian Small Mongoose løb over vejen foran Leans landcruiser, men kun Lean nåede at se dem. 
Peter så – fra landcruiser 2 - at der løb et lille dyr over vejen lige foran landcruiser 1, men ingen 
andre i vogn 2 nåede at se den/dem.  
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Variable Squirrel – Callosciuruu finlaysonii 
Det blev til 5 Variable Squirrels: 4 på tempeldagen 25/2 og 1 den 6/3 i dalen ved Oromis Hydro 
Power Station. 
 

 
Variable Squirrel. Angkor Wat. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
Cambodian Striped Squirrel – Tamiops rodolphii 
En observation den 24/2 i Sam Veasna Centerets have. 
 
Black Giant Squirrel – Ratufa bicolor 
Lean opdagede dette kæmpe-egern i et dødt træ i stykke væk nær Oromis Hydro Power Station. 
Vi kunne dog fint se det i teleskopet. Meget mørkt med en stor busket hale, der sås bedst, da 
egernet gik ned fra træet i buskadsets. Et sjældent syn her, ifølge Lean. 
 
Irrivady Dolphin – Orcaella brevirostrs 
Vi har dårligt nok kommet ned ad trappen til vores longboats, som skulle sejle os rundt i Kampi 
Pool en udløber af Mekong-floden, før Lis B. råbte lakrids. Floddelfinen var nemlig lakridsdyr. Vi fik 
en stor oplevelse med selskab af floddelfinerne rundt om os. De var svære at følge. Kom aldrig op, 
der hvor man lige forventede det. Men fine obs, trods den korte tid delfinerne var oppe for at tage 
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luft. Vi så delfiner alle vegne. Men primært i to flokke, hvorfor vi kun kunne tælle 5 dyr samtidigt. 
Men der har formentlig været en del flere. 
 
 

 

 
Irrivady Dolphin. Fotos: Karen og Flemming Lang. 

 
Mouse sp. -  
En eller flere mus huserede i nogle af hytterne i Tmatboey Lodge. Den/de kunne godt lide slik.  
 



89 

 

 
Lesser Adjutant i Prek Toal. Foto: Karen og Flemming Lang. 

 
 

Farvel – og tak for denne gang! 


