
Goa – Indien
9. – 24. januar  2013

                               Rufous Treepie. Foto: Hans -Peter

DOF Travel
Dansk Ornitologisk Forening

Birdlife Denmark
Søren Sørensen

1



         Blå glente. Foto: Annette og Carsten

Goa 9. - 24.1 2013

Denne vinters anden Goa-tur blev afviklet over to uger midt i januar 2013 og var en duplering af John Speichs 
december-tur. Den hvilede ligesom Johns tur på de gode erfaringer fra en lang række ture til den lille indiske 
delstat - ikke blot en stat der er kendt for sin behagelige turisme og venlige befolkning, men også, og for os ikke 
mindst, for de mange fremragende fuglesteder med et stort og spændende artsudvalg.

Rejse og hotelophold var købt gennem Apollorejser, og vi boede det meste af tiden på det velfungerende Hotel 
Svelton Manor nær kysten i Calangute. Vi havde desuden 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, som dygtigt og energisk viste 
os alle de fugle, det var mennskeligt muligt at stampe frem. Lokaltransporten de fleste andre dage stod Lloyd 
Fernandes for med egen bus, og han var samtidig i disse dage fra Calangute vores lokale guide, der på en dejlig 
indlevende måde introducerede os til alt mellem fugle, kultur og praktiske forhold - og så serverede han en sublim 
morgenmad, altid med udsigt til gode fugle! Yderligere to dage arrangerede vi selv udflugterne med kørsel i taxaer.
Turens hovedtræk er skitseret i afsnittet "Turens forløb".

Vejret de to uger var ekstremt stabilt med sol fra morgen til aften, stort sel aldrig en sky på himlen og derfor ingen 
nedbør og meget rolige vindforhold. Temperaturen midt på eftermiddagen, noget over de 30 grader, skulle man 
lige vænne sig til. Men ud over disse timer var det særdeles behageligt, og lidt generende myg var mest 
begrænset til en kort perode ved solnedgang.

Fuglene glimrede ved en smuk artsspredning, som omfattede lokale ynglefugle, vintergæster fra nordligere dele af 
Asien og i få tilfælde også fra Østeuropa. På forhånd var der lovet over 250 forskellige arter, men det blev langt 
overgået med hele 282 arter, og dette usædvanligt høje antal blev for øvrigt også nået af december-holdet. I 
fremtiden tør vi ikke "love" noget! Det skal dog understreges, at det aldrig skal være et mål i sig selv at nå så 
mange arter som muligt. Observationerne er skitseret i afsnittet med artslisten.

Stemningen på holdet var interesseret, afslappet, social og munter, og det blev kun et ekstra plus, at 6 ud af 13 
allerede kendte hinanden hjemme fra Bornholm. Dette var med til hurtigt at gøre holdet til en fin enhed dog med 
plads til vores individuelle særheder.  Der skal derfor være en stor tak for turen til alle:

Annette Olesen, Carsten Andersen, Else Steffin, Thomas Christensen, Lone Nilsson, Steen Rasmussen, Jette 
Reeh, Jørn og Tina Hanghøj, Jimmy Lasse Hoen, Birgit og Hans-Peter Svendsen.

Og desuden er særlig tak til vores lokale guider Lloyd og Loven - til John Speich for det store forarbejde, som vi 
nød godt af  - og for de dejlige billeder til denne rapport til Annette, Carsten og Hans-Peter.   

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

Lokalitetsnavne, der er anvendt i artslisten, er fremhævet.

Onsdag 9/1
Udrejse fra Kastrup Lufthavn lidt efter kl. 7, og efter mellemlanding i Kuwait ankomst til Dabolim Airport i Goa, 
noget efter kl. 22 lokal tid, som er 4½ time foran Danmark. Lloyd Fernandes, vores faste chauffør og guide på det 
meste af turen tog imod og kørte os til Hotel Svelton Manor i Calangute. 

Torsdag 10/1
Efter morgenmad på hotellet kørte vi i taxaer til Arpora Forest  med nogle gode formiddagstimer, som gav 
introduktion med skov- og kratfugle og flere gode rovfugle, samt ikke mindst gav det en nyttig tilvænning til 
varmen, der blev massiv midt på dagen. Og så var der ikke at forglemme det første overraskende møde med en 
stor flok flyvende Painted Stork. Herfra kørte vi i taaxaerne til Baga River, som vi fulgte til fods til udløbet ved den 
smukke strand  på flodens nordside. Vi spiste frokost på restaurant ved floden. Efter hjemkomst til hotellet gik en 
større gruppe sidst på eftermiddagen en runde i Calangute, bl.a. til stranden. Den fælles aftensmad var på en 
nærliggende restaurant, men vi fandt de følgende aftener ud af, at hotellets egen restaurant i fin stil og behageligt 
kunne konkurrere, og det blev så vores foretrukne valg de fleste gange. 

Fredag 11/1:
Første dag med Lloyd gik til Carambolin Lake med mængder af fugle i søen, ved bredden og i omgivelserne. Her 
var der så også Lloyds første morgenmad, der straks blev meget populær. Senere kørte vi til de nærliggende 
Carambolin Fields, også en helt fremragende lokalitet med vådområder. Vi sluttede af ved dæmningen mellem 
Carambolin Lake og og våde rismarker. En sen frokost spiste vi i Old Goa, og der var til sidst tid til en kort, 
traditionel sightseeing til Old Goas to vigtigste katedraler - selv ikke dette var dog uden fugle, med flere tillidsfulde 
hærfugle på græsplænerne.   

Lørdag 12/1:
Morgenens mål var Morjim Beach med måger og vadefugle i de tidlige timer, inden badefolket helt skulle indtage 
stedet. Desværre var det alligevel lidt for sent til at møde de rastende mågefugle på stranden. Men mængden af 
forbiflyvende fugle var imponerende nok, og de små vadefugle var mere tolerante for forstyrrelse. Kystzonens 
bevoksning og baglandet gav en række gode observationer. På tilbagevejen var vi forbi Siolim Paddy-fields med 
masser af hejre- og storkefugle og andet godt. Efter frokosten nær Siolim var vi relativt tidligt hjemme, men kun for 
at være klar til aftenens udflugt til Socorro Forest . Ved dette første besøg på lokaliteten hørte og så vi to arter 
natravne i suveræn aftenstemning. 

Søndag 13/1:
Dagens hovedmål var flodsejlads på Zuari River. Allerede morgenmaden ved flodbredden, mens båden blev gjort 
klar, gav god forsmag på en tur med oplevelser. Sejladsen gennem den grønne mangrove var stemningsfuld og 
med isfugle i alle størrelser og farver, nærobs af Great Crested Tern og meget andet. På vejen hjemad herfra kom 
vi til to meget forskellige vådområder, dels et nu opgivet dyrkningsområde ved floden nær Neura  med mange 
hejrefugle og rovfugle, og dels den lille Batim Lake, der bogstaveligt var  overfyldt med ænder, ud over de mange 
"fløjteænder" her også mange mere hjemlige svømmeænder. Dagens fugle blev afsluttet ved Baga Fields - denne 
gang med demonstration bl.a. af diverse pibere og bekkasiner.   

Mandag 14/1:
Der var særlig tidlig afgang med Lloyd, fordi vi skulle til bjergskoven langt mod sydøst i Bondla reservatet. Det 
ligger nær det endnu større reservat Bhagwan Mahaveer, som Backwoods Camp er placeret i. Den lange dag med 
god tid i Bondla var derfor en perfekt intro til dagene i Backwoods, og der var da også en række af 
observationerne, som vi aldrig fik bedre end her. Som den sidste del af besøget var vi også en tur rundt i den 
stedets lille zoologiske have, men også her var det dog ikke mindst naturens egne fugle, der tiltrak sig mest 
opmærksomhed. 

Tirsdag 15/1:
I den tidlige morgenskumring på vej ud var vi forbi et større vandhul i udkanten af Candolim - altså stadig i næsten 
turistområdet. Her var der opdaget en ny lokalitet for den skumringsdyrkende og derfor "besværlige" Painted 
Snipe, som vi da også fandt i flere eksemplarer. Videre i den tidlige morgen kom vi endnu en gang frem til Socorro 
Forest, der leverede morgenfugle og morgenmad af sædvanlig høj kvalitet. Senere på formiddagen oppe på 
Socorro-plateauet var der så aftalt stævnemøde med Goas lokale slangeekspert Rahul Alvares, som fortalte og 
fremviste et levende udvalg af sit indsamlingmateriale, før de skulle slippes løs igen. På vejen tilbage besøgte vi 
endnu et spændende vådområde og igen med en noget anden artssammensætning, nemlig Pilane Lake. 
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Onsdag 16/1:
Allerede 5.30 blev vi hentet af bussen fra Backwoods Camp til tre indholdsrige dage i bjergskoven. Ved første stop 
ved starten af reservatet blev vi modtaget af vores dygtige og energiske guide i de følgende dage, Loven. Denne 
lavestliggende del af reservatet, primært et relativt åbent område ved skolen i Bolkarne og ved et centralt vandløb, 
viste sig fremragende i disse morgentimer, bl.a. var der også Brown Fish-owl. Efter morgenmad og indlogering i 
hytter fortsatte vi i skoven omkring lejren og da også i selve lejren med et par Frog-mouth med en lige så stor 
unge. Videre kørte vi til det nærliggende tempel, Tamdi Surla, som er en stor turist-attraktion i sig selv, men ikke 
desto mindre også stadig med masser af spændende fugle. Nord for Tamdi Surla er en bred kløft med gode obs-
betingelser til rovfugle. Alle disse steder og yderligere nogle i de næste to dage er i artslisten angivet med det 
samlede navn Backwoods. Aktiviteten var som sagt høj, bort set fra indlagt siesta midt på eftemiddagen, som 
kunne anvendes efter behag, altså eventuelt også til fugle, og den sene eftermiddagstur strakte sig til langt ind i 
skumringen. Maden: morgen, frokost og aften er velsmagende (synes de fleste) og yderst lokal, og hele 
stemningen om lejren er afslappet og hyggelig, måske som en kontrast til de nogle gange næsten hektisk prægede 
situationer i skoven, når vi skulle have styr på nogle af de vanskelige arter.       

Torsdag 17/1:
Morgentimerne tilbragte vi i selve lejrområdet og fik en klar fornemmelse af, at det her ikke var nødvendigt at 
spurte langt væk efter de gode fugle. Formiddagen var tilsvarende afslappet med god obs fra en nærliggende dal 
efter rovfugle, sejlere og svaler. Og så i den sidste del af eftermiddagen, hvor fugleaktiviteten hver dag er aftaget 
kraftigt og endnu ikke rigtig kommet i gang igen, måtte vi "arbejde" mere på at lytte fugle ud af løvet. Selv om vi 
ikke direkte lod os dirigere af artslisten, var der jo stadig arter, der var særligt ønskede.   

Fredag 18/1:
I den meget tidlige morgen var ikke mindst pitta på ønskelisten, men det lykkedes ikke at få den frem til syn. Til 
gengæld blev det til et overaskende, meget kortvarigt glimt af den sjældne Dhole, asiatisk vildhund (se 
pattedyrlisten) . Formiddagens tur gik til bjergbækken bag Tamdi Surla, og her kom så alle ønskearterne i hus: de 
to sjældneste isfugle og langt om længe Malabar Trogon med mere... Vi kørte midt på eftermiddagen fra lejren 
med passende mæthed. - Dog, efter hjemkomsten var der alligevel en lille ihærdig gruppe, der på egen hånd tog 
på opdagelse i baglandet af Calangute til en landsby på et højdrag, Zaligao Zor, og med interessante fund.

Lørdag 19/1:
Vi var stadig uden Lloyd, og med tur i taxaer valgte vi at besøge højdedraget Baga Hills nord for floden. Det er 
ikke ukendt fuglemæssigt, men har stort set været uden for programmet på de senere DOFtravel-ture, og det blev  
bestemt et valg, vi ikke kom til at fortryde. Der var en række fine skovfugle og fra toppen af højderne en flot udsigt 
og god obs. På tilbagevejen mod Baga gik vi endnu en gang ind i Baga Fields, og den forsinkede frokost spiste vi 
meget passende på det fugle-berømte Hotel Beira Mar med direkte udsyn til den nu noget udtørrede sump ved 
Baga Fields. Og der var rigeligt med fugle til at forstyrre vores frokost! - Om aftenen var der med stor majoritet 
foreslået udflugt til en af de traditionelle turistattraktioner, nemlig Saturday Night Market, og vi valgte at opleve det 
ældste og største af disse specielle Goa-markeder, i Arpora, med salg, events og gøgl. Der var samlet hjemfart i 
taxaerne før de vilde nattetimer satte ind på markedet, for vi skulle jo være klar til Lloyd næste morgen. 

Søndag 20/1:
Lloyd var tilbage igen og fragtede os om morgenen til endnu et overdådigt vådområde, Velim Lake, med en 
næsten uendelighed af fugle i alle kategorier at gå på opdagelse i - også spændende småfugle. Efter at vi havde 
løsrevet os, placerede vi os skyggefuldt under løvhæng med udsigt over de nærliggende Velim Fields og ventede 
på, at tingene skulle ske, og det gjorde de så bare. Først og fremmest blev det nogle uforglemmelige rovfugle-
timer, hvor chokket var 5 Indiske Gribbe. Sammen med de øvrige gribbe-arter har de næsten været udryddet, ikke 
mindst i Goa, og her kom de så bare pludselig sejlende ind på scenen, tog et flot herresving over os og forsvandt 
så hurtigt igen. - Som afslutning var vi om eftermiddagen på kaffebesøg hos familien Lloyd i den gamle slægtsbolig 
i Calangute - en sympatisk oplevelse og en fin tradition for vores Goa-ture.    

Mandag 21/1:
Maem Lake, som var på programmet denne dag, er godt nok en sø, men for en gangs skyld var det ikke endnu et 
fuglerigt vådområde, men derimod et skovbevokset delvist parkagtigt dalføre, og ja, med en dyb sø. Der var rigtig 
godt med en del nye skov-arter. Helt ekstraordinært var dog mødet med Hornbill-art nummer fire, og den mest 
imponerende af dem, en han af Great Hornbill. Først blev den opdaget glimtvist af Carsten, men for at fjerne 
enhver skepsis over for en observation, der er yderst usædvanlig i lavlandet, kom den heldigvis forbi os på ren 
paradeflyvning og satte sig til rette på den anden side af dalen. Kort efter fik vi så fætteren, en han af Malabar Pied 
Hornbill, under superbe betingelser (se foto s. 6). - Midt på dagen med dirrende varme kom vi forbi vådområdet 
ved Tikanem, hvor der først og fremmest var et stort antal Small Pratincoles, som fløj på insektfangst i 
varmeflimmeret, og efter frokost og flodpassage var vi så fremme ved Dhivar Island i Mandovi River. I det åbne 
markområde med udsigt til alle sider og heldigvis også lidt luft var der småfugle at finde, pibere og ikke mindst 
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lærker af flere arter, og så var der mange "lette kærhøge" på svævende jagt - alt sammen noget vi ikke havde 
været forvænt med og derfor meget opkvikkende på den sene eftermiddag. 

Tirsdag 22/1:
Dagens tur startede med et gensyn med det åbne markområde med smålunde og sump med betegnelsen 
Carambolin Fields, og morgentidspunktet gjorde selvfølgelig kun stedet endnu bedre. Efter endnu gang at have 
haft lejlighed til også at beundre mængderne af fugle ved selve Carambolin Lake var vi også ude omkring 
vådområdet ved Neura for anden gang. Endelig var vi på den anden side af Panaji-forstaden Dona Paula for at se 
efter mulige lærker og pibere på den åbne slette. Ikke mindst skulle vi dog twitche en Desert Wheatear, som havde 
holdt til på lokaliteten siden november, og den viste sig da også særdeles stedtro. - Om aftenen havde vi den 
traditionelle afslutningsmiddag på vores eget gode hotel ved swimmingpoolen, og det var bestemt hyggeligt nok 
også denne aften, men lidt underligt at "have afslutning" med endnu en hel dag foran os.   

Onsdag 23/1:
Den sidste dag på turen var vi heldige at have hvervet Lloyd en ekstra gang. Målet var i første omgang de 
halvåbne terræner omkring Fort Arquada lige ved Candolim. Lokaliteten overraskede positivt med mange 
interessante fugle, og heriblandt arter, også egentlige skovfugle, der her viste sig smukt og tilgængeligt. Der var 
også tid til et besøg på selve det gamle portugisiske kystfort, før vi tillod os den luksus at lave en twitcher-omvej til 
engen ved Britona. Her poserede den håbede, meget sjældne Grey-headed Lapwing, som det allerførste vi så, 
inden den blev jaget væk af en Little Egret og forsvandt i den modsatte ende af engen. Så også her blev det 
bevist, at holdet befandt sig under en heldig stjerne. - Som sidste programpunkt afsluttede vi turen med besøg og 
rundvisning i en krydderiplantage nær Ponda, og på hjemvejen herfra kom så turens eneste punktering - 
besværligt nok for Lloyd på en meget trafikeret landevej, men hurtigt overstået og altså uden at det betød noget for 
dagens program. - Om aftenen blev vi afhentet af Lloyd for sidste gang til transfer til lufthavnen. Efter en noget 
besværlig bureaukratisk kontrol nåede vi også frem til flyafgang, nogenlunde planmæssigt lidt efter kl. 23, og siden 
hjemkomst til Kastrup og vinterkulde torsdag morgen dansk tid.

Aktivitet - og faktisk" kun" en stor edderkop ! Foto: Søren
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Malabar Pied Hornbill - han med firben. Foto: Annette og Carsten

 

Fugle artsliste Goa 10. - 23. januar 2013

Navnene er de nyest anvendte jfr. Birds of South Asia (Pamela C. Rasmussen, 2012, bl.a. med en række arter der 
nu er splittet), og i de tilfælde, hvor det ikke svarer til navnet i Birds of Southern India (Grimmett og Inskip) er dette 
tilføjet. Navne på arter med forekomst i Europa, Nordafrika og Mellemøsten er anført I parentes. Arternes  
rækkefølge svarer til den, der anvendes  af Grimmet og Inskip, og som er anvendt i DOFtravels tidligere Goa-
rapporter.    

Barred Buttonquail en flok på 5 set ved Morjim Beach.

Red Spurfowl 2 på Socorro-plateauet, 1 ved Mayem Lake, alle 3 set.

Indian Peafowl set flere gange, flest: 12 ved Fort Arquada.  

Grey Junglefowl set enkelte gange i Backwoods, bl.a. 3 nær Tambdi Surla.

Ruddy Shelduck (rustand) 28 og 10 set i rismarker ved Carambolin ved 2 de to besøg.

Lesser Whistling-duck imponerende ansamlinger i søerne  Carambolin, Velim og 
Batim.

Cotton Teal / Cotton Pygmy-goose mellem 10 og 30 i søerne Carambolin, Velim og Batim.

Gadwall (knarand) 2 i  Carambolin Lake.

Indian Spot-billed Duck 5 ved Carambolin Fields.

Common Teal (krikand) bl.a. 300 i Batim Lake,  50 i Velim Lake.

Garganey (atlingand) 10 i Batim Lake,  100+ i Velim Lake.

Northern Pintail (spidsand) bl.a. 225 i Batim Lake.

Northern Shoveler (skeand) bl.a. 10 i Batim Lake.

Rufous Woodpecker 1 set ved hhv. Socorro, Backwoods og Fort Arquada.
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White-bellied Woodpecker 1 set i Backwoods.

Speckled Piculet 1 set i Bondla, 1 i Backwoods.

Heart-spotted Woodpecker 2 og 1 set i Backwoods.

Indian Pygmy Woodpecker / Brown-capped P.G. 2 set i Backwoods.

Lesser Yellownape 1 hørt i Backwoods.

Black-rumped Flameback set en række gange i løbet af turen.

Greater Flameback 2 og 4 i Backwoods, ved redehul og bl.a. også i selve camp-
området.

Brown-headed Barbet 1 set i Bondla.

White-cheeked Barbet set og specielt hørt almindeligt i lavlandet.

Malabar Barbet / Crimson-fronted B. flere observationer alle 3 dage i Backwoods.

Coppersmith Barbet almindelig i lavlandet og op til de lavestliggende dele af 
Backwoods.

Malabar Grey Hornbill 4 i Bondla, 4 og 2 i Backwoods. 

Indian Grey Hornbill 1 ved Carambolin Lake, 3 ved Velim Fields.

Malabar Pied Hornbill 1, 2 og 2 de tre dage i Backwoods, 2 ved Mayem Lake, 1 nær 
Old Goa. 

Great Pied Hornbill / Great Hornbill 1 enlig han ved Mayem Lake - var en stor overraskelse uden 
for højlandet.

Common Hoopoe (hærfugl) Set flere gange, bl.a. midt i Old Goa.

Malabar Trogon 2 set i Backwoods og desuden hørt.

Indian Roller i alt 60-70 set i løbet af turen, bl.a. flere i Baga Fields. 

Common Kingfisher (isfugl) Set almindeligt ved vådområderne.

Blue-eared Kingfisher 2 set i Backwoods.

Stork-billed Kingfisher i alt 15 noteret i løbet af turen.

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

Black-capped Kingfisher 2 på Zuari River.

Collared Kingfisher 5 på Zuari River.

Lesser Pied Kingfisher (gråfisker) ved flere af søområderne, i alt 16 noteret.

Black-backed Dwarf Kingfisher / Oriental D. K. 1 set i Backwoods, på klassisk lokalitet samme sted som Blue-
eared.

Little Green Bee-eater / G. B. (lille grøn biæder) en karakterfugl der blev set dagligt i pæne antal.

Blue-tailed Bee-eater almindelig flere steder, bl.a. 30 ved rismarker nær Siolim.

Chestnut-headed Bee-eater almindelig i Backwoods.

Asian Koel iørefaldende karakterfugl mange steder og også set en række 
gange.

Common Hawk-cuckoo 1 i Velim Fields.

Blue-faced Malkoha 1 i Socorro, 1 i Bondla, 1 ved Fort Arquado.

Southern Coucal / Greater C. i alt 15 noteret i løbet af turen.

Vernal Hanging-parrot 4 i Bondla, 1 i Socorro, 2 og 4 i Backwoods, 1 ved Mayem 
Lake.

Alexandrine Parakeet 2 + 2 i Baga Hills og næppe samme par.

Rose-ringed Parakeet (lille alexanderparakit) Almindelig specielt ved byerne i lavlandet.

Plum-headed Parakeet Almindelig på en række lokaliteter.
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Malabar Parakeet 5 og 1 set i Backwoods.

Indian White-rumped Spinetail / W.-r. Needletail 5 i Backwoods.

Asian Palm-swift set en del gange i løbet af turen, også i Backwoods.

Little Swift / House Swift (lille sejler) Almindelig de fleste steder.

Indian Swiftlet 3 og 8 set i Backwoods.

Crested Treeswift 14 i Bondla.

Oriental Scops-owl 1 set og hørt i Backwoods.

Spotted Owlet 1 og 3 ved besøgene ved Carambolin Lake, 1 ved Morjim 
Beach. 

Brown Hawk-owl 2 ved Carambolin Lake.

Brown Fish-owl 1 i Backwoods

Sri Lanka Frogmouth 3 i Backwoods - det velkendte par nu med stor unge.

Jerdons Nightjar i alt 4 set og hørt på Socorro-plateauet.

Savanna Nightjar og samme aften 3 af denne art på Socorro-plateauet.

Rock Pigeon (klippe- / tamdue) almindelig ved byer.

Mountain Imperial-pigeon 2 i Socorro Wood, almindelig i Backwoods.

Spotted Dove almindelig de fleste steder.

Grey-fronted Green-pigeon / Pompadour G.-p. 5 ved Bondla, 1 i Socorro, 4, 1 og 1 i Backwoods,  3 ved 
Caramb.Fields.

Orange-breasted Green-pigeon 3 ved Mayem Lake.

Slaty-breasted Rail 1 ved Zuari River.

White-breasted Waterhen set ved en række specielt meget små vandhuller.

Watercock 1-2 i Velim Lake. 

Purple Swamphen (sultanhøne) store antal specielt i Carambolin Lake og til dels i Velim Lake.

Common Moorhen (grønb. rørhøne) noteret bl.a. i Carambolin Lake.

Eur. Coot / Common C. (blishøne) ligeledes et fåtal i Carbolin Lake.

Pintail Snipe (sibirisk bekkasin) 1-2 registreret med sikkerhed i Baga Fields

Common Snipe (dobbeltbekkasin) observeret i en del vådområder og flere kan evt. have været 
Pintail.

Black-tailed Godwit (stor kobbersneppe) 1 ved Carambolin Lake.

Eur. Curlew (storspove) 2 ved Zuari River.

Eur. Whimbrel (småspove) bl.a. på overfart over Mandovi River.

Spotted Redshank (sortklire) 1 ved Carambolin Lake.

Common Redshank (rødben) op til 30+ bl.a. ved Carambolin lake.

Marsh Sandpiper (damklire) 2 og 1 ved besøgene ved Carambolin Lake, 1 ved Tikanem. 

Common Greenshank (hvidklire) op til 6 ved Carambolin Lake og i øvrigt set ved flere 
vådområder.

Green Sandpiper (svaleklire) set ved en række af vådområderne.

Wood Sandpiper (tinksmed) ligeledes ved en række af vådområderne, bl.a. op til 10 ved 
Siolim. 

Terek Sandpiper (terekklire) 2 ved Zuari River.

Common Sandpiper (mudderklire) registreret ved de fleste vådområder. 

Ruddy Turnstone (stenvender) 1 på Morjim Beach  (først fundet på foto i vadefugleflok!) 
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Temminck’s Stint (temmincksryle) 1 ved Carambolin Lake.

Dunlin (alm. ryle) 1 på Morjim Beach.

Curlew Sandpiper (krumnæbbet ryle) 1 på Morjim Beach.

Ruff (brushane) 1 ved Carambolin Lake, 1 i rismarker ved Siolim.

Greater Painted-snipe (broget riksesneppe) 5 ved lille sø i Candolim.

Black-winged Stilt (stylteløber) ved flere vådområder, flest: 20 ved Neura. 

Phesant-tailed Jacana langt færre end næste art, dog: 40 i Carambolin L. ved andet 
besøg.  

Bronzed-winged Jacana op til 30+ ved Carambolin Lake, og ellers ved diverse 
vådområder.

Small Pratincole 2 på Socorro Fields, c. 100 ved Tikanem, 50+ ved Carambolin.

Pacific Golden Plover (sibirisk hjejle) 3 ved Carambolin Fields.

Little Ringed Plover (lille præstekrave) 1 ved Carambolin Lake, 1 ved Socorro Fields.

Kentish Plover (hvidbrystet p.) 250 på Morjim Beach, desuden på Calangute Beach.

Lesser Sand Plover (mongolsk p.) 350+ på Morjim Beach, desuden på Calangute Beach.

Greater Sand Plover  (ørkenp.) 20+ på Morjim Beach.

Yellow-wattled Lapwing 12 ved Pilane Lake, 2 ved Velim Lake.

Red-wattled Lapwing almindelig i alle markområder i lavlandet.

Grey-headed Lapwing 1 i vådområde ved Britona - en sjælden gæst i denne del af 
Indien.

   Yellow-wattled  - og                                                                              Grey-headed Lapwing. Fotos: Søren

Steppe Gull / Caspian Gull (kaspisk måge) 30+ forbiflyvende ved Morjim Beach - formodet af typen 
barabensis.

Heuglin’s Gull (sibirisk måge) 15+ forbiflyvende ved Morjim Beach.

Brown-headed Gull 1000+ under samme betingelser ved Morjim Beach, 8 Fort 
Arquada. 

Common Black-headed Gull (hættemåge) 30+ ved Morjim Beach.

Slender-billed Gull (tyndnæbbet måge) 3 ved Morjim Beach, 1 Zuari River, 1 Mandovi River.

Gull-billed Tern (sandterne) ved kyst, floder og søer, flest: 30 på Zuari River.

River Tern 7 og 8 ved 2 gange ved Carambolin Lake, 10 ved Siolim 
Paddy-fields - var en art der denne vinter optrådte i 
usædvanligt omfang i Goa. 

Lesser Crested Tern (bengalsk t.) 2 ved Mandovi River.

Great Crested Tern (bergius t.) 25 på Zuari River.
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Western Osprey (fiskeørn) i alt 8 og næsten alle ved floderne, specielt Zuari. 

Black-winged Kite / Black-should. K. (blå glente) 1 ved 2 besøg i Baga Fields, 2 på Dhivar Island, 1 Carambolin 
Fields, 1 Britona Fields.  

Black Kite / ssp. govinda, ssp. lineatus (sort glente) kan efter temperament regnes som 2 arter. Blev set hver dag 
og flere steder i lavlandet i store antal. Langt flest govinda-
typer, men fx den store koncentrerede flok i Baga Fields helt
overvejende lineatus.

Brahminy Kite bortset fra Backwoods også denne art set dagligt i pæne antal.

White-bellied Sea-eagle i hvert fald 7 observationer i lavlandet.

Indian Vulture 5 flyvende langs med Velim Fields var turens absolutte 
sensation. 

Crested Serpent-eagle i alt 4 i Backwoods, 3 ved Velim fields.

Black Eagle 2 og 1 i Backwoods.

Western Marsh Harrier (rørhøg) set i de fleste af lavlandets vådomårder, i alt 31 fugle.

Pallid Harrier (steppehøg) 1 ved Zuari River, 1 Socorro Fields, 1 Velim Fields, 5 Dhivar 
Island  (blandt disse dog 2-3 der evt. kunne være næste art). 

Montagu’s Harrier (hedehøg) 1 3K-hun Dhivar Island.

           Hedehøg. Foto: Hans-Peter  

Crested Goshawk 1 i Backwoods, 1 ved Velim Fields.

Shikra næsten dagligt og i alt 19 observationer i løbet af turen.

Oriental Honey-buzzard i alt 13 fugle set i diverse terræner.

White-eyed Buzzard 2 i Bondla.

Indian Spotted Eagle 1 ved Arpora Wood, 1 Socorro plateau og 4 Socorro Fields, 
3 Calangute Fields, 3 Velim Fields.

Greater Spotted Eagle (stor skrigeørn) 2-3 ved Siolim rismarker, 1 Zuari River, 2 ved Neura, 2 Velim 
Fields, 3 Carambolin Fileds.

Tawny Eagle (rovørn) 1 ved Socorro fields.

Booted Eagle (dværgørn) i alt 12 fordelt over turen.
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Changeable Hawk-eagle 2 i Socorro Wood, 1 ved Mayem Lake.

Mountain Hawk-eagle 1 i Backwoods.

Common Kestrel (tårnfalk) 1 på Dhivar Island, 2 ved Fort Arquada. 

Peregrine Falcon (vandrefalk) 1 ved Zuari River.

Little Grebe (lille lappedykker) op til 5 ved Carambolin, men ellers få i diverse vådområder.

Oriental Darter først og fremmest en Carambolin-art - med op til 10 dér.

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

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

Little Egret (silkehejre) almindelig men ikke så talrig som Intermidiate Egret.

Western Reef-heron / W. R. Egret (revhejre) almindelig i kystzonen i forbindelse med floderne.

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

Intermediate Egret meget almindelig i vådområderne og til dels store antal.

Eastern Cattle Egret meget almindelig i de åbne grønne områder.

Indian Pond-heron almindelig og set stort set daglig på diverse våde lokaliteter.

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

Purple Heron (purpurhejre) set næsten dagligt i lavlandet med op til 6 ved Carambolin. 

Striated Heron / Little Heron 3 ved Siolim rismarker, 5 ved Zuari River, 1 ved Mayem Lake.

Black-crowned Night-heron (nathejre) 1 ved Siolim rismarker, 1 ved Zuari River.

Eur. Spoonbill (skestork) 32 ved Neura.

Glossy Ibis (sort ibis) 20 og 3 ved 2 besøg ved Carambolin Lake, 1 ved Siolim.

Black-headed Ibis en række observationer fx på lokaliteter op til floderne, op til 10
Siolim.

Greater Flamingo 1 ved Carambolin Fields, langtidsstationær på stedet. 

Painted Stork 112 overflyv. Arpora Wood (ifg. foto), 100+ på Siolim 
Paddyfields, 30 ved Neura, 1 Calangute Fields, 15 ved Neura 
- var en uventet og talrig gæst sandsynligvis som følge af tørke 
i Nordindien.

Asian Openbill ved flere af vådområderne, op til 30 ved Siolim Paddyfields.

Woolly-necked Stork i flere vådområder og fields, op til 25+ ved Siolim Paddyfields.

Lesser Adjutant 1 Zuari River, 3 ved Neura, 2 Velim Fields, 1 Mandovi River, 
3 Carambolin Fields, 5 ved Neura.

Indian Pitta 2 hørt i Backwoods - ikke set trods flere ihærdige forsøg.

Asian Fairy-bluebird i alt 4, 6 og 4 set på de tre dage i Backwoods.

Jerdon’s Leafbird / Blue-winged Leafbird i alt 5 i Bondla, 2 Baga Hills.

Gold-fronted Leafbird 1, 3 og 1 de tre dage i Backwoods, 1 ved Mayem Lake. - 
desuden ikke-artsbestemte Leafbirds ved flere lejligheder.

Bay-backed Shrike 1 ved Morjim Beach ved sit faste tilholdssted.

Long-tailed Shrike flere iagttagelser fra de fleste dage - dog ingen i Backwoods.

Brown Shrike 1 ved Pilane Lake, 2 og 1 i Backwoods, 1 Baga Hills.

Rufous Treepie 1 ved Caramb.Lake, 2 i Bondla, 4 ved Socorro W., 2 ved Fort 
Arquada.

House Crow meget almindelig og set dagligt.

Indian Jungle Crow / Large-billed Crow mere fåtallig end ovenstående og set en række dage.
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Indian Golden Oriole / Euras. Golden O. set stort set daglig og over 50 noteret.

Black-hooded Oriole set på flere skovlokaliteter og i alt 15 noteret.

Black-naped Oriole 1 i Backwoods.

Ashy Woodswallow set i flere skove - flest: 20 i Bondla. 

Large Cuckooshrike en gruppe på i alt 5 i Socorro. 

Black-winged Cuckooshrike 1 i Backwoods.

Black-headed Cuckooshrike 1i Bondla, 1 i Backwoods, 2 ved Fort Arquada.

Small Minivet Flere observationer af 1-2 fugle, i alt 10 noteret.

Orange Minivet / Scarlet Minivet 2 i Bondla, 1 i Backwoods.

Bar-winged Flycatcher-shrike i alt 5 i Bondla, 1 og 1 i Backwoods.

Black Drongo meget almindelig og registreret stort set dagligt.

Ashy Drongo ligeledes set stort set dagligt men en del ikke artsbestemt.

White-bellied Drongo 2 ved Mayem Lake, 1 ved Fort Arquada.

Bronzed Drongo 1 i Bondla, i alt 8 på 3 dage i Backwoods, 1 ved Mayem Lake. 

Hair-crested Drongo / Spangled Drongo 1 og 1 i Backwoods.

Greater Racket-tailed Drongo 1 ved Carambolin, 3 i Bondla, 1 i Socorro, 2 og 2 i Backwoods, 
1 ved Mayem Lake.

White-spotted Fantail /  White-throated F. 1 i Calangute ved hotellet.

White-browed Fantail 1 i Calangute, 1 ved Zaligao Zor.

Black-naped Blue Monarch i alt 7 i Bondla, 2 og 3 i Backwoods.

Asian Paradise Flycatcher 1 i Bondla, 1 og 3 i Backwoods, 1 ved Velim Lake, 1 ved 
Carambolin. 

Common Iora set i en række lunde og skove, i alt 15 noteret.

Common Woodshrike 1 i Backwoods.

Malabar Woodshrike / Large Woodshrike 3 i Backwods.

Blue Rock-thrush (blådrossel) 1 han på Fort Arquada.

Blue-headed Rock-thrush / Blue-capped R. T. 1han i Backwoods.

Malabar Whistling-thrush 1, 1 og 2 på 3 dage i Backwood.

Orange-headed Thrush 4, 2 og 2 på 3 dage i Backwoods.

                         

                        Orange-headed Thrush. Foto: Annette og Carsten 
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Indian Blackbird / Euras. Blackbird 1 i Backwoods, 1 ved Mayem Lake, i alt 14 ved Fort Arquada.

Asian Brown  Flycatcher (brun fluesnapper) 1 i Bondla.

Brown-breasted Flycatcher 1 i Calangute, 1 og 1 i Backwoods.

Red-throated flycatcher (Lille el. TajgaFluesn.) 1hun/imm. i Backwoods (af Loven bestemt til Tajgafluesn.).

White-bellied Blue Flycatcher 1 i Backwoods.

Tickell’s Blue Flycatcher 2 i Bondla, 1 ved Calangute Fields.

Bluethroat (blåhals) 1 i Baga Fields, 1 på Dhivar Island.

Oriental Magpie-robin Almindelig og set stort set dagligt.

White-rumped Shama 1 i Socorro, 3 i Backwoods.

Indian Black Robin / Indian Robin 5 Socorro, 3 Baga Hills, 2 Caramb.Fields, 3 Fort Arquada.

Siberian Stonechat / Common S. (sib. bynkefugl) Almindelig i åbent, tørt terræn.

Pied Bushchat Almindelig på samme biotoper som ovenstående.

Desert Wheatear (Ørkenstenpikker) 1 ved Dona Paula - individ. på stedet fra ult. november.

Grey-headed Starling / Chestnut-tailed S. 1 Arpora W., 5 Baga Fields, 20 Bondla, 2 Backwoods, 5 Baga 
Hills.

Malabar White-headed Starling / el. ssp. blythii 4 i Backwoods.

Rosy Starling (rosenstær) Almindelig i lavlandet, også set i store flokke. 

Common Myna set specielt i kystzonen nær bebbyggelse.

Jungle Myna almindelig og set stort set dagligt, i flokke op til 100+.

Velvet-fronted Nuthatch 1 i bondla, 2 og 2 i Backwoods.

Indian Yellow Tit / Black-lored Tit 2 ved Morjim Beach, 1 i Baga Hills.

Euras. Crag-martin (klippesvale) 5 i Baga Hills (kan måske også være Dusky C.)

Dusky Crag-martin 4 på og ved broen over Zuari River (med sikkerhed denne art).

Barn Swallow (landsvale) Meget almindelig og set hver dag.

Wire-tailed Swallow Almindelig og set en række dage.

Red-rumped Swallow (rødrygget svale) Meget almindelig og set alle dage.

Streak-throated Swallow Set de fleste dage.

Northern House-martin (bysvale) 1 i Backwoods 16/1 - skulle være en yderst fåtallig gæst.

Grey-headed Bulbul 2 i Velim Fields, 4 ved Mayem Lake.

Flame-throated Bulbul / Black-crested B. 1 i Bondla, 3 og 2 i backwoods.

Red-whiskered Bulbul Meget almindelig og set alle dage.

Red-vented Bulbul Almindelig og set de flete dage.

White-browed Bulbul i alt 7 individer på lige så mange lokaliteter (men ikke i 
Backwoods). 

Yellow-browed Bulbul 2, 2 og 4 i Backwoods.

Square-tailed Black Bulbul / Black B. 2 og 6 i Backwoods.

Grey-breasted Prinia 1 ved Caramolin Lake, 1 i Bondla, i alt 4 ved Fort Arquada.

Plain Prinia 1ved Neura, 1 i Baga Hills, 2 ved Caramb.Fields.

Ashy Prinia 1 Carambolin Lake, 1 bondla, 1 Baga Hills, 1 Velim, 2 
Carambolin Fields.

Zitting Cisticola (cistussanger) op til 3-4 ved Carambolin ved begge besøg.
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Sykes´s  Warbler / (ssp.) rama  (steppegulbug) 1 Mayem Lake, bestemt med sikkerhed, men flere mulige set 
glimtvis eller blot hørt.  

Paddyfield Warbler (lille rørsanger) 1 set ved Carambolin Lake.

Blyth’s Reed-warbler (buskrørsanger) almindelig og hørt eller set de fleste dage.

Indian Reed-warbler / Clamorous R.-w. 2 ved Zuari river, 1 ved Baga Fields, 1 ved Velim lake.

Common Tailorbird almindelig i krat og haver i lavlandet.

Greenish Warbler (lundsanger) almindelig i diverse områder med træer, og i en del tilfælde er 
der ikke sikker bestemmelse på kald i forhold til næste art - dog
ikke så talrig som den.

Bright-green Warbler / (ssp.) nitidus bestemt med sikkerhed på kald og udseende en række gange 
(kaukasisk lundsanger) og tydeligvis endnu mere talrig end Lundsanger - fx også flere

individer ved hotellet.

Large-billed Leaf-warbler 3 i Backwoods.

Western Crowned Warbler 1 i Bondla, samt 2, 15+ og 4 på de tre dage i Backwoods.  

Puff-throated Babbler 4 i Bondla, 1 og 1 i Backwoods, 1 ved Fort Arquada.

Indian Scimitar-babbler 2 ved Mayem Lake.

Dark-fronted Babbler 1 ved Bondla, samt 2, 2 og 1 på de tre dage i Backwoods.

Jungle Babbler almindelig - med småflokke set i skov- og kratområder. 

Brown-cheeked Fulvetta 1 i bondla, 3 i Backwoods.

Rufous-tailed Lark 1 på Dhivar Island.

Greater Short-toed Lark (korttået lærke) 800+ på Dhivar Island.

Malabar Lark 1 på Baga Fields, 3 på Dhivar Island.

Oriental Skylark (lille sanglærke) 2 på Dhivar Island.

Thick-billed Flowerpecker 2 i Bondla, 1 og 1 i Backwods, 3 i Baga Hills.

Pale-billed Flowerpecker 1ved Carabolin Lake, 1 i Backwoods.

Nilgiri Flowerpecker / Plain F. 1 i Bondla, 1 i Backwoods, 1 i Baga Hills.

               Purple og                                                                                  Purple-rumped Sunbird. Fotos: Annette og Carsten

Purple-rumped Sunbird almindelig og set en række dage, dog ikke i Backwoods.

Small Sunbird / Crimson-backed S. almindelig i Bondla, Socorro og Backwoods, bl.a. 15+ i Bondla.

Purple Sunbird almindelig og set de fleste dage.

Loten’s Sunbird 1 i Backwoods, 1 i Baga Hills, 1 ved Carambolin, 2 ved Fort
Arquada. 

Vigors’s Sunbird / Crimson S. 2 i Arpora Wood, 1 i Bondla, 2 i Baga Hills.

Little Spiderhunter 1 i Backwoods, 3 ved Mayem Lake.
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Forest  Wagtail 1 i Bondla, 1 i Backwoods.

White-browed Wagtail i alt 11 set i åbent terræn nær vand.

Citrine Wagtail (citronvipstjert) 1 ved Velim Lake.

Yellow Wagtail (gul vipstjert) set i flere vådområder, flest: 25 ved Carambolin. 

Grey Wagtail (bjergvipstjert) i alt 8 set i terræn med rindende vand.

Tawny Pipit (markpiber) 1 i Socorro Fields, 2 i Baga Hills, 2 i Dona Paula. 

Richard’s Pipit (storpiber) 1 Baga Fields.

Blyth’s Pipit (mongolsk piber) 1 Baga Fields.

Paddyfield Pipit 10 på Morjim beach, 10 i Baga Fields, 4 Velim fields, 1 på 
Dhivar Island.

Tree Pipit (skovpiber) 1 ved Baga Fields, 1 på Dhivar Island, 1 Velim Fields.

Olive-backed Pipit (tajgapiber) 1 på Dhivar Island.

House Sparrow (gråspurv) almindelig ved stranden.

Yellow-throated Sparrow  / 1 på Socorro Plateau, 5 og 1 i Backwoods,   2 ved Zaligao Zor.  
Chestnut-shouldered Petronia

Baya Weaver 40 ved Morjim Beach, 150 i Baga Fields, 40 ved Fort Arquada.

Red Avadavat (jordbærfinke) 10 i Zaligao Zor.

White-rumped Munia almindelig, fx i Baga-området med i alt 50 i Baga Hills og 
Fields. 

Black-throated Munia 2 i Backwoods.

Scaly-breasted Munia 6 i Backwoods, 15 i Baga Fields.

Common Rosefinch (karmindompap) 2 i Backwoods.

Pattedyr artsliste 
Blandt andet følgende:

Bonnet Macaque

Hanuman Langur

Golden Jackal (asiatisk sjakal): 1 set fra bussen i Backwooods.

Dhole (asiatisk vildhund): 1 set fra bussen i Backwoods (den sidste af en flok, der var set nedlægge en 
sambarhjort).

Black-naped Hare

Three-striped Palm Sqirrel 

Malabar Giant Sqirrel

Flying Fox: en mindre koloni hang på dagrast ved Zuari River.

ubest. delfin: flere ved Morjim Beach.

                                                                                                            Plain Tiger. Foto: Hans-Peter
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