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                                                                                                                                                              Carambolin Paddyfields 19.1    Foto: Søren 

Goa 17. - 30.1 2019 
 
Denne vinters anden Goa-tur blev afviklet som en dublering i direkte forlængelse af John Speichs tur i den første 
del af januar. Ligesom rækken af tidligere ture hvilede de på mange gode erfaringer for DOF Travel i den lille 
indiske delstat. Det drejer sig ikke blot om behagelig turisme og en venlig befolkning, men for os i høj grad også 
om mange fremragende fuglesteder med et stort og spændende artsudvalg. 

 
Rejse og hotelophold var købt gennem Apollorejser, og ligesom de seneste ture boede vi det meste af tiden på det 

velfungerende Chalston Beach Resort i det nordlige Calangute. Hotellet ligger lige ved stranden i grønne 

omgivelser, der betød mange fugle som de nærmeste naboer. 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 Pereira, som 

dygtigt og energisk viste os alle de fugle, det var menneskeligt muligt at stampe frem. Lokaltransporten de fleste 

andre dage stod Lloyd Fernandes for med egen bus. 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. - Turens hovedtræk, og specielt fuglene, er 

skitseret i afsnittet "Turens forløb". 
 
Vejret de to uger var ekstremt stabilt med sol fra morgen til aften, stort set aldrig en sky på himlen og derfor ingen 

nedbør og meget rolige vindforhold. Det betød så, at temperaturen midt på eftermiddagen sneg sig generende op 

over de 30 grader med relativ høj luftfugtighed og med en stigende tendens i de sidste dage. Men ud over timerne 

hen over middag var det behageligt, og generende småmyg var mest begrænset til en kort periode ved 

solnedgang. 
 
Fuglene viste den sædvanlige høje artsspredning, som omfattede lokale ynglefugle, vintergæster fra nordligere 
dele af Asien og i få tilfælde også fra Østeuropa. Det samlede artsantal sluttede på 260, hvilket er omkring 
gennemsnittet for rækken af Goa-ture. Nok så vigtigt var det, at næste alle nøglearterne blev set under optimale 
forhold. Hvem vil fx nogensinde glemme Malabar Trogonerne, specielt i Bondla? -  Fugleobservationerne er 
gennemgået i afsnittet ”Turens artsliste”. 
 
Stemningen på holdet var præget af stor interesse for alt, hvad der rørte sig, og hele tiden mødtes vi med 

kammeratlighed, sammenhold og munterhed. Det var bestemt en fornøjelse og let for undertegnede at have 

ansvaret. Der skal derfor være en stor tak for turen til alle: 
 
Gitte Klargaard, Iris og Kuno Garenfeld, Flemming og Helle Lundgren, Jytte og Per Reng, Jens og Lise Fabricius, 
og Janni Rytsel og Michael Nielsen. 
 
Og desuden er særlig tak til vores lokale guider Lloyd og Loven - og til John Speich for sin del af forarbejdet med 

turen.    
 
Søren Sørensen     /     marie.soren@mail.tele.dk   /    4042 3126              
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Dagsprogram 
 
Fredag 18/1: Hotelområdet og Baga Fields. 
 
Lørdag 19/1: Carambolin (Lake, Wood, Fields). 
 
Søndag 20/1: Morjim Beach, Siolim Paddyfields og Saligao Zor. 
 
Mandag 21/1: Socorro (Wood, Plateau og Fields), Pilerne Lake, Socorro Plateau. 
 
Tirsdag 22/1: Bondla-reservatet. 
 
Onsdag 23/1: Zuari River, Neura Fields, Batim Lake. 
 
Torsdag 24/1 - lørdag 26.1: Backwoods Camp. 
 
Søndag 27/1: Shirgao Wetlands, Mayem Paddyfields, Tikkanen Wetlands. 
 
Mandag 28/1: Verna Paddyfields, Vema Plateau, Neura Fields, Dhivar Island. 
 
Tirsdag 29/1: Arpora Wood.  
 

 

 
                                                                                                                                                      Foto: Michael 

 
Gruppen (uden Jytte) på hvileplads i Backwoods 25.1                                                              Foto: Søren 
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Turens forløb 
 
Lokalitetsnavne, der er anvendt i artslisten, er fremhævet. 
 
Torsdag 17/1 
Der var planmæssig afgang fra Kastrup Lufthavn med Qatar Airways kl. 08.30, og efter ventetid og flyskifte i Qatar 
ankomst til Dabolim Airport i Goa, ca. kl. 02.40 lokal tid, dvs. 4½ time foran Danmark. Begge flyvninger var med fin 
service ombord. 
 
 
Fredag 18/1 
Vi blev hjerteligt modtaget af Lloyd Fernandes, vores faste chauffør og guide på det meste af turen, og sammen 
med ham ligeledes de fleste dage sønnen Ralph. Turen i nattemørket med Lloyds efterhånden godt brugte minibus 
førte ad hullede omfartsveje omkring omfattende nyt motorvejs- og brobyggeri. Efter en times tid var vi endelig 
fremme ved vores hotel, Chalston Beach Resort i det nordligste Calangute. Som dagene gik, steg respekten for 
Lloyds evner til at køre os tilsyneladende sikkert og lempeligt, om end ikke altid lige komfortabelt, igennem en som 
oftest kaotisk trafik med diverse ”chikaner” undervejs. 
  Turens første rigtige dag var altså i fuld gang, da vi mødtes til frokost i hotellets udmærkede restaurant direkte ud 
til stranden. Inden den første rigtige tur med Lloyd sen eftermiddag var der også tid til at gøre bekendtskab med 
hotellets grønne omgivelser. Selv om varmen hen over middag blev ganske voldsom var der gode fugle at finde, 
og en række af de mest typiske arter blev derfor præsenteret allerede her. Mest opmærksomhed vakte nok en hun 
af Koel, som på få meters afstand troede sig helt usynlig, og turens første isfugl, selvfølgelig White-throated 
Kingfisher, viste sig også pralende frem. 
  Vi blev hentet af Lloyd i bussen til et par sene eftermiddagstimer i det nærliggende Baga Fields. Det åbne 
marklandskab gav gode oplevelser med farveladefugle og de mere grå af slagsen på trådene, i buskene og på 
marken. En lang række almindelige arter var derfor på plads allerede på første dagen. Særligt kan nævnes mange 
Rosy Starling, som ikke er til stede hvert år – Hoopoe og Indian Roller som altid er interessante – mange af begge 
arter glenter, ja 3 slags, hvis man vælger at splitte Black Kite – og 2 arter biædere. Specielt Green Bee-eater vakte 
begejstring, og flere individer viste sig eksemplarisk frem ved at pudse de smukke grønne fjer i stiens røde sand - 
heldigvis forblev fuglene skrig-grønne. 
  Om aftenen sluttede vi et meget langt døgn af i vores strandrestaurant. Til trods for intentionen om at afprøve 
andre spisemuligheder til aften, blev det alligevel dagligt ved det samme. Kulørte lamper og meget vekslende 
musik over dagene blev noget vi vænnede os til, men maden, personalet og nattehimlen var upåklagelig. 
  Valget af dagens fugl faldt på: Green Bee-eater. 
 

     
Green Bee-eater under solbadning                            Foto: Jens           Green Bee-eater under sandbadning                        Foto: Søren
        

 
 
Lørdag 19/1 
Dagens tur med Lloyd gik til Carambolin Lake, Wood og Fields og tilbage til søen igen med et i sandhed broget 
indslag af alle fuglegrupper i et flot udvalg. Besøget startede med morgenpræsentationen af diverse småfugle i 
trækronerne: mange Chestnut-tailed Starling og Jungle Mynah, 3 arter bulbuler, 2 arter piroler, 2 arter solfugle i 
fuld sang osv. Fremme ved selve søen eller rettere reservoiret havde vi så udsynet til vandfladen dækket af lotus 
og et væld af vandfugle, mest markant Whistling Duck, Purple (eller mere korrekt Grey-headed) Swamphen, og 
hejrer. Fuglene og naturen kom snart i konkurrence med Lloyds morgenmad – et alvorligt dilemma, som vi levede 
med i løbet af turen, når der skulle holdes øje med både himmel, træer og vandflade – med alt mellem sejlere, 
isfugle, priniaer og jacanaer. 
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  Næste stop var den lille skov nær søen, og allerede undervejs derover i eng-/markområdet havde vi glæde af en 
Blyth´s Pipit. Den kan være en vanskelig sag at få bestemt, men blev her set og fotograferet fra bussen på nært 
hold. I lunden var der uglefremvisning i fornem stil med 2 Brown Hawk Owl og hele 2 par af Spotted Owlet. Her var 
det ikke mindst Ralph, der havde næse for placeringerne. Fine tillægsgevinster samme sted var Banded Bay 
Cuckoo. Ellers var varmen op ad dagen god til at levere termik til de store vingefang med ørne og storke af flere 
arter. 
  Tilbage ved søen igen fra dæmningen i sydenden var der mængder af fugle at se, ikke mindst de meget våde 
rismarker med 17 arter vadefugle og mange ænder og hejrer, storke og ibisser. Men varmen og sulten meldte sig 
for alvor, og vi søgte derfor hjemover med et passende besøg til sen frokost i på en restaurant i Old Goa. 
  Dagen blev afrundet ved hotellet med aktiviteter efter eget valg og herefter som det faste indslag gennemgang af 
artslisten og den fælles spisning. Dagens fugl blev Brown Hawk Owl. 
 
 

 
Morgenaktivitet på Morjim Beach                                                                                                                                                     Foto: Flemming 

 
Søndag 20/1 
Morgenens mål var Morjim Beach ved udløbet af Chapora River med måger og vadefugle i de tidlige timer, inden 
badefolket skulle indtage stranden. Desværre var det alligevel lidt for sent til at møde de rastende mågefugle på 
stranden. Løsgående hunde og morgenmotionister havde allerede indfundet sig. Men strømmen af forbiflyvende 
fugle var imponerende nok, og alle de ønskede måger og terner blev registreret. På strandfladerne var de små 
vadefugle mere tolerante for forstyrrelse, og de 3 overvintrende arter af præstekraver var alle til stede i stort antal. 
Morgenmaden fik vi i kystens bagland med vanlig udsigt til diverse interessante fjerkræ, bl.a. Plum-headed 
Parakeet ved redehul og flere bulbuler, så deres stemmer kunne indlæres. 
  Hvis vi skulle have glemt, at det var søndag, blev vi i løbet af formiddagen mindet om det ved en strøm af 
trafikanter på de små veje på vej ud til strandene. Det var bestemt også tilfældet med den snævre vej over 
rismarker ved Siolim, så det var om at holde godt øje både med trafikken og mængderne af fugle. Der var hejre- 
og storkefugle i høje antal, og rovfuglene holdt sig heller ikke tilbage. Ud over flere ørnearter med fx White-bellied 
See Eagle, var der Black Kite med til tider over 200 fugle i luften på en gang. En særlig heftig uro og opflyvning af 
et meget stort antal hejrer på et tidspunkt viste sig dog ikke at være forårsaget af rovtøj, men af et stykke legetøj i 
form af en drone. Mest uventede obs, var en Cinnamon Bittern, der kun blev set ret kortvarigt og af få. 
  Den sene frokost fik vi på et hyggeligt spisested, og efter at have overstået den allerværste hede kørte vi videre 
for at tilbringe de sene eftermiddagstimer på bakkeknolden Saligao Zor. Stedet har store velhaverhuse efter Goa-
forhold og tilsvarende store haver med gamle træer. Øverst findes selve kilden, som dog var præget af et større 
reparationsarbejde og dermed for meget uro for småfuglene, som plejer at drikke og bade her. Til gengæld var der 
rigtig godt med småfugle omkring havernes frugttræer, selv på dette stadig varme tidspunkt af dagen. Ved første 
øjekast kunne det se ganske fugledødt ud, men lidt tålmodighed gav flere gode iagttagelser af arter, der her blev 
set for første og måske eneste gang på turen. Det gjaldt fx Brown-cheeked Fulvetta, Small Minivet, Yellow Tit og et 
flot udvalg af solfugle og blomsterpikkere, ikke mindst den smukke Vigor´s Sunbird. Denne blev da også senere 
valgt som dagens fugl. 
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Greater Sandplover med en enkelt Lesser                                                                                                                                 Foto: Søren 

 
 
Mandag 21/1 
Forventningerne er altid høje til turens første møde med skovfuglene, og her drejede det sig om skoven ved 
Socorro. Og rigtig nok - i træerne ved dagens første stop var der en stadig strøm af fugle, der ville melde sig ind 
på vores artsliste: Black-naped Oriole blandt de andre piroler, White-headed Starling blandt Chestnut-tailed, som 
er usædvanlig uden for bjergene, og de første Tickel´s Blue Flycatcher og Golden-fronted Leafbird mm. Også nye 
rovfugle viste sig, ikke mindst da vi kom helt op på plateausletten: med Changeable Hawk Eagle og Black Eagle, 
og her selvfølgelig også den altid spektakulære Crested Serpent Eagle. 
  Nedenfor i lavlandet igen tilbragte en god time ved de nærliggende enge ved den lille flod, Socorro Fields. 
Stedet har nyligt fået et rummeligt åbent skur for de besøgende, mest som skygge mod den skrappe sol, og her 
nød vi så sceneriet med Adjudant og Openbill Stork, Pied Kingfisher, begge arter Spotted Eagle (igen), osv. Et 
mere hjemligt syn var en Osprey (Fiskeørn), men her til gengæld med en opvisning, som vi bestemt ikke er vant til 
hjemmefra. 
  Efter et par varme timer på hotellet fortsatte vi herefter dagen med et besøg ved endnu et spændende 
vådområde, Pilerne Lake. Whistling Duck i stor mængde var vi nu allerede vant til, og her var der så tilmed bl.a. 
Cotton Pygmy Goose og blandt småfuglene spøgte fx Paradise Flycatcher. 
  Dagens udflugt blev afsluttet, hvor vi havde været tidligere på dagen, nemlig på Socorro Plateauet. I det 
tiltagende mørke, dog med pænt blus fra en stor, lavthængende fuldmåne og derfor såre stemningsfuldt, lyttede vi 
efter Jerdon´s Nightjar. Det blev til 3-4 kaldende fugle, og i lygteskæret en af dem også set sidde og flyve, og 
desuden en Barn Owl, der også var klar til jagt. 
  Til trods for dagens mange eksotiske indtryk blev dagens fugl, Fiskeørn, som tak for dens fornemme fremvisning. 
 

           
Breakfast a la Lloyd                                                                                     Ralph og Lloyd 

 
 
Tirsdag 22/1 
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 ikke igen fik bedre end her. Morgenen startede med Brown-headed Barbet og Greater 
Flameback på fint hold, og de første næsehornsfugles af 2 arter viste sig også hurtigt. Herefter gik det så bare slag 
i slag, hvor specielt kan fremhæves Dark-fronted Babbler med 4 fugle i gang med at bygge på samme rede, flere 
Vernal Hanging Parrot og flere Western Crowned Warbler, White-rumped Shama og ikke mindst Malabar Trogon 
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på klods hold. Disse sidste flottenheimere i form af et par kan simpelt hen ikke opleves bedre! En lang række af de 
andre skovfugle blev set og registreret mere glimtvist i løvet i den tiltagende varme, og hver gang som en 
interessant udfordring både at finde, at se og bestemme. Frokosten var for en gangs skyld i det fri og serveret af 
Lloyd, og her med udsigt til en Giant Squirrel. Af andre dyr i skoven var der nær tilstedeværelse af begge arter af 
aber, og af andre dyr skal da også nævnes Spotted Deer, Mugger Crocodile, samt turens eneste slange i form af 
en stor Rat Snake, dog opdaget og set på passende afstand.  
  Den lange dag blev altså virkelig den store præsentation af skovfuglene, og dagens fugl kunne kun blive Malabar 
Trogon.   
 

         
Malabar Trogon                                                                Foto: Søren                Malabar Trogon                                               Foto: Søren 

 
 
Onsdag 23/1 
Denne dag var det første og vigtigste programpunkt: flodsejlads på Zuari River. Allerede under morgenmaden ved 
flodbredden, mens båden blev gjort klar, var der nærdemonstration af begge arter blomsterpikkere, hvis man da 
ellers kunne løsrive sig fra morgenboller, æg, banan og kaffe. Sejladsen langs bredderne af den grågrønne 
mangrove var intens og med forventninger til hver drejning, som båden tog. Forventningerne var naturligvis størst 
til isfuglene, og de viste sig da også i alle størrelser og farver. Især Collared og Black-capped Kingfisher tog 
opmærksomheden, men fx vores egen Common Kingfisher blev registreret med 14 individer, trods alt en post i 
løbet af mindre end 3 timer. Andre fine indslag var Terek Sandpiper, en samlet gruppe af 60 Gull-billed Tern og den 
særligt smukke og ikke ventede Orange-breasted Green Pigeon. Diverse hejrer og storke blev lidt uretfærdigt 
henvist til birollerne. 
  Efter flodturen kørte vi over til engene ved Neura, et delvist opgivet landbrugsprojekt, som er blevet et eldorado 
af et vådområde. I middagsvarmen er der næsten altid ubarmhjertigt bagende varmt her, så vi gjorde besøget kort 
og besluttede at vende tilbage en anden dag. Dog, og selvfølgelig, viste lokaliteten sit værd med hejre-storkefugle 
en masse, et udvalg vadefugle og ikke mindst en række forskellige rovfugle. 
  Dagens sidste lokalitet var den nærliggende Batim Lake, som først og fremmest er en større andedam med en 
helt ubeskrivelig tæthed først og fremmest af overvintrende ænder. Også her med stor dominans af Whistling 
Duck, men også mange Pintail (Spidsand) og flere andre arter kunne plukkes ud i mylderet i det noget generende 
modlys – mest overraskende Ferruginous Duck (Hvidøjet And) og Gadwall (Knarand). 
  Herefter sluttede vi dagens fugleshow og kom om aftenen frem til Malabar Pied Hornbill som dagens art. Den 
havde også været et af de seværdige indslag på sejlturen. 
 

     
Brahminy Kite og Malabar Pied Hornbill                  Foto: Michael       Red-vented Bulbul                                                       Foto: Søren 
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Torsdag 24/1 
Allerede kl. 5.30 blev vi hentet af bussen fra Backwoods Camp til tre indholdsrige dage i bjergskoven. Ved første 
stop nær reservatindgangen blev vi modtaget af Loven, vores dygtige og energiske guide i de følgende dage. Og 
dette morgenstop ved nogle store frugtbærende træer viste sig at blive et af turens højdepunkter med en sand 
strøm af morgenaktive fugle fordelt på mange og spændende arter. Indledningen var helt fredsommelig, men nok 
så overraskende, med en Besra, som ellers er en lusker, der kun ses med held og glimtvist i skoven, men her sad 
den afventende i det første morgenlys. Efterhånden som solen kom op, viste de mange fugle sig. Der var et par 
træer, der blev bogstaveligt levende af Grey-fronted Green Pigeon samt andre duer, Pied og Grey Hornbill og en 
overdådighed alle 4 arter skægfugle i solide antal, ikke mindst Malabar Barbet her for første gang. Alt sammen 
både farverigt og fuldt af lyd. Inden vi langt om længe nåede frem til en sen morgenmad i lejren, så vi bl.a. også en 
stor flok Indian Swiftlet, og de sidste 2 af de 6 arter drongoer, Hair-crested og Racket-tailed Drongo. Der var også 
de små spætter, Heart-spotted og Brown-capped Pygmy Woodpecker. Og næsten inde ved campens hovedhus fik 
vi forevist det hjemmeboende par af Sri Lanka Frogmouth, siddende klinet op ad hinanden på dagkvist på samme 
gren, skulle det vise sig, hver dag, vi var i lejren. Ja puha, med mange fugle på tom mave! Herefter var der så 
hurtig indlogering i hytterne og hurtig morgenmad. 
  Formiddagen tilbragte vi nær lejren, og der var stadig nyt at opdage. Det samme var tilfældet, da vi efter frokost 
og en siesta kørte lidt længere væk til området ved det ældgamle hindutempel Tambdi Surla, faktisk en vigtig 
turistattraktion. Blandt nyhederne var fine observationer af Orange Minivet, Forest Wagtail, Chestnut-backed Bee-
eater og White-rumped Needletail. Vi fik også længere tid til at studere Grey Junglefowl og da ikke mindst Red-
breasted Flycatcher, altså ”vores egen” Lille Fluesnapper, og her i form af en udfarvet gammel han, som vi trods alt 
ikke er vant til at se i DK. Desuden er denne art meget mere fåtallig under overvintringen i Goa end søsterarten 
Taiga Flycatcher, som vi mødte flere gange i løbet af turen. 
  I øvrigt helligede vi os lejrlivet, ude i hytterne og fælles i hovedhuset omkring maden. Morgen, frokost og aften var 
det enkelt og velsmagende (synes vist nok alle) og rigtig lokalt. Stemningen om lejren var afslappet og næsten 
hjemlig, måske som en kontrast til de nogle gange næsten hektisk prægede situationer i skovområdet, når vi skulle 
have styr på nogle af de vanskelige arter 
  Dagens art i dette flotte udbud blev Sri Lanka Frogmouth. 
   
 
Fredag 25/1 
Morgentimerne tilbragte vi i nær selve lejrområdet og omkring Tambdi Surla, og vi fik en klar oplevelse af, at her 
var det ikke nødvendigt at spurte langt væk efter de gode fugle. Allerførst søgte vi dog forgæves efter glimt af den 
store White-bellied Woodpecker, som trommede på kort afstand. Men herefter gik det slag i slag og med mere held 
med Fairy Bluebird, Verditer Flycatcher og Malabar Parakeet. Efterhånden var rovfuglene også begyndt at komme 
på himlen, og efter morgenmaden kørte vi derfor til et åbent markområde mellem småbjergene for at dyrke 
lufthavet noget nærmere. De lokale rovfugle udmærkede sig med bl.a. Mountain Hawk Eagle og Crested 
Goshawk, mens Black Eagle, Booted Eagle, Oriental Honney-buzzard og Shikra nu allerede var ved at være mere 
velkendte. Den helt store opstandelse kom, da 5 Great Hornbill kom flyvende ind på scenen og anbragte sig i 
træer på den modstående bakkeside. 
  Eftermiddagen eller eftersiestaen var vi omkring landsbyen Bolcarnem. Her var de mest interessante 
iagttagelser Jungle Babbler, som stadig manglede, Black og Grey-headed Bulbul, Little Spiderhunter og da ikke 
mindst Drongo Cuckoo - og altså ikke ”bare” endnu en drongo, som den vågne Gitte først troede. Det var for øvrigt 
også hende, der var først på dagens store næsehornsfugle. Da mørket faldt på lyttede vi efter Jerdon´s Nightjar og 
så også en enkelt fugl i lygteskæret. – Den efterfølgende afsøgning i mørket omkring Tambdi Surla gav ikke flere 
natravne, sandsynligvis fordi et kattedyr i form af en Indian Civette var aktiv i kerneområdet. Et andet pattedyr, som 
vi kunne lyse frem i mørket, var en Giant Indian Squirrel. 
  På denne anden dag i Backwoods blev dagens art: Great Hornbill. 
 
 
 
Lørdag 26/1 
I den meget tidlige morgen, mens det stadig var mørkt, lyttede vi fra campens hovedhus til de klare fløjtetoner fra 
Malabar Whistling Thrush – toner med stemning rigeligt i klasse med vores egen Solsort. Og desuden også her 
Orange-headed Thrush. – Turen før morgenmaden gik i første omgang omkring Bolcarnem igen og nu med flere 
nye arter – og et godt eksempel på, hvor meget lokaliteternes udtryk ændrer sig i løbet af døgnet. Bl.a. var der nu 
for første gang på turen Common Woodshrike og Black-headed Cuckooshrike, og da vi endnu en gang vendte 
tilbage til Tambdi Surla havde vi endelig held med den pralende flotte Blue-capped Rock Thrush – eller måske 
ikke bare held, for opdagelsen efter længere søgning var endnu en gang med hjælp fra Jens´ skarpe øjne. Inden 
morgenmaden nåede vi tilmed også at få flere Malabar Woodshrike med på listen og Malabar Trogon var ikke ny 
men også denne gang særligt nydelig. 
  Efter morgenmaden var der så nogle formiddagstimer tilbage ved Backwoods, og Loven skulle her i slutfasen 
diske op med et sandt festfyrværkeri af specialiteter, og ærlig talt var flere af dem også overraskende for ham selv. 
En række fine spætteobservationer blev kronet med en lokal sjældenhed, som godt nok ikke lyder så sjælden, 
nemlig Common Flameback. Fluesnapperne var også ekstremt fint repræsenteret med en Grey-headed Canary 
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Flycatcher, som havde været på stedet i et par uger, og så ikke mindst en usædvanlig gæst fra Himalaya i form af 
Ultramarine Flycatcher. Rovfuglene ville også sige pænt farvel denne formiddag med bl.a. Black-shouldered Kite 
og Indian Spotted Eagle, og i hvert fald den sidste er bestemt ikke almindelig i bjergene. Det skal også nævnes, at 
Kuno fandt Puff-throated Babbler og her som et nyt eksempel på hans særlige evner til at spore sig frem til de 
stilfærdige, helt lavtgående kratfugle. 
  Vi fik spist, afregnet for diverse kingfishere og sagt pænt farvel til Backwoods sympatiske personale og kørte 
derefter turen tilbage til vores hotel ved kysten. Dagens fugl blev den pæne Blue-capped Rock Thrush. 
 
 

    
Flame-throated Bulbul                                                      Foto: Søren         Jungle Owlet                                                        Foto: Søren 

 

    
Golden-fronted Leafbird                                             Foto: Søren          Vernal Hanging Parrot                                            Foto: Søren 

 

    
Malabar Grey Hornbill                                                    Foto: Michael        Malabar Woodshrike                                                  Foto: Søren 
Alle 6 fotos fra Backwoods 
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Søndag 27/1 
Lloyd var tilbage igen og fragtede os om morgenen til et nyt fint vådområde, og dagens program blev faktisk tre 
vådområder fordelt på tre meget forskellige biotoper, alle i omegnen af Bicholim i det nordøstlige Goa. Det første 
var en sø ved Shirgao, hvor vi så passende spiste morgenmad samtidig med ivrig obs, og hvor vi derefter gik en 
tur i området. Fire arter svaler præsenterede sig siddende på nært hold, og der var nogle af de fåtallige duer som 
Emerald Dove og Orange-breasted Green Pigeon, samt i øvrigt forskelligt af de nu faste indslag i vådmarker og 
krat, også af rovfugle og småfugle. Glem i den forbindelse ikke de to helt dominerende karakterfugle næsten alle 
steder, som blev meget mere hørt end set, vintergæsterne Green Warbler og Blyth´s Warbler, selvfølgelig også 
her. 
  I de nærliggende rismarker ved Mayem spadserede vi ud mellem selve risfelterne og mødte både mange fugle 
og arbejdende bønder. Der var ikke blot Red-wattled Lapwings men også en enkelt Yellow-wattled, og diverse 
andre vadefugle og storkefugle som en forsmag på Tikkanen, som var næste lokalitet på programmet. Tikkanen 
havde en overdådighed af ænder, ikke så tæt besat som i Batim Lake, men her med udsøgte indiske arter som 
Spot-billed Duck og Comb Duck. Vadefuglene udmærkede sig i lige så høj grad, også i antal, med bl.a. Small 
Pratincole, Black-winged Stilt (Stylteløber), klirer med en række arter, overraskende mange Ruff (Brushøns) og 
begge arter bekkasiner. Man glemte næsten, at varmen trykkede voldsom her hen over middag med temperaturen 
pænt over 30 gr. i den skygge, som vi kun fandt ved bussen. Det var en varme, som var tiltaget gradvist i disse 
dage, og som gjorde det nødvendigt at søge tilbage mod kysten. – Dog inden vi kørte ud af området, var der lige 
en Stork-billed Kingfisher, der ville vise sig frem, en prominent art, der ellers næsten ikke havde været visibel i 
løbet af turen.  
  Et farverigt, lokalt indslag denne søndag var, at bussen i to af områdets landsbyer blev stoppet af store grupper 
af festklædte og feststemte kvinder, som ikke tillod gennemkørsel, før vi havde givet passende ydelse til deres 
hindufest. Om aftenen faldt søndagens hæder på Spot-billed Duck. 
 

   
Spot-billed Duck                                                         Foto: Søren      Spot-billed Duck                                                                      Foto: Søren 

 
 
Mandag 28/1 
Bussen kørte denne dag sydpå over de store floder endnu en gang, og vi havde det første stop ved nogle 
rismarker ved Verna, faktisk lige op til hovedvejen. Ud over vadefuglene var lokaliteten især præget af mange små 
frø(ris)ædende småfuglene for første gang på turen. Der var regulære flokke af Scaly-breasted og White-rumped 
Munia samt Baya Weaver. Vi var hurtigt videre til Verna Platauet og valgte lidt tvunget af omstændigheder at 
indtage Lloyds gode morgenmad lige op ad et vejbyggeri. Morgensulten kan gøre meget, og belønningen ud over 
maden og kaffen var bl.a. turens eneste Rusty-tailed Lark og den første Kestrel (Tårnfalk). Hen over plateauet var 
der andre interessante rovfugle. Størst opmærksomhed fik naturligvis en White-eyed Buzzard, og af andre gode 
arter var det igen Kuno, der kunne trylle, denne gang en Blue-faced Malkoha fra et uigennemskueligt krat. 
  I den værste middagsvarme valgte vi at genbesøge det store vådområde ved Neura, og indsatsen blev fint 
belønnet med rovfugle og mange storke-hejrefugle, inklusiv Painted Stork og Spoonbill, og denne sidste i et efter 
Goa-forhold næsten usandsynligt højt tal på over 100 fugle. En Slaty-breasted Rail gik omkring i solskinnet på en 
måde, så man skulle tro, at den ikke vidste, at den skulle høre til i skyggefuld mangrove. Herefter krævede varmen 
så, at vi selv krøb i skygge på en god frokostrestaurant. 
  I den sene eftermiddag var vi efter flodsejlads på øbesøg på Divar Island i Mandovi River. De åbne marker på 
øen er normalt altid gode for kærhøge, pibere og lærker. Dog mindre denne gang, men vi havde da i hvert fald én 
Pallid Harrier og 3 Black-shouldered Kite i ren opvisningsstil. Lærkerne var åbenbart andetsteds, men blandt flere 
Paddy-field Pipit fandt vi også en Richard´s Pipit. 
  Dagen blev afsluttet efter traditionen med fri (næst)sidste middag med fri kalas. Dagens fugl blev Black-
shouldered Kite. 
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Tirsdag 29/1 
Det nærmeste skovområde ved Calangute er ved Arpora næppe en halv time væk. Og efter rækken af 
indholdsrige dage i de store skove i sydøst skulle man tro, at en halvdags skovtur i omegnen i bedste fald kunne 
blive et afslappet dacapo. Men sådan skulle det ikke gå denne sidste morgen og formiddag med Lloyd. Ja, der var 
selvfølgelig pænt resumé af allerede kendte arter som fx Rufous Treepie, Whistling Thrush, Small Minivet, Tickel´s 
Blue og Paradise Flycatcher. Hertil kom så endelig Jerdon´s Leafbird sammen med flere Golden-fronted og 
sandelig også en Indian Pitta, fundet samme sted som det forrige hold havde haft den. En fin fugl, der ikke var 
meget aktiv, men dog fik vist sig frem i underkrattet med striben af kikkertøjne rettet mod sig. – Dagens joke til 
artslisten var Lloyds blå affaldsspand til æggeskaller og andet, som blev lovet plads i kampen om dagens fugl som 
Blå Skallesluger, men over for Indian Pitta….neeej! 
  Det blev til en sidste optankning med lemon-soda og efterfølgende et ganske kort besøg ved Baga Fields. Her 
var overraskelsen en Black Redstart, flot han af en af de østlige racer, en Hoopoe og for at slutte af endnu mere 
hjemligt: 2 House Sparrow, ja Gråspurv og næsten de eneste på turen. 
  Til sidst var der tid til indkøb i byen - til gode måltider i vores strandrestaurant – og til almindeligt afslapning før 
den lange hjemtur. Vi blev hentet af Lloyd kl. 22.30 og havde passende god tid i lufthavnen. 
 
 

   
Dagens fugl – Indian Pitta                                                                   Foto: Søren          Ikke dagens fugl – Blå skallesluger    Foto: Michael 

 
 
 
 
 
Onsdag 30/1 
Der var afgang fra Dabolim kl. 03.40, og efter flyskifte i Doha var vi endelig fremme i Kastrup omkring kl. 13 dansk 
tid. En god og efter omstændighederne behagelig tur med dreamliner fra Doha. Det værste ved hjemrejsen var, at 
Iris i hele dette sidste døgn havde det rigtig skidt, men bagefter ved vi heldigvis, at hun hjemme var frisk igen efter 
et par dage. De fleste af os slap med at klø de gamle myggestik. 
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                       Slaty-breasted Rail                                                                                                                            Foto: Søren 

        

Turens artsliste 
 
Navnene er de senest anbefalede af IOC og følger så vidt muligt seneste udgave af IOC World Bird List (Gill, f. og 
D. Donsker, eds.) og kan evt. afvige fra de nyeste bøger Birds of South Asia (Pamela C. Rasmussen, 2012, og 
Birds of Southern India (Grimmett og Inskipp) og Birds of the Indian Subcontinent (samme forfattere). I en række 
tilfælde er arter nu splittet. Navne på arter med forekomst i Europa, Nordafrika og Mellemøsten er anført I 
parentes. Arternes rækkefølge svarer i store træk til den, der anvendes af Grimmett og Inskipp, og den følger 
dermed også rækkefølgen i Birds of Goa (Lainer og Alvares).     
 
Common Quail (vagtel)  hannens karakteristiske sangstemme blev hørt tydeligt to 

gange i korte sekvenser i Baga Fields på passende biotop 18.1. 
Arten er angivet som sjælden i Goa, men skulle forventes at 
være til stede hyppigere.  

Indian Peafowl  set 6 dage og typisk 1-2 fugle.   

Grey Junglefowl set og hørt i Bondla og Backwoods, bl.a. 4 ved Tambdi Surla. 

Ruddy Shelduck (rustand) 20 ved Carambolin og 23 ved Tikkanen. 

Lesser Whistling Duck imponerende ansamlinger i søerne Carambolin, Pilerne, Batim 
(ikke mindst) og Tikkanen. 

Comb Duck 9 i Tikkanen 

Cotton Pygmy Goose 2 i Pilerne og 10+ i Batim Lake. 

Gadwall (knarand) 2 i Batim Lake.  

Indian Spot-billed Duck 5 ved Carambolin Fields. 

Common Teal (krikand) 50+ både i Carambolin Paddyfields og i Batim Lake. 

Garganey (atlingand) 4+ i Batim Lake. 

Northern Pintail (spidsand) 200+ i Batim Lake. 

Northern Shoveler (skeand) 5+ i Batim Lake. 

Ferruginous Duck (hvidøjet and) 3+ i Batim Lake var en overraskelse. 
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Rufous Woodpecker 1 i Socorro og 2 i Backwoods, alle kun hørt. 

White-bellied Woodpecker 2 hørt i Backwoods. 

Heart-spotted Woodpecker 3 og 1 set i Backwoods. 

Brown-capped Pygmy Woodpecker 1 og 1 set i Backwoods.   

Common Flameback  1 i Backwoods nær lejren 26.1 fouragerede højt i træerne. Til 
trods for navnet er det en pæn overraskelse. 

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

Greater Flameback 1 i Bondla og 1-3 i Backwoods alle dage. 

White-naped Woodpecker 1 hørt i Backwoods. 

Brown-headed Barbet 3 i Bondla og op til 3 i Backwoods. 

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

Malabar Barbet  flere alle 3 dage i Backwoods, flest op til 15+ 24.1. 

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

Malabar Grey Hornbill 3 i Bondla og alle dage i Backwoods med op til 20+ 24.1.  

Malabar Pied Hornbill  1 i Bondla og på Zuari, samt alle dage i Backwoods med op til 
15+ 24.1. 

Great Hornbill 5 sammen i Backwoods. 

Common Hoopoe (hærfugl) set 5 gange, 1-2 individer. 

Malabar Trogon  2 i Bondla samt 1 og 3 i Backwoods. Specielt de 2 af 
observationerne under helt optimale forhold. 

Indian Roller i alt 8 i løbet af turen. 

Common Kingfisher (isfugl) almindelig ved vådområderne, med flest: 14 på Zuari. 

Stork-billed Kingfisher  1 på Zuari og 1 ved Tikkanen er meget få i forhold til for få år 
tilbage. 

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

Black-capped Kingfisher 4 på Zuari River. 

Collared Kingfisher 3 på Zuari River. 

Pied Kingfisher (gråfisker) ved flere af søområderne, i alt 8 noteret. 

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

Blue-tailed Bee-eater almindelig flere steder, bl.a. 20+ ved rismarker nær Siolim. 

Chestnut-headed Bee-eater op til 4 på dagene i Backwoods. 

Drongo Cuckoo  1 i Backwoods 25.1 er usædvanlig for tidspunktet, hvor 
gennemtrækket normalt er i december. 

Asian Koel  iørefaldende karakterfugl mange steder med bestand af House 
Crow og derfor få i Backwoods. 

Banded Bay Cuckoo 1 i Carambolin Wood. 

Blue-faced Malkoha 2 på Verna Plateau. 

Greater Coucal  i alt 10 noteret i løbet af turen. 

Vernal Hanging-parrot  i alt 20 noteret i skovområderne med ca. halvdelen af dem i 
Bondla. 

Rose-ringed Parakeet (lille alexanderparakit) i alt 30 noteret, specielt ved byerne i lavlandet. 

Plum-headed Parakeet almindelig på en række lokaliteter. 

Malabar Parakeet op til 5 i Backwoods. 

White-rumped Needletail 5 i Backwoods.  
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Brown-backed Needletail 3 og 2 i Backwoods. 

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

Little Swift (lille sejler) almindelig flere steder. 

Indian Swiftlet bl.a. op til 80+ i en enkelt flok i Backwoods. 

Crested Treeswift 1 i Socorro og 3 i Backwoods. 

Barn Owl 1 set nær Socorro plateau. 

Jungle Owlet 1 i Backwoods. 

Spotted Owlet 2 i Baga Fields og 2 par i Carambolin Wood. 

Brown Hawk Owl 2 i Carambolin Wood. 

Sri Lanka Frogmouth det velkendte par var stadig i lejren i Backwoods. 

Jerdons Nightjar i alt 3 set og hørt på Socorro-plateauet og 1 ved Bolcarnem. 

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

Mountain Imperial Pigeon 5 og 1 i Backwoods. 

Spotted Dove almindelig de fleste steder. 

Grey-fronted Green Pigeon  usædvanligt mange ved Bondla og Backwoods, flest 100+ nær 
Bolcarnem på morgenfouragering.  

Orange-breasted Green Pigeon enkelte set ved Zuari, i Backwoods og ved Shirgao. 

Emerald Dove 3 ved Shirgao. 

Slaty-breasted Rail 1 i kanal ved Neura. 

White-breasted Waterhen set ved vand flere steder og også helt udtørrede vandhuller. 

Grey-headed Swamphen  store antal i Carambolin Lake, Batim Lake og i Tikkanen. 

Common Moorhen (rørhøne) enkelte i de større vådområder. 

Common Coot (blishøne) 60+ i Batim Lake. 

Pintail Snipe (sibirisk bekkasin)  3 i rismarker ved Siolim Paddyfields, 2 i rismarker ved Verna og 
1 ved Tikkanen. 

Common Snipe (dobbeltbekkasin) i alt 18 observeret i diverse vådområder, og flere kan evt. have 
været Pintail Snipe. 

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

Spotted Redshank (sortklire) 1 ved Carambolin Lake, 1 ved Tikkanen. 

Common Redshank (rødben) i alt 50+ noteret ved diverse vådområder. 

Marsh Sandpiper (damklire)  8 i rismarker ved Siolim, 5 ved Tikkanen og 2 i rismarker ved 
Verna. 

Common Greenshank (hvidklire) i alt 10 ved vådområder. 

Green Sandpiper (svaleklire) 1-2 ved enkelte af vådområderne.  

Wood Sandpiper (tinksmed) i alt 55 noteret i vådområderne og specielt i rismarker.  

Terek Sandpiper (terekklire) 1 ved Zuari River. 

Common Sandpiper (mudderklire) registreret ved de fleste vådområder. 

Little Stint (dværgryle) 5 i rismarker ved Candolim og 5 ved Tikkanen. 

Temminck’s Stint (temmincksryle) 5 i rismarker ved Candolim, 6 ved Neura og 4 ved Tikkanen. 

Dunlin (alm. ryle) 3 på Morjim Beach. 

Ruff (brushane)  i alt 90 ved vådområderne, heraf 80 ved Tikkanen er mange 
flere end tidligere. 

Black-winged Stilt (stylteløber) i alt 160 ved flere vådområder, flest: 100 ved Neura.  

Phesant-tailed Jacana langt færre end næste art, flest: 10 ved Batim Lake.   
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Bronzed-winged Jacana i alt 120 noteret ved diverse vådområder. 

Small Pratincole 29 på ved Tikkanen. 

Little Ringed Plover (lille præstekrave) i alt 12 ved flere vådområder. 

Kentish Plover (hvidbrystet præstekrave) 100+ på Morjim Beach. 

Lesser Sand Plover (mongolsk præstekrave) 300+ på Morjim Beach. 

Greater Sand Plover (ørkenpræstekrave) 40+ på Morjim Beach. 

Yellow-wattled Lapwing  1 i rismarker ved Mayem var den eneste af en art, der bliver 
stadig sjældnere. 

Red-wattled Lapwing almindelig i alle markområder. 

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

Heuglin’s Gull (sibirisk måge) 50+ ved Morjim Beach. 

Pallas´s Gull (stor sorthovedet måge) 1 ved Morjim Beach. 

Brown-headed Gull 200+ ved Morjim Beach. 

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

Slender-billed Gull (tyndnæbbet måge) 150+ ved Morjim Beach. 

Gull-billed Tern (sandterne) ved kyst og vådområder, flest 60 ved Zuari River. 

River Tern 1 i rismarker ved Carambolin Lake. 

Lesser Crested Tern (bengalsk terne) 5 ved Morjim Beach. 

Great Crested Tern (bergiusterne) 2 ved Morjim Beach.  

Sandwich Tern (splitterne) 5 ved Morjim Beach. 

Osprey (fiskeørn) 2 ved Chapora River, 1 ved Socorro Fields og 1 ved Zuari 
River.  

Black-shouldered Kite (blå glente) i alt 10, flest 4 Dhivar Island.   

Black Kite / ssp. govinda, ssp. lineatus (sort glente) her regnet som samme art, bl.a. en del lineatus i Baga Fields     
 og meget almindelig flere steder. 

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

White-bellied Sea Eagle 2 ved Chapora River og 1 ved Neura. 

Crested Serpent Eagle i alt 13, hvoraf de fleste i Backwoods. 

Black Eagle i alt 7, hvoraf 4 i Backwoods. 

Western Marsh Harrier (rørhøg) set i de fleste af lavlandets vådområder, i alt 35 fugle. 

Pallid Harrier (steppehøg)  1-2 hunfarvede Dhivar Island og 1-2 ubestemt muligvis denne 
art. 

Montagu’s Harrier (hedehøg) 1 ved Siolim og 1 ved Neura. 

Crested Goshawk 2-3 i Backwoods og 1 juv. ved Neura. 

Besra  1 han set og fotograferet ved Bolcarnem. Arten bliver kun set 
ret sporadisk i Goa. 

Shikra næsten dagligt og i alt 17 observationer i løbet af turen. 

Oriental Honey Buzzard i alt 12+, de fleste i Backwoods.  

White-eyed Buzzard 1 på Verna Plateau. 

Indian Spotted Eagle i alt 9, næsten alle i lavlandet. 

Greater Spotted Eagle (stor skrigeørn) i alt 11, alle i lavlandet. 

Booted Eagle (dværgørn) i alt 12 fordelt over turen. 

Changeable Hawk-eagle  1 ved Siolim og 2 i Bondla. 
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Indian Spotted Eagle                                            Foto: Søren        Asian Open-bill                                                           Foto: Søren 

 

Mountain Hawk Eagle 1 + det faste par i Backwoods. 

Common Kestrel (tårnfalk) 1 på Verna Plateau. 

Little Grebe (lille lappedykker) enkeltfugle i Carambolin, Pilerne og Batim Lakes.  

Oriental Darter først og fremmest en Carambolin-art - med op til 30 dér. 

Little Cormorant  set almindeligt i vådområderne og en enkelt i Backwoods. 

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

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

Western Reef Egret (revhejre) enkelte set i forbindelse med floderne. 

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

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

Eastern Cattle Egret  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 5 ved Carambolin. 

Striated Heron enkelte ved Socorro enge og Zuari River. 

Black-crowned Night Heron (nathejre) 1 i Bondla, 2 ved Zuari River. 

Cinnamon Bittern 1 set i rismarker ved Siolim.  

Spoonbill (skestork)  ca. 100 ved Neura 28.1. En fast lokalitet for arten, men 
tilsyneladende det hidtil højeste antal i Goa. 

Glossy Ibis (sort ibis)  i alt næsten 300 i flere store flokke i vådområderne er en del 
flere end tidligere. 

Black-headed Ibis i alt ca. 100 i vådområderne. 

White Stork (hvid stork) 1 set fra bussen i landsbyområde ved Batim 23.1 af bl.a. Jens 
og Flemming, men ikke meldt ud straks pga. ukendskab til 
artens yderst fåtallige forekomst. Detaljer som fx rødt næb blev 
set klart. 

Painted Stork  2 ved Siolim, 1 ved Mayem og 3 ved Neura. 

Asian Openbill i alt 34 og set ved vådområder og marker. 

Woolly-necked Stork i alt 65 set ved vådområderne, flest: 30 ved Siolim. 

Lesser Adjutant i alt 18, med 2-5 ved flere vådområder. 

Indian Pitta 1 set i Arpora Wood.  
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Asian Fairy Bluebird 7 og 5 set på to dage i Backwoods. 

Jerdon’s Leafbird 3 i Arpora Wood. 

Gold-fronted Leafbird  i alt 19 i skovområderne, flest: 10 i Arpora. – Desuden flere 
ubestemte leafbirds. 

Bay-backed Shrike 1 ved Baga Fields ved nyt fast tilholdssted for arten. 

Long-tailed Shrike  i alt 21 med iagttagelser fra de fleste dage - dog ingen i 
Backwoods. 

Brown Shrike 1 ved Siolim og 1-3 i dagene i Backwoods. 

Rufous Treepie i alt 7 fordelt på små skovlokaliteter.  

House Crow meget almindelig og set dagligt. 

Indian Jungle Crow mere fåtallig end ovenstående og ikke set alle dage. 

Ashy Woodswallow 3 i Bondla og 1-3 set dagene i Backwoods. 

Indian Golden Oriole set dagligt med et enkelt dagstal i Backwoods på 30+. 

Black-hooded Oriole i alt 12 noteret fordelt på flere skovlokaliteter. 

Black-naped Oriole 1 i Socorro Woods. 

Black-headed Cuckooshrike 2 i Backwoods, 3 i Arpora. 

Small Minivet Flere observationer af 1-2 fugle, i alt 13 noteret. 

Orange Minivet 4 og 1 i Backwoods. 

Bar-winged Flycatcher-shrike 2 i Backwoods, 3 i Arpora. 

Black Drongo almindelig og registreret stort set dagligt. 

Ashy Drongo ligeledes set stort set dagligt, samt en del ikke artsbestemt. 

White-bellied Drongo 2 i Socorro, 1 i Arpora. 

Bronzed Drongo i alt 11 set i skovene. 

Hair-crested Drongo 4, 1 og 3 i Backwoods. 

Greater Racket-tailed Drongo 2 i Bondla, samt 2, 1 og 2 i Backwoods. 

White-spotted Fantail  1 på Dhivar Island, 1 i Arpora. 

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

Asian Paradise Flycatcher 2 ved Pilerne, 3 i Bondla, 1 og 1 i Backwoods, 2 i Arpora. 

Common Iora set i en række lunde og skove, i alt 13 noteret. 

Common Woodshrike 2 i Backwoods, 1 i Arpora. 

Malabar Woodshrike  4 i Backwoods. 

Blue-capped Rock Thrush 2 ved Tamdi Surla i Backwoods. 

Malabar Whistling Thrush 2 i Bondla, 2 og 1 i Backwoods, 1 i Arpora. 

Orange-headed Thrush  1 i Bondla, 1-3 3 dagene i Backwoods, 1 flere dage ved 
hotellet. 

Indian Blackbird 1-2 i hvert af de højere skovområder. 

Brown-breasted Flycatcher 2 i Backwoods. 

Red-breasted Flycatcher (lille fluesnapper)  1 han ved Tamdi Surla i Backwoods blev set med alle detaljer. 
Arten er klart sjældnere end efterfølgende. 

Taiga Flycatcher (tajgafluesnapper) 2 i Bondla, 1 og 1 i Backwoods. 

Ultramarine Flycatcher  1 i Backwoods 26.1. En sjælden vintergæst fra Himalaya med 
Goa i den allersydligste del af overvintringen.  

Verditer Flycatcher 1 og 1 i Backwoods. 

Tickell’s Blue Flycatcher i alt 10 skovområderne.   
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Grey-headed Canary Flycatcher 1 i Backwoods med ophold på stedet i længere tid. 

Oriental Magpie-robin almindelig og set og hørt stort set dagligt. 

White-rumped Shama 2 i Bondla og 1 i Backwoods. 

Indian Robin i alt 10 i åbne områder i skov. 

Black Redstart (husrødstjert) 1 han af racen rufiventris ved Baga blev set samme sted af 
hold 1. Den angives som sjælden i Goa.  

Siberian Stonechat (sibirisk bynkefugl) i alt 14 i åbent, tørt terræn i lavlandet. 

Pied Bushchat i alt 6 på samme biotoper som ovenstående. 

Chestnut-tailed Starling i alt 200+ mest i større flokke og i lunde og skove. 

Malabar Starling 1 i Soccoro er usædvanlig her, desuden 5 og 1 i Backwoods. 

Rosy Starling (rosenstær) 50+ i Baga, 1-5 flere andre steder i lavlandet. 

Common Myna 10+ i Baga, 1 ved Shirgao. 

Jungle Myna almindelig og set stort set dagligt, i flok op til 200+ ved Pilerne. 

Velvet-fronted Nuthatch 1 i Bondla, 2 i Backwoods. 

Indian Yellow Tit  2 i Saligao Zor. 

Dusky Crag Martin 3 i Bondla. 

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

Wire-tailed Swallow 1-3 set en række dage. 

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

Streak-throated Swallow 2-4 set en række dage. 

Common House Martin (bysvale) 1 og 2 i Backwoods. 

Grey-headed Bulbul 2 Bondla, 2-3 mest hørt i Backwoods. 

Flame-throated Bulbul 3 i Bondla, samt 4, 5 og 3 i Backwoods. 

Red-whiskered Bulbul meget almindelig og set alle dage. 

Red-vented Bulbul almindelig og set de fleste dage. 

White-browed Bulbul i alt 17 noteret, mest i lavlandet og ingen i Backwoods. 

Yellow-browed Bulbul flere i Bondla og ale dage i Backwoods. 

Square-tailed Black Bulbul flere alle dage i Backwoods. 

Grey-breasted Prinia i alt 8 noteret på fordelt på 6 dage. 

Plain Prinia 4 ved Siolim, 2 på Dhivar Island, 2 på Verna Plateau. 

Ashy Prinia 2 ved Baga, 1 ved Carambolin, 1 ved Shirgao. 

     

Ashy Prinia                                                       Foto: Søren        Plain Prinia                                                     Foto: Søren 
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Zitting Cisticola (cistussanger) 1 ved Baga, 2 ved Siolim. 

Blyth’s Reed Warbler (buskrørsanger) almindelig og hørt og set alle dage. 

Clamorous Reed Warbler 1 ved Carambolin, 3 ved Shirgao, 1 ved Neura. 

Common Tailorbird almindelig i krat og haver i lavlandet.   

Greenish Warbler (lundsanger) kun hørt / set 3 gange med sikkerhed, alle i lavlandet. 
Bestemmelse på kald (og udseende) i forhold til næste art 
kræver tid og forsigtighed, og den er givetvis mere almindelig, 
end det fremgår, men en stor del af de små grønne har givetvis 
været Green Warbler.  

Green Warbler (kaukasisk lundsanger)  meget almindelig og hørt / set alle dage. Tydeligvis meget 
almindeligere end ovennævnte. 

Western Crowned Warbler 4 i Bondla, 2 i Backwoods.   

Puff-throated Babbler 1 i Backwoods er meget færre end normalt. 

Indian Scimitar Babbler hørt i Backwoods og 2 hørt i Arpora. 

Dark-fronted Babbler 5 ved fælles redebygning i Bondla, 1 i Backwoods. 

Jungle Babbler 6 i Bondla, 4 og 10 i Backwoods, 10 på Verna Plateau. 

Brown-cheeked Fulvetta 12+ i skovområder, mange af dem blot hørt. 

Rufous-tailed Lark 2 på Verna Plateau. 

Malabar Lark 1 på Socorro Fields, 1 på Verna Plateau. 

Thick-billed Flowerpecker 12+ i diverse træbevoksede biotoper. 

Nilgiri Flowerpecker  almindelig og set de fleste dage. 

Purple-rumped Sunbird almindelig og set alle dage. 

Small Sunbird 5 i Bondla, og almindelig i dagene i Backwoods. 

Purple Sunbird almindelig og set de fleste dage. 

Loten’s Sunbird 2 ved Bolcarnem. 

Vigors’s Sunbird  2 ved Saligao Zor. 

Little Spiderhunter 1 ved Bolcarnem. 

Forest Wagtail 1 i Backwoods. 

White-browed Wagtail i alt 8 set i åbent terræn nær vand. 

Yellow Wagtail (gul vipstjert) 1 ved Pilerne, 4 i rismarker ved Mayem, 3 i rismarker ved 
Verna. 

Grey Wagtail (bjergvipstjert) 2 ved Bondla, 1 og 1 i Backwoods. 

Tawny Pipit (markpiber) 1 ved Baga, 2 ved Socorro Fields. 

Richard’s Pipit (storpiber) 1 på Dhivar Island. 

Blyth’s Pipit (mongolsk piber) 1 ved Carambolin Fields. 

Paddyfield Pipit  1 ved Baga, 1 ved Morjim Beach, 1 ved Mayem, 4 på Dhivar 
Island. 

Tree Pipit (skovpiber) 4 ved første og 2 ved andet besøg Baga, 1 ved Carambolin, 2 i 
Backwoods. 

House Sparrow (gråspurv) 1-2 enkelte steder ved bebyggelse. 

Yellow-throated Sparrow  1 og 40 ved Bolcarnem.    

Baya Weaver 2 ved Baga, 2 ved Shirgao, 40+ i rismarker ved Verna. 

White-rumped Munia i alt 80 i markområder, heraf 40 i rismarker ved Verna. 

Scaly-breasted Munia 60 i rismarker ved Verna. 

Common Rosefinch (karmindompap) 2 og 2 i Backwoods. 
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Og de svære pibere:    Blyth´s Pipit                      Foto: Søren  Paddyfield Pipit                                              Foto: Søren 

 

 

Pattedyr artsliste 

blandt andet følgende: 

 

Bonnet Macaque i Backwoods 

Hanuman Langur i Bondla og i Backwoods 

Small Indian Civet i Backwoods 

Indian Grey Mongoose ved Zuari River 

Indian Palm Squirrel flere steder 

Malabar Giant Squirrel i Bondla 

Indian Giant Flying Squirrel i Backwoods 

Spotted Deer / Axis Deer i Bondla 

Fruit Bat / Flying Fox  en mindre koloni ved Baga Fields. 

 

 

 

                                               Plain Tiger                                                                                           Foto: Michael 


