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Forord

DOFtravel-udvalget besluttede på et sent tidspunkt, at der også skulle være en Goa-tur i 2014. De fleste af 
DOFtravels ture var udsolgt, og hvad kunne så være bedre end endnu en tur til den lille delstat. Den ligger 
komfortabelt som turistmål, og for os er den ikke mindst fyldt med smukke landskaber og mængder af spændende 
fugle. Det blev også i december 2014 konstateret, at hver enkelt tur får sit eget særpræg, og det gælder da særligt, 
hvad angår fuglelivet, selv om turene hver gang har ligget i perioden omkring jul. Vejret vil aldrig udfolde sig helt på 
samme måde, og de mange vintergæster nordfra vil være til stede i skiftende antal. Som det ekstra krydderi  
gælder, at alt kan ske - og det hele er åbent for nye oplevelser. 

Rejse og hotelophold var igen købt gennem Apollorejser, og som noget nyt boede vi denne gang på Chalston 
Beach Resort i den nordlige del Calangute. Det var et rigtig godt og heldigt valg. Hotellet var velfungerende og lå 
perfekt lige ved stranden i grønne omgivelser med bevoksning af varieret karakter, der betød mange forskellige 
fugle som nærmeste naboer. Vi havde desuden igen to nætter (og tre dages ophold) i Backwoods Camp i 
højlandet i naturreservatet Bhagwan Mahaveer. Her var vi på fuld pension under hyggelige og lidt mere primitive 
former, og det var bestemt også velfungerende her. Guide i Backwoods var Loven Pereira, som dygtigt og 
energisk viste os alle de fugle, det var menneskeligt muligt at stampe frem. Lokaltransporten alle de øvrige dage 
stod Lloyd Fernandes for med egen bus. Han var samtidig i disse dage fra Calangute vores lokale guide, der på en 
indlevende måde kunne introducere os for alt - og så serverede han herlig morgenmad, altid i naturen med udsigt 
til gode fugle! I sammenligning med tidligere ture var denne et par dage kortere, som følge af nye flytider for Qatar 
Airways. -  Turens hovedtræk er skitseret i afsnittet "Turens forløb".

Vejret de halvanden uge var  de fleste dage solrigt og altid varmt, med temperaturer midt på eftermiddagen over 
de 30 grader, som man lige skulle vænne sig til. Dette gjaldt ikke mindst 6-7 dage midt på turen, hvor der var en 
usædvanlig og meget høj luftfugtighed, som krævede sved i litervis og omtanke  i vores aktiviteter. Dér hvor vi 
befandt os, da det var værst, i Backwoods Camp, gav det kun ret beskeden nedbør og torden i nogle tidlige 
morgentimer, men samtidig i lavlandet var der tropisk skybrud. De fugtige dage gav også skyer og lette vinde, der 
gjorde det til at holde ud. Men det skal ikke glemmes, at næsten alle morgener til langt op ad formiddagen var 
paradisisk behagelige, og det samme var tilfældet med aftnerne. Om aftenen skulle man dog være indstillet på 
generende myg, som var mest udpræget i en kort perode ved solnedgang.

Fuglene viste en høj artsspredning, som omfattede lokale ynglefugle, vintergæster fra nordligere dele af Asien og i 
nogle tilfælde også fra Europa. Det samlede artsantal sluttede på 264, hvilket ligger omkring gennemsnittet for 
rækken af Goa-ture, og denne gang altså med to dage færre til rådighed. Listen over sete arter i rapporten 
fortæller om overraskelser og regulære sjældenheder for Goa og så selvfølgelig alle de almindelige arter grå, 
grønne og de vildt farvestrålende. Bl.a. var der rigtig mange solfugle dvs. samtlige arter solfugle og i fine antal. 
Desuden gælder det, at der var en række observationer, der havde helt usædvanligt gode observationsbetingelser 
- hvem vil fx glemme de de to brune fiskeugler? Artsfordelingen er skitseret i afsnittet "Fugleliste".

Stemningen på holdet var munter, nysgerrrig og konstant indstillet på nye eventyr- og det gjaldt alle, hvad enten 
Goa var en ny oplevelse eller en gentagelse fra tidligere. Desuden var der et dejligt sammenhold med luft til det 
individuelle. Det kan endnu engang konstateres, at det var en fornøjelse for turlederen at have ansvaret. Der skal 
derfor være en stor tak for turen til alle:

Carl Bohn, Hanne Bohn, Alice Thorsen, Susanne Lassen Landorph, Kirsten Heering, Bjørn Eschou Møller, Nancy 
Vaaben Møller, Jytte Bieber Nielsen, Berthel Semma, Søren Sillehoved og Bent R. Sørensen.

Søren Sørensen  /  marie.soren@mail.tele.dk / 4042 3126   

                                                                                                                                                          Indian Spotted Owl. Foto: Søren Sø                
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Siolim Paddy-fields. Foto: Søren Si.

                                                                                                                        

Dagsprogram
Fredag 5.12: Hotelområdet og Baga Fields.

Lørdag 6.12: Carambolin Lake og Fields.

Søndag  7.12: Morjim Beach og Siolim Paddy-fields.

Mandag 8.12: Socorro (wood, plateau og fields), Pilane Lake og Saligao Zor.

Tirsdag 9.12: Batim Lake, Neura Marsh og Sø, sejltur på Zuari River. 

Onsdag 10. - fredag 12.12: Backwoods Camp.

Lørdag 13.12: Mayem Lake, Tikkanem og Divar Island.

Søndag 14.12: Verna Plateau og Paddy-fields, Candolim vådområde, besøg hos familien Fernandez.

Mandag 15.12: Bondla.  

Tirsdag 16.12:  Aguada Plateau, Candolim vådområde.
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Lektion på Socorro Plateau. Foto: Søren Sø.                                Brown Fish Owl i sigte. Foto: Søren Sø.

Turens forløb

Lokalitetsnavne, der er anvendt i artslisten, er fremhævet.

Torsdag 4/12
Der var afrejse fra Kastrup Lufthavn omkring kl. 10, og efter mellemlanding og et par timer i Doha, Qatar, ankom vi 
så til Dabolim Airport i Goa, noget før kl. 03, 4½ time foran Danmark. Flyvningen med Qatar Airlines var behagelig, 
især første del med dreamliner til Doha, og service ombord var upåklagelig. 

Fredag 5/12
Den splinternye lufthavnsthal gjorde ikke modtagelsen i Indien enklere. Som noget nyt havde man tilmed udvidet 
bureaukratiet med en ebola-skranke, og pga problemer med transportbåndet blev den sidste del af 
bagageudleveringen meget forsinket. I lufthavnen blev vi budt velkommen af en tålmodigt ventende Lloyd 
Fernandes, den faste chauffør og guide for DOFtravel i en længere årrække. Bortset fra dagene i Backwoods 
Camp var det ham, der leverede al transport og guidning, og altid til udbredt  tilfredshed. I den sene nattetime 
kørte vi direkte til Chalston Beach Resort i den nordlige del af Calangute. 
  Hotellets nærmeste omgivelser indbød straks til udforskning, og de første rastløse sjæle var ude næsten uden 
søvn, måske vækket af højrøstede Koeler og Tailorbird. Før den samlende frokost for gruppen på 
strandrestauranten var mange af de almindelige fugle altså ved at være på plads, eller i hvert fald i bogen, dvs 
barbets (skægfugle), bulbuler, solfugle, Magpie Robin, Rufous Treepie, White-throated Kingfischer, Blyth´s 
Warbler (buskrørsanger) osv. Men ud over dette viste stedet sig også bl.a. at have en ganske nærtboende 
Slørugle, og hvis ellers tiden var  til det, kunne der også gøres ekstra gode fund som Black-naped Oriole,  Tawny-
bellied Babbler og Brahminy Starling. 
  Sidst på eftermiddagen holdt Lloyd så klar til turens første udflugt, som gik til Baga Fields, et fint åbent fladland 
lige ved Baga floden med specielt en del småfugle. Selv om dette område nu er ved at få ny vej til et nyt 
hotelbyggeri, var der nok af åbentlandsfugle, der præsenterede sig, og blandt de arter, vi kun så meget lidt til 
senere på turen, kan nævnes Chestnut-tailed og Rosy Starling, Common Myna og Black-headed Bunting. 
Desuden var der i luften, selvfølgelig, konstant adskillige sorte glenter af de to typer og Brahminy Kite. 
Aftensmaden spiste vi på restauranten til Hotel Beira Mar i Baga med direkte udsigt til det efterhånden noget 
udtørrede vådområde op ad Baga Fields. Men det er bestemt stadig et godt fugleområde, og ved denne lejlighed 
og ved turens sidste frokost satte fuglene kolorit på stemningen omkring den gode indiske mad.      

Lørdag 6/12
Den første fulde dag skulle nydes nær Carambolin med udgangspunkt ved Carambolin Lake.  På den lotus-
dækkede sø var der godt med Whistling Ducks, Purple Swamphen (sultanhøns), de 2 skarv-arter, de 2 jacanaer, 
Pied Kingfischer og ikke mindst alle hejrefuglene.  I de nærmeste træer var der farvestrålende småfugle, 
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appelsingule piroler, solfugle, Tickels Blue Flycatcher mm   Her fik vi så også  efter nydelse af fuglene for første 
gang Lloyds meget populære morgenservering. 
 
 På turen gennem det tilstødende lundområde, Carambolin Wood, fik vi fornøjelsen af 3 gode ugle-arter, der hver 
især var en lille oplevelse, og herfra var vi så fremme ved engene, Carambolin Fields. I den tiltagende varme var 
det nu ikke mindst rovfuglene, der fik opmærksomhed. Stor Skrigeørn var allerede set, men nu kom så også Indian 
Spotted Eagle og Steppeørn. Vi sluttede af hen over middag ved dæmningen mellem Carambolin Lake og nogle 
meget våde rismarker. Med den eksotiske hovedjernbane hen over dæmningen som baggrundkulisse kunne vi på 
søen og rismarkerne få endnu et overblik over fuglelivet og ikke mindst mængderne af hejrer. Varmen var 
efterhånden ganske voldsom selv i skyggen, og vi skulle jo så tidligt på turen lige vænne os til det. På vej i bussen 
kunne det dårligt ophidse, at der på en rismark blandt meget andet var nogle meget fjerne, varmeflimrende 
Rustænder. 
  Efter en sen frokost på en nærliggende restaurant kørte vi hjem til hotellet til almindelig afslapning, havbadning, 
skrædderbesøg, ja selv fuglekiggeri mm., altsammen noget der blev til turens fritvalgsrutiner, når tiden ellers tillod 
det. Gennemgang af dagens artliste på hotellets strandrestaurant gjorde vi til daglig rutine, og vi måtte så finde os 
i, at der ikke kunne leveres Kingfischer-beer, så vi måtte nøjes med Tuborg - ja, der var stort kingfischer-savn, for 
så hurtigt kan man altså også blive akklimatiseret!   

Søndag 7/12
Fra morgenstunden kørte vi nordpå mod Morjim Beach, og allerede undervejs var der gode fugle som Stork-billed 
Kingfischer og Hair-crested Drongo. På stranden var målet mest måge- og vadefugle i de tidlige timer, som kan 
være til stede, før badefolk og hundeluftere giver for meget ravage. De forventede 3 arter præstekraver var der i 
fine antal, og imellem dem kunne der også findes enkelte andre småvadere, men de mange interessante måger og 
terner fløj forbi stranden uden at komme ind, så de måtte nydes i forbifarten. Hertil var der så nok af andre fugle, 
primært småfugle, at beskæftige sig, og alene svalerne var et studium værd. Mest usædvanligt var et par Pale 
Martins, en uventet, lokal sjældenhed, som heldigvis viste sig på ganske kort afstand i bedste lys. I kystzonens 
bagland var det hovedmålet at finde Bay-backed Shrike, der er sjælden i Goa men her tilbagevendende over nu 
flere år. Det var ikke noget problem at finde Long-tailed Shrike, men Bay-backed blev først fundet efter en 
længere, stædig eftersøgning fra primært Lloyds side.
  På tilbagevejen var vi igennem et område med smålunde og udstrakte våde rismarker, Siolim Paddy-fields, som 
tidligere har vist sig som et slaraffenland for hejre- og storkefugle samt vadefugle og rovfugle.  Det holdt stik og var 
vel nok turens allerbedste lokalitet for hejre- og storkefugle, og gode ørne var der skam også. Smukkest i det 
samlede billede stod  en gruppe fouragerende River Terns, mens det mest udfordrende var de mange vadefugle -  
fx kunne der findes flere Pintail Snipes. Vadefuglene krævede dog brug af teleskop, og landevejen med trafik 
gennem rismarkerne gav ikke de bedste betingelser for rolig søgning, så det var nok forklaringen på, at et teleskop 
under de ihærdige anstrengelser røg en tur dybt ned i graven ved rismarken. Den lykkelig udgang var, at skopet 
blev fisket stort set uskadt op igen med en særlig Storm-P-konstruktion opfundet til lejligheden, og den heldigt 
udførte operation blev kronet med en nært overflyvende White-bellied Eagle. 
  Det blev til en sen frokost på en landevejsrestaurant ved Vagator. Her bagefter vil dette besøg måske mest blive 
husket for et stort malerisk figen-bærende banyan-træ, der rummede en større gruppe larmende Koeler, mindst 4 
hanner og en hun. Herefter kørte vi så direkte hjemad til Calangute. 

Mandag 8/12
Denne morgen skulle vi for første gang stifte bekendtskab med et regulært skovområde, Socorro Forest, og 
allerede inden morgenmaden var der mængder af nye turarter at tage stilling til. Bl.a. 5 arter drongoer, flere 
bulbuler og solfugle, Verditer og Paradise Flycatcher, Leafbirds og Minivets osv. Morgenmaden fik vi oppe på 
Socorro-plateauet , og samtidig var der aftalt møde med Goas lokale slangeekspert Rahul Alvares, som fortalte 
og fremviste et levende udvalg af morgenens indsamlede slanger, før de giftige sager skulle slippes løs igen. 
Forevisningen foregik i konkurrence med aktive fugle i omgivelserne, Jungle Babblers, Common Woodshrike mm, 
og under rundgangen på det åbne plateau var der yderligere nyt at kigge efter, i luften bl.a. Crested Treeswift og 
Alpesejler.
  På vejen tilbage havde vi et kortere stop i dalen nedenfor plateauet ved Socorro-Fields. Solen varmede 
voldsomt her henover middag, og vi kørte derfor videre til Pilane Lake med bedre skyggemuligheder. Mest 
bemærkelsesværdigt her var et par Yellow-wattled Lapwings og 2 Store Skrigeørne i opvisningsstil.
  Efter indtag af en god frokost kørte vi sidst på eftermiddagen op til en landsby på et højdedrag nær Calangute 
med en berømt kilde, Saligao Zor. Her var der så igen især mange småfugle, også af de rigtig farvestrålende, fx 4 
arter solfugle, Black-naped Monarch, Spotted Fantail osv. Nu langt hen på eftermiddagen var teknikken først og 
fremmest noget med at vente på tålmodigt til fuglene efterhånden viste sig mere eller mindre glimtvist omkring 
kilden. Stedet ligger faktisk ganske nær hotelområderne, men den afslappede sen-eftermiddagsstemning omkring 
husene i byen virkede uendeligt fjernt fra al turisthalløjet.   

5



Tirsdag 9/12
Dagens hovedmål var flodsejlads på Zuari floden, men for at være der med faldende tidevand blev turen udsat til 
om eftermiddagen. Første korte besøg var et lille vandhul ved Candolim, hvor vi forgæves ledte efter Painted 
Snipe, og herefter kørte vi sydpå til den lidt større Batim Lake. Søen var som på tidligere ture bogstaveligt 
overfyldt med ænder. Ud over de mange "fløjteænder" var der her også mange mere hjemlige svømmeænder i 
vanskelige, brune eklipsedragter, og det blev lidt af et kunststykke at få nogenlunde styr på dem, når lyset heller 
ikke var det bedste, men især de mange Atlingænderog Spidsænder imponerede. Som sædvanlig på en 
morgenlokalitet var der også et fint udbud af landfugle, bl.a spændende muniaer.
  Herefter kørte vi til et nu opgivet dyrkningsområde ved floden nær Neura, Neura Marsh, som er blevet et rigtig 
godt vådområde især med en del vade- , hejre- og storkefugle. Størst jubel vakte en flot skrue storke med med 4 
forskellige arter, heriblandt den her sjældne Painted Stork. Nær ved Neura gjorde vi også et kortere stop ved 
byens reservoir, en lotussmykket "tank". Et første blik med ret få fugle viste sig hurtigt at ændre sig til en 
vandflade og søbred med lidt af hvert, inkl. fiskende Pied Kingfisher og flere Pygmy-geese. - Herefter var det 
blevet henover middag, og vi måtte sætte lid til, at dagens frokostrestaurant kunne nå at klare serveringen, så vi 
var parat til eftermiddagens bådtur.
  Alt var på plads, og vi fik en minderig tur på Zuari River gennem den grågrønne mangrove over tre 
stemningsfulde og indholdsrige timer. Ikke mindst fik vi set yderligere 2 flotte isfugle-arter, Black-capped og 
specialiteten Collared Kingfisher, begge på fremragende vis, Slaty-breasted Rail og en Slørugle, der på ren 
udstilling sad tålmodigt og pudsede fjerdragten i sit redehul. Ud over så meget andet skal også huskes nærobs af 
Great Crested Tern, og nogle sløve men stadig store og gyselige Mugger Krokodiller på mangrove kanten. Mere 
fredeligt så det ud med Flyvende Hunde (eller Ræve), der hang som store poser. Som afslutning på turen så vi, 
hvordan ikke mindst klirer og spover begyndte at indfinde sig i større antal på slikfladerne, som blev frigjort af 
tidevandet. Dette sidste foregik stemningsfyldt i det svindende dagslys.  - En lang meget fugtigvarm dag var ved at 
være slut, og det var så en vejrtype, vi også måtte indstille os på de følgende dage.   . 

Onsdag 10/12
Allerede kl. 5.30 blev vi hentet af bussen fra Backwoods Camp til tre indholdsrige dage i bjergskoven i det store 
reservat Bhagwan Mahaveer. Velankommet til campen kørte vi med guiden Loven Pereira allerede før morgenmad 
til det nærliggende hindutempel, Tambdi Surla. Det er det ældste i Goa og en turistattraktion i sig selv, men det 
var dog nok så meget den åbne dal bag templet med høje træer og udsyn til højderne, der interesserede os. Der 
var godt med flotte farveladefugle - mange piroler af flere arter, leafbirds, minivetter af begge arter, Malabar Barbet 
selvfølgelig, de små Vernal Hanging Parrots mm. Af de mere jordbundne arter var der Forest Wagtail og en 
usædvanlig Bush-quail, der dog ikke blev sikkert bestemt, trods opflyvning næsten på træde-afstand. Efter 
morgenmaden udforskede vi lejrens nærmeste område og kunne konstatere mange Yellow-browed Bulbuls, og 
også Square-tailed og Flame-throated Bulbul, samt nøglearter for denne del af bjergskoven som Greater 
Flameback, Brown-capped Pygmy Woodpecker og Chestnut-headed Bee-eater. Den store Flameback var 
ovenikøbet i lejrens hytteområde ligesom naturligvis de to legendariske, trofaste camp-Frogmouths. 
  Efter middagspausen var vi ude at se efter kredsende rovtøj, men der var påfaldende stille,  tilsyneladende totalt 
uden termik, i den klamme, næsten dryppende varme. Men det var også værd at vente på en god White-bellied 
Woodpecker, først hørt og siden også set, samt langt om længe også turens første næsehornsfugle og en fin Blue-
eared Kingfisher og Orange-headed Thrush.
  Selve lejrlivet foregik med spisning, ophold og hygge i farmhuset - her også med overvågning af fuglebadet med 
spændende gæstersom Puff-throated Babbler. Og ellers foregik det i hytterne ude i terrænet, hvor der flere steder  
kunne prales med husdyr af varierende størrelse, dog mest nogle små frøer 

 
Torsdag 11/12
Morgenturen foregik ved landsbyen, Bolkarnem, nær indgangen til reservatet, hvor der var overblik over nogle af 
landsbyens høstede marker og samtidig med høje træer til fuglenes morgeneksponering. I træerne var flere 
Malabar Pied Hornbills, endnu en White-bellied Woodpecker og så naturligvis diverse gode småfugle bl.a. 4 arter 
solfugle. Omkring markerne var der regulære småflokke af frøædende småfugle, som en stor flok Black-throated 
Munia og endnu større flokke af Chestnut-shouldered Petronia. Desuden var denne morgen/formiddag noget 
særligt med interessante duer, og først på listen her var 3 overraskende Oriental Turtle Doves, ligesom der her og 
ved vandløbet på den anden side af landsbyen var mange Grey-fronted Green Pigeons. Ligeledes ved vandløbet  
var bl.a. turens første Giant Squirrel og en større forsamling af Barbets, både Malabar og Coppersmith. Vejret var 
fortsat ekstremt fugtigvarmt, nærmest til det smådryppende som i rigtig regnskov, og dagens rovfugle skulle findes 
siddende - bedst var en White-eyed Buzzard, og set fra farmhusets vinduer hen over middag var det så en Besra.
  Eftermiddagens sene udflugt tog vi i højskoven bag campen, og her blev det så til flere af reservatets 
specialiteter, som Great Racket-tailed Drongo, som de fleste stadig manglede at se godt, Heart-spotted 
Woodpecker, og flere Velvet-fronted Nuthatches. Endelig og ikke mindst lyttede Loven sig frem til 3 Malabar 
Trogoner på utrolig stor afstand.
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  Efter aftensmaden var det tid for mørkelytning. Første møde var en hane af Grey Junglefowl , der var ved at blive 
kørt ned af vores minibus. Og herefter var der en enkelt Jerdons Nightjar der svarede på playback,  samt Brown 
Hawk Owl og Oriental Scops Owl, som ligeledes gav lyd.    

Fredag 12/12
Om natten var der saunaforhold i hytterne, og i de tidlige morgentimer kom så endelig den længe ventede torden 
og regn - ganske fredeligt egentlig og under alle omstændigheder langt mindre, end hvad der samtidig faldt nede 
ved kysten. Snart blev det også næsten tørvejr med lidt smådryp, og vi kunne begynde dagen med obs i det gamle 
markområde bag farmhuset. Vi glædede os over flere af de nu velkendte arter, bl.a særligt gode Fairy Bluebirds, 
Malabar Whistling Thrush, og ny var en flok Malabar Woodshrikes.
  Yderligere opmuntret af en smule friskende vind og opklarende vejr kørte vi efter morgenmaden til Tamdi Surla - 
endnu engang i håbet om flere fugle  på himlen. Og rigtigt nok var der nu rovfugle at få øje på. Desværre var 2 
Rufous-bellied Eagles fornærmende fjerne, og en flok Brown-backed Needletails viste først samme tendens, men 
blev så efterhånden bedre og bedre, så de kraftfulde sejlere til sidst kom på acceptabel afstand. Ellers var der 
White-eyed Buzzard, flere Oriental Honey-buzzards, Vandrefalk og Dværgørn, således at  Backwoods endelig, 
selv under disse betingelser, kunne vise sig som et førsteklasses rovfuglested.
  Henover middag gjorde vi så regnskabet op for flere dages kingfishere af de store våde og kørte tilbage til kysten. 
Det var med udsigt til vandpytter af kraterstørrelse og veje, specielt nede i turistområdet, der ikke havde haft godt 
af den kraftige regn.

Lørdag 13/12
Vi var tilbage i Lloyds lille bus og skulle ind i landet mod nordøst til Mayem Lake. Det var endnu en morgen med 
let tågedis. Selve Mayem Lake er godt nok en sø, men biotopsmæssigt er det et skovbevokset delvist parkagtigt 
dalføre omkring et langdstrakt reservoir, hvor der på den modsatte bred er et udflugtssted med diverse forlystelser. 
Ikke desto mindre er det allerede ved hotellet et fint fuglested, så der var god småfugleunderholdning under 
morgenmaden endnu en gang. Herefter gik turen ad en snæver junglesti hen langs søen - ganske forsigtigt, fordi 
der var vanskeligt at gå, men også fordi der var spændende fugle i hvert andet træ. Første chokagtige møde var 2 
af den største biæder, Blue-beared, som sad nær en hængende bikube for bier af dræberstørrelse, og næste 
møde var lige så overraskende 2 store Brown Fish Owls på ganske nært hold. Den ene fløj fra, vækket af os, selv 
om vi var yderst forsigtige, men den anden blev siddende begge gange, vi var nødt til at passere den. I denne 
sammenhæng var der så biroller til en flok fantails, mange ioraer, flere arter drongoer mm. Noget af det sidste 
stedet bød på, var en siddende Crested Serpent Eagle, mørk og mystisk.
  Det nærliggende åbne vådområde ved Tikkanem  har en helt anden karakter med rørskove og godt udsyn til de 
store vingefang. Der var ikke mindst gode rovfugle her, således turens eneste Crested Goshhawk, endnu en 
Crested Serpent Eagle, turens første Steppehøg, tilmed en gammel han, når det nu skulle være, mm. Desuden var 
der mange hejrefugle, fx over 50 Sorte Ibiser.        
  Vi krydsede efterfølgende Mandovi River med færge to gange, og efter at være tanket op på en restaurant i Old 
Goa kom vi så sidst på eftermiddagen frem til den store ø midt i floden, Divar Island. I det åbne markområde er 
der udsigt til alle sider, bl.a. mod Old Goas store, gamle katedraler. Det var varmt som vanligt men heldigvis også 
stadig med en smule vind. Som noget nyt for turen var der store flokke af lærker, først og fremmest Korttået Lærke 
og på nærafstand desuden Oriental Skylark. I buskene hvilede et helt overraskende udbud af 4 arter duer. Således 
begge de to typer tyrkerduer og igen her Oriental Turtle Dove. Rovfuglene var også rigtig spændende, bl.a. med 
mange "lette kærhøge" på svævende jagt, både Steppehøge og Hedehøge, og en fjern musende Blå Glente fik lov 
til at runde det hele af. Det var ganske svært at bryde op, selv om lyset efterhånden var ved at svinde. 

Søndag 14/12
Dagens oprindelige programpunkt, Velim Lake og Fields, var for en gangs skyld sløjfet. Søen, eller rettere 
reservoiret, skule være under voldsom tilgroning, så i stedet for denne tidligere super-lokalitet besøgte vi det noget 
nærmere Verna Plateaul, helt nyt for DOFtravel-turene. Det er en udyrket højslette med åbent krat omgivet af lav 
kratskov noget syd for Zuari floden, og det skulle vise sig at blive et særdeles interessant bekendtskab med flere 
uventede arter. For anden dag var der gang i lærkerne. Her var det igen Oriental Skylark og tilmed syngende som 
hjemlige Sanglærker, mindst 1 Rufous-tailed Lark og ligeledes 1 Malabar Lark, mærkeligt nok turens første og 
eneste, for normalt er det dén lærke, der er mest udbredt. Karakterart for lokaliteten var Indian Robin, som indtil da 
næsten havde undgået os, og ellers var der bl.a en del priniaer og solfugle. Stor begejstring vakte 3 Blue-faced 
Malkoahs, men den store sensation var en grib, en Ådselsgrib. Den kom flyvende ind på scenen, mens vi havde 
problemer med at finde den korrekte id af en siddende Dværgørn. Ørnen blev lidt senere bestemt med sikkerhed 
på bedre hold, men at gribben virkelig var en sensation fik vi vished for allerede en halv time senere, da to indiske 
ornitologer med stort kamera svingede ind og spurgte efter "vulture ?". Ja, gribbe er blevet efterspurgte i Indien, 
efter at de stort set blev udryddet af  veterinærmedicinen diclofenac midt i 90erne. Nu går det meget langsomt den 
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rigtige vej efter forbud mod brugen, samtidig med at man i dag er på vej til at tillade den samme krasse medicin i 
gribbe-landet Spanien.
  Tæt ved plateauet ligger Verna Paddy-fields, som også skulle være et besøg værd, og det holdt bestemt stik. 
Der var pænt med hejre- og vadefugle, og blandt de sidste også hele 3 vibe-arter - altså ud over Red-wattled også 
Yellow-wattled og det helt uventede i form af 2 Grey-headed Lapwings.
  Efter en noget sen frokost gjorde vi igen holdt ved det lille vandhul i Candolim, hvorefter der var givet fri til et kort 
besøg i den store, guldpyntede,  katolske sognekirke i Candolim her 3. søndag i advent. Endelig allersidst på 
eftermiddagen var vi på visit hos familien Fernandes. De bor i et gammelt slægtshus  i Calangute, og fruen og flere 
af børnene var hjemme denne søndag eftermiddag for at tage i mod os. Meget hyggeligt og med fremmedartede 
indtryk i det store opholdsrum indrettet efter katolsk/goan tradition. Vores eget indslag blev leveret fornemt og 
morsomt med Bjørns vægtersang fra Ringkøbing på slaget 5. Snart herefter var der opbrud og opstilling til det 
store gruppebillede foran huset i den gamle have.      

Mandag 15/12
Der var tidlig mødetid, fordi vi skulle til bjergskoven langt mod sydøst i Bondla-reservatet. Det ligger nær det 
endnu større reservat Bhagwan Mahaveer, som Backwoods Camp jo er placeret i. Vi startede med en regulær 
morgentåge, som en sidste hilsen fra det fugtige vejr, og havde derefter nogle meget udbytterige timer i den lave 
del af reservatet omkring et åbent område med et lille hindutempel. Den lange dag med god tid i Bondla var en 
perfekt "eksamination" i, hvad vi synes, vi havde lært om Goas skovfugle, med et bredt udsnit af specialiteterne og 
med særligt mange solfugle og Brown-cheecked Fulvettaer. Der kom så også yderligere en række observationer, 
der var nye for turen, med bl.a. Dusky Crag Martin, Ashy  Wood Swallow, Brown-headed Barbet og Malabar 
White-headed Starling, og allerbedst huskes vel en Crested Hawk Eagle ved sin rede. På den sidste del af 
landevejen op langs vandløbet og mod reservatets zoologiske have mødte vi små flokke af arter som Dark-fronted 
Babbler,  Western Crowned Warbler og Malabar Woodshrike. Det var også her øverst i reservatet og altså inden 
zoo, at vi mødte axishjorte og den lokale ulv i form af en Golden Jackal.
  Ved Zoo var det Lloyd selv, der leverede frokost i form af ostesandwich. Inde i zoo var det ikke så meget 
udstillingsdyrene, der tiltrak opmærksomheden. Men med lidt skov-tålmodighed viste det sig, at træerne også her 
rummede ægte natur, så vi kunne se på Velvet-fronted Nuthatch, Barwinged Flycatcher-shrike, begge minivetter 
og Brown-capped Pygmy Woodpecker osv, mens stedets egen tiger brølede ensomt og fornærmet i baggrunden. 
Alt i alt var der så meget at se og høre i løbet af dagen, så Bondla-reservatet også denne gang blev til et 
højdepunkt for den samlede tur, og dét på et tidspunkt hvor nogle måske var ved at være lidt fugle-mætte? 
  Om aftenen var der hyggelig fællesspisning på tur-kassens regning på Chalstons strandrestaurant. Men helt 
rigtigt med afslutningsmiddag sådan før den sidste dag var det jo ikke.        

Tirsdag 16/12
Dette var sidste dag, hvor vi skulle være klar til den langvarige hjemtur hen mod midnat, så dagens udflugt var 
yderst overkommelig til Fort Arquada lige ved Candolim. Ud over at den historiske fæstning er besøget værd i sig 
selv, rummer stedet flere flotte udsigter over oceanet - denne morgen næsten blankt og med delfiner til at bryde 
vandfladen. Desuden er der, specielt et enkelt sted, en herlig udsigt ind over Mandovi-floden og lavlandet. I det 
åbne parkagtige anlæg var det mange fugle at se efter - specielt flere af de skovarter som her ikke har så meget 
løvværk at skjule sig i, og vi så igen Påfugle, Lotens Sunbird, flere grupper Jungle Babblers samt Grey-breasted 
Priniaer, og en nogenlunde tilgængelig Paradise-flycatcher. Desuden kom vi her op på 2 piber-arter for dagen, 
hvad vi ikke var forvænt med. Den store overraskelse denne dag var af næsten hjemlig karakter, idet en Musvåge-
type kom trækkende lavt hen over fortet mod syd - det ekstra overraskende ved den var, at dragten var meget 
afvigende i forhold til det forventede for en Steppevåge, og som det viste sig, fuldstændig matcher den nyligt 
splittede musvåge-type, Himalayan Buzzard, og som ikke før er konstateret i Goa. 
   På tilbagevejen præsenterede Lloyd lige et ekstra åbentlandsområde i kanten af Candolim med lidt sump, der 
efter erfaringen kan have flere rovfugle. Og rigtig nok: vi så bl.a. turens sidste Sore Skrigeørn og en White-bellied 
See-eagle. Frokosten spiste vi samme sted, hvor vi næsten startede turen, nemlig på restauranten ved Beira Mar-
hotellet, og igen var det i konkurrence med fuglene i sumpen uden for.
  Resten af eftermiddagen var til fri afbenyttelse, og om aftenen mødtes vi til en allersidste afslutningmiddag - 
denne gang på den nærliggende Harris-restaurant kraftigt pyntet skandinavisk og russisk - og denne gang med 
kingfishere på bordet. Og henunder midnat blev vi  afhentet af Lloyd til transfer til lufthavnen. 
 
 
Onsdag 17/12
Ventetiden frem til flyafgang var lang, men vi brugte den konstruktivt til den sidste dagliste-gennemgang og fik så 
planmæssigt afrejse hen mod kl. 4. Vi mellemlandede med ny ventetid i Doha på et meget skævt tidspunkt, men 
kom efter en række slumre-timer velbeholdne frem til Kastrups vinterkulde før kl. 13 dansk tid - utroligt nok 10 
minutter før det beregnede.
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White-breasted Waterhen og Magpie Robin.  Foto: Carl

Fugleliste 

Navnene er de senest anbefalede af IOC og følger IOC World Bird List (Gill, F og D. Donsker, eds.), aug. 2014 og 
kan evt. afvige fra selv de nyeste bøger Birds of South Asia (Pamela C. Rasmussen), 2012 og Birds of the Indian 
Subcontinent (Grimmett og Inskipp), 2011 samt Birds of Southern India (samme forfattere),  2005.  I en lang række 
tilfælde er arter nu splittet eller underarter evt. også samlet og altså nu konfirmeret af IOC med (nyt) navn. Dette er 
kort kommenteret i listen i en række tilfælde. Navne på arter med forekomst i Europa, Nordafrika og Mellemøsten 
er anført I parentes. Den systematiske rækkefølge af arterne svarer til den, der anvendes  af Grimmet og Inskipp, 
2005 og er den samme, som er brugt i DOFtravels tidligere Goa-rapporter. Listen følger dermed også den 
systematiske rækkefølge i Birds of Goa (Lainer og Alvares), nyeste udgave i 2013 med fine fotos af Raul Alvares 
(vores slangeekspert fra Socorro).   

Jungle Bush Quail 1 i Backwoods, på meget nært hold trådt op fra stien bag Tamdi 
Surla. Den nærtbeslægtede Rock Bush Quail kan ikke 
udelukkes, men den er ikke tidligere fundet/godkendt for Goa. 

Indian Peafowl set og hørt en række gange. Flest: 8 på Verna Plateau.              

Grey Junglefowl hørt og også set i Backwoods, ved Mayem Lake og i Bondla.

Lesser Whistling-duck store ansamlinger især i søerne ved Carambolin og Batim.

Ruddy Shelduck (Rustand) 4 ved Carambolin Lake.

Cotton Pygmy Goose 1 i Carambolin Lake  og 3 i Neura reservoir.

Gadwall (Knarand) 2 i Batim Lake. 

Common Teal (Krikand) 30+ i Batim Lake.
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Garganey (Atlingand) 80+ i Batim Lake.

Northern Pintail (Spidsand) 20+ i Batim Lake.

Northern Shoveler (Skeand) 15+ i Batim Lake.

White-bellied Woodpecker 1 ved Tamdi Surla og i alt 3 ved Bolcarnem, alle Backwoods.

Heart-spotted Woodpecker 1 i Backwoods og 1 i Bondla.

Brown-capped Pygmy Woodpecker i alt 7 set, i Backwoods og Bondla.

Black-rumped Flameback /  Lesser Goldenback registreret næsten alle dage.

Greater Flameback /  Greater Goldenback 1- 3 i dagene i Backwoods, bl.a. inden for selve campen.

Brown-headed Barbet 1 set i Bondla.

White-cheeked Barbet set og specielt hørt almindeligt i lavlandet og også registreret i 
Backwoods, og givetvis nu mere talrig og udbredt end 
Coppersmith.

Malabar Barbet, nu splittet som Megalaima malabarica                                                                           
en række observationer alle 3 dage i Backwoods.

Coppersmith Barbet almindelig i lavlandet og op til Bolcarnem i Backwoods.

Malabar Grey Hornbill 2 og 1 i Backwoods, samt i alt 6 i Bondla. 

Malabar Pied Hornbill i alt 10 i Backwoods, specielt omkring Bolcarnem. 

Eurasian Hoopoe (hærfugl) i alt 7 set i løbet af turen.

Malabar Trogon 3 i Backwoods.

Indian Roller i alt 15 set i løbet af turen. 

Indian Roller. Foto: Carl
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Common Kingfisher (Isfugl) Set almindeligt ved vådområderne.

Blue-eared Kingfisher Set både ved Tamdi Surla og ved vandløbet i selve campen.

Stork-billed Kingfisher 1 ved Arpora, 1 ved Batim Lake og 1 ved Mayen Lake.

White-throated Kingfisher (Smyrnaisfugl) almindelig i flere biotoper og set alle dage.

Black-capped Kingfisher 2 ved Zuari River.

Collared Kingfisher 2 ved Zuari River.

Pied Kingfisher (Gråfisker) 4 ved Candolim Lake, 1 ved Neura og 1 ved Mayem Lake.

Blue-bearded Bee-eater 2 på meget nært hold ved Mayem Lake.

Green Bee-eater (Lille Grøn Biæder) en karakterfugl der blev set dagligt i pæne antal.

Blue-tailed Bee-eater almindelig flere steder, især ved vådområder, i antal op til 20.

Chestnut-headed Bee-eater 2 og 3 i Backwoods og 2 ved Mayem Lake.

Banded Bay Cuckoo 1 i Backwoods og 1 i Bondla. 

Blue-faced Malkoha 3 på Verna Plateau og 1 i Bondla.

Asian Koel almindelig karakterfugl alle steder med bestand af House Crow 
og dermed kun meget få i Backwoods.

Greater Coucal, den aktuelle race var nyligt splittet som særlig art Southern Coucal Centropus parroti                   
i alt 11 noteret i løbet af turen.

Vernal Hanging Parrot par eller smågrupper i skovområder, flest i Backwoods.

Rose-ringed Parakeet (Lille Alexanderparakit) registreret yderst fåtalligt ved byerne.  

Plum-headed Parakeet almindelig på en række lokaliteter.

Malabar Parakeet i alt ca 20 set i Backwoods.

Brown-backed Needletail 18 i flok ved Tamdi Surla i Backwods.

Asian Palm Swift set i små antal flere gange i løbet af turen.

Little Swift  (Lille Sejler), nu splittet fra House Swift som Apus nipalensis                                                                 
almindelig mange steder.

Alpine Swift (Alpesejler) 3 på Socorro Plateau.

Crested Treeswift 2 på Socorro Plateau og 1 Bondla.

Barn Owl (Slørugle) 1 blev set eller hørt ved hotellet en række dage, og 1 sad i 
redehul i mangroven ved Zuari River.

Oriental Scops-owl 2 hørt ved Backwoods Camp.

Jungle Owlet 1 ved Carambolin Lake og 1 i Backwoods.

Spotted Owlet 3 i Carambolin Wood og 1 i Fort Arquada. 

Brown Hawk Owl 2 i Carambolin Wood og 1 hørt i Backwoods.

Brown Fish Owl 2 ved Mayem Lake på meget nært hold.

Sri Lanka Frogmouth 2 i Backwoods - det velkendte par i selve campen.

Jerdon´s Nightjar 1 hørt i Backwoods.

Rock Dove / Feral Pigeon (Klippe- / Tamdue) almindelig ved byer og landsbyer og set alle dage.

Oriental Turtle Dove (Østlig Turteldue) 3 ved Bolcarnem og 1 bag farmhuset i Backwoods, samt 1 på 
Divar Island.

Eurasian Collared Dove (Tyrkerdue) 2 på Divar Island.

Red Turtle Dove / Red Collared Dove 4 på Divar Island, som dermed fuldendte disse ret usædvanlige 
due-observationer.

Spotted Dove almindelig de fleste steder og set alle dage.
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Grey-fronted Green Pigeon / Pompadour G.-p., nu splittet som Treron affinis                                          
også denne due blev set i usædvanligt omfang, således enkelte 
i lavlandet og flest: i alt 25 omkring Bolcarnem og i alt 20 i 
Bondla. 

Mountain Imperial Pigeon en del i Backwoods, flest: i alt 13 i Backwoods på 1.dagen.

Slaty-breasted Rail 1 ved Zuari River set godt.

White-breasted Waterhen i alt 9 noteret ved større og mindre vandsamlinger.

Purple Swamphen (Sultanhøne) store antal i Carambolin Lake, hertil bl.a. i Batim Lake og 30 
ved Tikkanem.

Common Moorhen (Grønbenet Rørhøne) 5 i Carambolin Lake.

Eurasian Coot (Blishøne) 2 i Batim Lake.

Pin-tailed Snipe (Sibirisk Bekkasin) i alt 3 registreret ved Siolim og 1 i Socorro Fields. 

Common Snipe (Dobbeltbekkasin) 3 ved Siolim og 1 i Neura Marsh. Desuden flere ubestemte 
bekkasiner. 

Eurasian Curlew (Storspove) 15 ved Zuari River.

Whimbrel (Småspove) 1 i flok med Curlew ved Zuari River.

Spotted Redshank (Sortklire) 1 i Carambolin Fields og 1Candolim vandhul.

Common Redshank (Rødben) den talrigste klire med i alt 80-100 i vådområderne i løbet af 
turen.

Marsh Sandpiper (Damklire) 3 ved Siolim og 1 Verna Paddyfields. 

Common Greenshank (Hvidklire) i alt 24 fordelt over vådområderne i løbet af turen.

Green Sandpiper (Svaleklire) i alt 7 registreret ved vådområderne.

Wood Sandpiper (Tinksmed) ligeledes ved en række af vådområderne, bl.a. op til 30+ i 
Verna Paddyfields. 

Common Sandpiper (Mudderklire) i alt 12 registreret ved vådområderne. 

Sanderling (Sandløber) 1 set på Morjim Beach.

Little Stint (Dværgryle) 5+ i Siolim Paddyfields.

Temminck´s Stint (Temmincksryle) 2+ i Siolim Paddyfields.

Curlew Sandpiper (Krumnæbbet Ryle) 2 på Morjim Beach.

Ruff (Brushane) 1 Verna Paddyfields.

Black-winged Stilt (Stylteløber) ved flere vådområder, bl.a. 15 i rismarker ved både Siolim og 
Verna. 

Phesant-tailed Jacana langt færre end næste art, 2 noteret ved Carambolin Lake, 1 
ved Siolim og 5 i Batim Lake.  

Bronzed-winged Jacana i en række af vådområderne. Flest: 30+ ved Tikkanem.

                                                          Bronze-winged Jacana. Foto: Carl
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Pacific Golden Plover (Sibirisk Hjejle) 1 set overflyvende ved Mandovi River.

Little Ringed Plover (Lille Præstekrave) hhv 10 og 5 i rismarker ved Siolim og Verna.

Kentish Plover (Hvidbrystet Præstekrave) 20 på Morjim Beach.

Lesser Sand Plover (Mongolsk Præstekrave) ca 400 på Morjim Beach, og desuden på Calangute Beach.

Greater Sand Plover  (Ørkenpræstekrave) 25+ på Morjim Beach.

Yellow-wattled Lapwing 2 ved Pilane Lake og 3 i Verna Paddyfields.

Grey-headed Lapwing 2  i Verna Paddyfields.

Red-wattled Lapwing almindelig i mark- og vådområder.

Pomarine Skua (Mellemkjove) 1 af sandsynligvis denne kjove ved Morjim Beach. Desværre 
kun set af få.

Caspian Gull (Kaspisk Måge), de lokale vintergæster er diskuteret, muligvis delvis af typen (ssp.) barabensis           
5 forbiflyvende ved Morjim Beach.

Lesser Black-backed Gull, den lokale vintergæst Heuglin’s Gull (Sibirisk Måge) foreslås som Larus f. heuglini
2 forbiflyvende ved Morjim Beach.

Brown-headed Gull c. 1.000 især rastende på ø ved Morjim Beach, desuden flere  
på havet ande steder. 

Black-headed Gull (Hættemåge) 50+ ved Morjim Beach.

Slender-billed Gull (Tyndnæbbet måge) 3 forbiflyvende ved Morjim Beach.

Gull-billed Tern (Sandterne) i alt 5 ved Carambolin Lake og Fields, 4 ved Morjim Beach og 9 
ved Zuari River.

River Tern 1ved Carambolin Lake og 12 ved Siolim Paddy-fields. 

Lesser Crested Tern (Bengalsk Terne) 8 ved Morjim Beach.

Great Crested Tern (Bergius Terne) 4 på Zuari River.

Sandwich Tern (Splitterne) 1 ved Morjim Beach. 

Caspian Tern (Rovterne) 1 ved Morjim Beach.

Whiskered Tern (Hvidskægget terne) 1 i Neura Marsh.

Western Osprey (Fiskeørn) 4 ved Carambolin Lake og Fields, 1 ved Morjim Beach og 2 ved 
Zuari River. 

Black-winged Kite (Blå Glente) 1 på Divar Island.

Black Kite / ssp. govinda og Black-eared Kite ssp. lineatus  (sort glente) er også blevet regnet som 2 arter                
blev set hver dag og nogle steder i lavlandet i meget store 
antal, dog yderst få i Backwoods. Langt de fleste govinda-
typer.

Brahminy Kite set dagligt i pæne antal, bort set fra Backwoods med meget få.

White-bellied Sea Eagle 1 ved Siolim Paddyfields, 1 ved Batim Lake og 1 i Candolim.

Egyptian Vulture (Ådselsgrib) 1 sub.ad på Verna Plateau, er sjælden i dag.

Crested Serpent Eagle 1ved Mayem Lake og 1 ved Tikkanem.

Eurasian Marsh Harrier (Rørhøg) set i de fleste af lavlandets vådområder, i alt 14 noteret.

Pallid Harrier (Steppehøg) 1 han ved Tikkanem og 2 hunner + 1 på Divar Island.

Montagu´s Harrier (Hedehøg) 2 på Divar Island kom næsten til at stjæle billedet for 
Steppehøgene.

Crested Goshawk 1 ved Tikkanem.

Shikra næsten dagligt og i alt 11 observationer i løbet af turen.

Besra 1 siddende i selve campen i Backwoods.

Crested Honey Buzzard / Oriental H. B. i alt 8 set i diverse terræner.
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White-eyed Buzzard 1 + 1 i Backwoods.

Himalayan Buzzard, nu splittet fra Common Buzzard som Buteo burmanicus  (tidligere også kaldt Buteo refectus) . 
1 ved Fort Arquada 16.12 kom tilsyneladende trækkende syd i 
ret lav højde. Proportioner meget som Buteo buteo, men 
dragkarakterer meget påfaldende med markant mørkt  
bugskjold, mørkere hoved som Fjeldvåge, tydelige 
håndrodspletter og mørk vingebagkant - altså meget fjernt fra 
en Steppevåge. - Der kendes et dokumenteret vinterfund fra Sri 
Lanka, men status for den nye art uden for yngleområderne er 
ikke belyst. - Fund af Musvåge angiveligt af Steppevåge-type er 
ikke så sjældne i Goa. 

Indian Spotted Eagle 2 ved Carambolin Fields, 3 ved Socorrom 4 ved Neura Marsh, 
1 ved Tikkanem, 1 Candolim, i alt 11.

Greater Spotted Eagle (Stor Skrigeørn) 1 ved Carambolin Lake, 4 ved Siolim Paddyfields, 1 ved 
Socorro, 2 ved Pilane Lake, 1 i Neura Marsh, 1 ved Mayem 
Lake, 1 ved Candolim, i alt 11.

Steppe Eagle (Steppeørn) 1 ved Carambolin Fields og 1 ved Neura Marsh. 

Booted Eagle (Dværgørn) i alt 18 fordelt over turen er ret mange.

Rufous-bellied Hawk-eagle 2 set meget fjernt ved Tamdi Surla, Backwoods.

Changeable Hawk-eagle, nu samlet igen som Niisaetus cirrhatus  (tidligere splittet som Crested Hawk Eagle)        
1 ved redested i Bondla.

Common Kestrel (Tårnfalk) I alt 10 i løbet af turen er usædvanligt mange.

Peregrine Falcon (Vandrefalk) 1 af racen calidus  ved Zuari River på sin faste plads på broen 
og 1 i Backwoods. 

Little Grebe (Lille Lappedykker) få eller enkelte i Carambolin Lake, Batim Lake og Neura 
reservoir.

Oriental Darter op til 5 ved Carambolin Lake og 1-2 på flere lokaliteter.

Little Cormorant set almindeligt i vådområderne og også enkelte i Backwoods. 

Indian Cormorant på en række lokaliteter, men dog ikke så udbredt som forrige 
art. 

Little Egret (Silkehejre) almindelig men ikke så talrig som Intermediate Egret.

Western Reef Egret (Revhejre) 10 ved Zuari River, men enkeltfugle også set selv i rismarker.

Great Egret (Sølvhejre) almindelig men ikke så talrig som Intermidiate Egret.

Intermediate Egret meget almindelig i vådområderne og til dels i meget store antal, 
fx samlede enkeltgrupperinger på 350 ved Carambolin Lake og 
450 i Siolim Paddyfields.

Eastern Cattle Egret, nu splittet som Bubulcus coromandus          
meget almindelig i de åbne grønne områder.

Indian Pond Heron almindelig og set dagligt på diverse våde lokaliteter.

Grey Heron (Fiskehejre) almindelig men i meget lavere antal end de hvide hejrer.

Purple Heron (Purpurhejre) set næsten dagligt i små antal i lavlandets vådområder. 

Striated Heron / Little Heron (Mangrovehejre) 3 ved Zuari River.

Black-crowned Night Heron (Nathejre) 1 ved Zuari River.

Glossy Ibis (Sort Ibis) 20 i Siolim Paddyfields og 60 ved Tikkanem.

Black-headed Ibis i alt ca 100 i Siolim Paddyfields og herudover i alt 30 fordelt i 
andre vådområder.

Eurasian Spoonbill (Skestork) 3 i Carambolin Fields.

Painted Stork 3 i skrue over Neura Marsh - er usædvanligt, selv om der er set 
flere i de seneste år.

14



Asian Openbill ved flere af vådområderne, i alt 57 noteret.

Woolly-necked Stork i flere vådområder og fields, op til 12 i Neura Marsh.

Lesser Adjutant i alt 15 ved diverse  vådområder, flest: 8 i Neura Marsh.

Det gælde generelt for hejrer, ibisser og storke, at antallene var 
højere end tidligere, hvad det så kan skyldes. 

  Lesser Adjutant. Foto: Carl 

Asian Fairy-bluebird i alt 3 og 5 i Backwoods samt 1 i Bondla. 

Jerdon’s Leafbird, splittet som Cloropsis jerdoni 1 i Socorro Wood og 1 ved Mayem.

Golden-fronted Leafbird i alt 11 ved skovområder og lunde - desuden ikke-artsbestemte 
Leafbirds ved flere lejligheder.

Bay-backed Shrike 1 set ved Morjim Beach ved dens faste tilholdssted.

Long-tailed Shrike (Langhalet Tornskade) i alt 7 fordelt over turen  - dog ingen i Backwoods.

Brown Shrike (Brun Tornskade) i alt 7 fordelt over lige så mange dage - og altså overraskende 
nok lige så mange som Long-tailed.

Rufous Treepie i alt 6 i de bevoksede områderne og også ved hotellet.

House Crow meget almindelig og set dagligt.

Indian Jungle Crow i alt 18 noteret - og typisk væk fra landsbyerne i modsætning til 
House Crow.

Ashy Woodswallow 2 i Bondla var de eneste. 

Indian Golden Oriole, nu splittet som Oriolus kundoo                                                                                
ca 60 noteret er flere end tidligere.
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Black-hooded Oriole set på flere skovlokaliteter, i alt 22 noteret.

Black-naped Oriole 1ved hotellet og 3 i Backwoods.

Black-headed Cuckooshrike 2 ved Carambolin og 1 i Socorro Wood.

Small Minivet Flere observationer af typisk 2- 4 fugle, i alt 18 noteret.

Orange Minivet / Scarlet Minivet, nu splittet som Pericrocolus flammeus                                                                 
3 + 3+ 1 i Backwoods og 1 i Bondla.

Bar-winged Flycatcher-shrike 1 + 1 + 1  i Backwoods og 1 i Bondla.

White-spotted Fantail, nu splittet som Rhipidura albogularis                                                           
2 ved Saligao Zor og 5 både ved Mayem Lake og på Verna 
Plateauet.

Black Drongo almindelig og set dagligt.

Ashy Drongo ligeledes set stort set dagligt og med mange sikre 
artsbestemmelser.

White-bellied Drongo 3 i Socorro Wood, 1ved Mayem Lake og 1 ved Fort Arquada.

Bronzed Drongo i flere skovområder, flest: 7 i Bondla. 

Hair-crested Drongo / Spangled Drongo 1 ved Morjim Beach, 2 i Socorro Wood, 1 + 2 i Backwoods.

Greater Racket-tailed Drongo 1ved Saligao Zor, 1 + 3 i Backwoods og 8 i Bondla.

Black-naped Monarch 1-2 på en række skovlokaliteter, i alt 9.

Asian Paradise Flycatcher 1 ved Carambolin Lake, 2 ved Saligao Zor, 1 i Bondla og 1 ved 
Fort Arquada. 

Common Iora set i en række lunde og skove, i alt 21 noteret.

 Grøn-gul camouflage.           Golden-fronted Leafbird. Foto: Carl   Common Iora. Foto: Carl

Common Woodshrike 5 i Socorro Wood, 2 i Backwoods og 3 i Bondla.

Malabar Woodshrike, nu splittet som Tephrodornis sylvicola                                                           
6 i Backwods og 10 i Bondla.

Malabar Whistling Thrush 1 + 3 i Backwoods og 1 ved Mayem Lake. 

Orange-headed Thrush 1 + 3 i Backwoods.

Indian Blackbird, nu splittet som Turdus simillimus                                                                                  
2 på Verna Plateau og 1 ved Fort Arquada.

Asian Brown Flycatcher (Brun Fluesnapper) 1 i zoo i Bondla.

Brown-breasted Flycatcher 1 + 1 i Backwoods, 1 ved Mayem Lake.
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Taigafluesnapper (Tajgafluesn.), nu splittet som Ficedula albicilla                                            
2 + 1 i Backwoods, 1 i zoo i Bondla og 1 ved Fort Arquada, alle 
hun/imm.

Verditer Flycatcher 2 i Socorro Wood og 2 i Backwoods.

White-bellied Blue Flycatcher 1 i Bondla.

Tickell’s Blue Flycatcher 1 ved Carambolin Lake, 1 i Socorro Wood, 1 ved Saligao Zor, 1 
+ 1 i Backwoods og 1 ved Mayem Lake.

Oriental Magpie-robin almindelig og set næsten alle dage.

White-rumped Shama 1 + 1 i Backwoods. og 1 i Bondla.

Indian Robin 1på Socorro Plateau, 12+ på Verna Plateau, 6 i Bondla og 4 
ved Fort Arquada.

Siberian Stonechat (Sib. Bynkefugl), nu splittet som Saxicola maurus                                                 
i alt 27 noteret i åbent terræn.

Pied Bushchat i alt 7 set i lidt mere tørt terræn end ovenstående.

Chestnut-tailed Starling, Sturnia malabarica                                                                                
15 i Baga Fields og 20 ved Carambolin Lake.

Malabar Starling, nu splittet fra ovennævnte som Sturnia blythii                                                        
2 i Bondla.

Brahminy Starling 1 ved hotellet i Calangute.

Rosy Starling (Rosenstær) 10 i Baga Fields og 10 ved Morjim Beach. 

Common Myna 3 i Baga Fields og 1 i Backwoods, sidstnævnte er ret 
usædvanlig.

Jungle Myna almindelig og bort set fra Backwoods set stort set dagligt, også 
i større flokke.

Velvet-fronted Nuthatch 2 + 2 i Backwoods og 6 i Bondla.

Pale Martin, Riparia diluta       mindst 1 og muligvis 2-3 på Morjim Beach skulle være en 
sjælden og tilfældig gæst og er fx ikke medtaget på Lainers 
liste. Observationen af den meget lyse fugl med svagt 
brystbånd skete på ganske kort afstand i godt lys, og sådan at 
fuglen(e) fløj forbi os i flere omgange.                                     

Eurasian Crag Martin (Klippesvale) 1på Baga Fields.

Dusky Crag Martin 2 ved hindutemplet  i Bondla.

Barn Swallow (Landsvale) talrigste svale og set hver dag.

Wire-tailed Swallow i alt 10+ noteret blandt andre svaler.

Red-rumped Swallow (Rødrygget Svale) meget almindelig og set alle dage.

Streak-throated Swallow 25 noteret over en række dage.

Common House Martin (Bysvale) 3 i Backwoods.

Grey-headed Bulbul 2 i Socorro Wood, 1 i Backwoods og 1 ved Mayem Lake.

Flame-throated Bulbul, nu splittet som Pycnonotus gularis                                                                                   
3 + 2 Backwoods og 2  i Bondla.

Red-whiskered Bulbul almindelig og set alle dage.

Red-vented Bulbul mindre almindelig end ovennævnte dog set en række 
dage.

White-browed Bulbul i alt 13 noteret i lavlandet. 

Yellow-browed Bulbul 10-15 set alle 3 dage i Backwoods og 1 i Bondla.

Square-tailed Bulbul, nu splittet som Hypsipetes ganeesa                                                                             
2 + 1 + 2 i Backwoods og 1 ved Mayem Lake.
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Grey-breasted Prinia 7 på Verna Plateau og 8 ved Fort Arquada.

Plain Prinia i alt 12 på åbne lokaliteter i lavlandet.

Ashy Prinia 4 ved Carambolin Lake, 3 i Neura Marsh, 2 ved Mayem Lake 
og 1 i Bondla.

Zitting Cisticola (Cistussanger) 5 i Baga Fields,  6 ved Carambolin Fields og 2 i Neura Marsh.

Booted Warbler (Lille Gulbug),  Iduna caligata 1 i Baga Fields, 1 ved Morjim Beach og 1 ved Fort Arquada.

Sykes´s  Warbler (Steppegulbug), nu splittet fra Booted W. som Iduna rama                                          
2 ved hotellet i Calangute og 1 i Backwoods, og hertil 
ubestemte fugle af denne eller ovenævnte.  

Blyth’s Reed-warbler (Buskrørsanger) meget almindelig og hørt/set alle dage.

Clamorous Reed Warbler (Papyrussanger), ssp. brunnescens  også foreslået splittet som Indian Reed W.
1 ved Zuari River, 1 ved Tikkanem og 1 ved (Beira Mar) Baga 
Fields.

Common Tailorbird almindelig i krat og haver og set/hørt næsten alle dage.

Greenish Warbler (Lundsanger) Phylloscopus trochiloides, her ssp. viridanus                                            
hørt/set mange dage i områder med træer. Men sikker 
bestemmelse ud fra kald var ikke altid muligt i forhold til 
Green Warbler. Det vurderes dog, at den langt fra er så 
talrig som denne.

Green Warbler (Kaukasisk Lundsanger), nu splittet som Phylloscopus nitidus                                               
bestemt med sikkerhed på kald og udseende en række gange, 
og den er tydeligvis mere talrig end Lundsanger. Der er 
tilsyneladende ingen væsentlige forskelle i biotopsvalg.

Western Crowned Warbler 1 + 3 i Backwoods og 15+ i Bondla. 

Puff-throated Babbler 1 i Backwoods, 1 ved Mayem Lake, 1 ved Bondla, 1 ved Fort 
Arquada.

Dark-fronted Babbler 2 i Backwoods og 8 i Bondla.

Tawny-bellied Babbler 3 fotograferet ved hotellets swimmingpool i Calangute.

Jungle Babbler småflokke set i skov- og kratområder, flest: i alt 30+ ved Fort 
Arquada. 

Brown-cheeked Fulvetta 1 i Backwoods, 2 ved Mayem Lake og senest 20+ i Bondla da 
stemmen var lært.

Rufous-tailed Lark 1 og muligvis 2-3 på Verna Plateau.

Greater Short-toed Lark (Korttået Lærke) ca 500 fordelt på flere flokke på Dhivar Island.

Malabar Lark 1 på Verna Plateau var mærkeligt nok den eneste.

Oriental Skylark (Lille Sanglærke) ca 15 inkl. juvenile på Divar Island og 20 (også syngende) på 
Verna Plateau.

Thick-billed Flowerpecker 1 i Socorro Wood og 1 i Backwoods.

Nilgiri Flowerpecker,  nu splittet som Dicaeum concolor                  
almindelig ved bevoksningerne flere steder og i alt 34 noteret. 
Det er flere end tidligere, men Pale-billed Flowerpecker blev til 
gengæld ikke bestemt med sikkerhed.

Purple-rumped Sunbird almindelig og meget udbredt, set en række dage, i alt 35+ 
noteret.

Vigors’s Sunbird, nu splittet som Aethopyga vigorsii                  
2 ved Saligao Zor.

Crimson-backed Sunbird / Small Sunbird 5 i Soccoro Wood og mest almindelige solfugl i Backwoods og 
Bondla.

Purple Sunbird almindelig og set de fleste dage, i alt 30+ noteret. 
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Loten’s Sunbird 1set ved Bolcarnem i Backwoods og 1 ved Fort Arquda. 

Det gælder specielt for de 3 almindeligste arter solfugle, at 
fuglenes antal, aktivitet og dermed synlighed nok synes højere 
end tidligere, måske afhængigt af blomstring og/eller stadium af 
yngleforløb.

Little Spiderhunter 2 + 1 i Backwoods, 1 ved Mayem Lake og 2 i Bondla.

House Sparrow (Gråspurv) almindelig ved badestrandene, fx ved Calangute og Morjim 
Beach.

Yellow-throated Sparrow , nu Gymnoris xanthocollis (tidligere Petronia)                                                                 
1 ved Morjim Beach, 1 på Socorro Plateau og først og 
fremmest en stor flok på ca 300 ved Bolkarnem i 
Backwoods.   

Forest  Wagtail 1 + 1 i Backwoods.

White-browed Wagtail 2 ved Neura reservoir, 1 ved Mayem Lake og 1 ved Verna 
Paddyfields.

Forest Wagtail. Foto: Carl                                                                                 White-browed Wagtail. Foto: Carl

Western Yellow Wagtail (Gul Vipstjert) enkelte ved flere vådområder, i alt 7 noteret. 

Grey Wagtail (Bjergvipstjert) 2 + 2 + 1  i Backwoods, 1 ved Verna Paddyfields og 2 i Bondla.

Paddyfield Pipit 1 på Morjim Beach, 1 på Dhivar Island og 1 ved Fort Arquada 
var de eneste af de større pibere og dermed klart færre end 
tidligere.

Tree Pipit (Skovpiber) 1 ved Fort Arquada.

Baya Weaver en forbiflyvende flok på 80 på Socorro Fields.

White-rumped Munia i alt ca 50 noteret med de fleste: 20 ved Bondla. 

Black-throated Munia en flok på 40 ved Bolkarnem i Backwoods.

Scaly-breasted Munia 10 noteret, og i næsten alle tilfælde i forbindelse med flokke af 
White-rumped M. 

Tri-coloured Munia, nu splittet som Lonchura malacca                                                                                           
1 sammen med White-rumped M. ved Batim Lake.

Red-headed Bunting (Brunhovedet Værling) 2 ved Bolkarnem i Backwoods og 1 på Divar Island 

Black-headed Bunting (Hætteværling) 2 i Baga Fields, 1 + 1 i Backwoods og 3 på Divar Island. 

Dette giver i alt 264 arter for turen. Sammenlignet med de to seneste DOF-travel-ture, januar 2013 og 
november/december samme år, var der denne gang 10 nye arter. Samlet på de tre ture er der blevet registreret i 
alt 319 arter. Som det totale antal for Goa har oversigten af Parag Rangnekar, 2004, 423 arter, mens Birds of Goa 
(Lainer og Alvares),  2013, lander på 440+.
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Pattedyrliste 
Blandt andet følgende:

Bonnet Macaque, i Backwoods.

Hanuman Langur, især i Backwoods, bl.a. i selve lejren.

Golden Jackal, Canis aureus, i Bondla - en art der faktisk er nærmest beslægtet med ulven.

Axis Deer (ChitalI), i Bondla.

Indian Palm Sqirrel, mange steder bl.a. ved hotellet. 

Malabar Giant Squirrel, i Backwoods og Bondla.

Flying Fox, en lille koloni hang på dagrast ved Zuari River.

Delfiner - sandsynligvis Humpback Dolphin, 20-30 ved Fort Arquada og også set ved Morjim Beach.

     Giant Squirrel. Foto: Søren Sø.                                                                        Common Rose. Foto: Susanne 

                                   Greater Flameback. Foto: Carl
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