
Mongoliet, 18 dage, ca. 26/5 – 13/6 2024 
 

 
 

Foreløbigt dagsprogram 
 
Dag 1 
Fly København – Ulaan Bataar 
 
Dag 2 og 3 
Straks efter ankomsten til Ulaan Bataar kører vi mod den nærliggende Gorkhi-Terelj Nationalpark. Allerede 
på vejen møder vi de første spændende arter. Det kan være hvidkronet pungmejse, gråhovedet værling 
amurfalk, nordsanger m.fl. 
Gorkhi-Terelj Nationalpark er en bjergrig nationalpark. Fuglene i nationalparken er i høj grad fugle, der 
tilhører tajgaen. Vi vil fx prøve at finde fugle som den imponerende sortnæbbede tjur, tajgagøg, 
klippeallike, tajgapiber, rødhalset drossel, sortrygget rødstjert, rubinnattergal, gråstær, hvidkindet værling 
m.fl. 
 
Dag 4 og 5: 
Lidt længere sydøst for Ulaan Bataar ligger naturreservatet Gun Galuut. Her er stepper så langt øjet rækker. 
Men den steppen huser også søer og vådmarksområder med masser af fugle.  
Her møder vi fugle som svanegås, asiatisk fløjlsand, sibirisk hjejle, damklire, sibirisk gråklire, rødhalset ryle, 
langtået ryle, steppeørn, den mægtige hvidhovedet trane, østlig digesvale og lille snefinke. 
 
Dag 6 og 7: 
Dag 6 skifter rejsen helt karakter fra den grønne taiga til den gulbrune Gobi-ørken. Vi flyver til Dalanzadgad 
i det sydlige Gobi. I og omkring byen vil vi kigge efter diverse rastende fugle som fx østlig turteldue. 
Herefter kører vi til vores lejr ved den første lokalitet i Gobi ørkenen - Yolyn Am. 
Yolyn Am betyder lammegribbens dal.  Yolyn Am er en langstrakt smal dal med stejle klippesider og med 
sne og is længst oppe i dalen. Udover lammegrib og himalayagrib vil vi se efter brun jernspurv, den næsten 
endemiske mongoljernspurv, sinkiangløvsanger, pragtrosenfinke, bjergværling m.fl.  
 



 
 
 
 
Dag 8: 
Kørsel til Khongoryn Els der er et af de største og mest spektakulære sandklitområder i Mongoliet. Klitterne 
er op mod 100 meter høje og dækker et område på næsten 100 km2. 
Her i møder vi fugle som steppehøns, ørkenpræstekrave, mongolsk præstekrave, mongolsk løbekrage, 
ørkenstenpikker, isabellastenpikker, asiatisk ørkensanger, steppetornskade og saxaulspurv og måske også 
den smukke gobipræstekrave. 
 
Dag 9:  
Vi kører videre mod nord og overnatter ved saltsøen Orog Nuur. Søens vandstand varierer en del fra år til 
år. Den fuglerige sø huser arter som skestork, rørdrum, diverse ænder og vadere, terner, storpiber m.m.  
 
Dag 10 - 11 
Vi kører længere nordvest på til steppesøen Buun Tsagaan Lake. Her finder vi store mængder af ænder, 
vadere og terner, samt spændende arter som stor sorthovedet måge, brunhovedet måge og en af verdens 
sjældneste måger - reliktmåge. Småfugle bliver vi heller ikke snydt for. Her er mulighed for både stribet 
græshoppesanger og pallas’ græshoppesanger. Søen er også tilholdssted for pallas’ havørn. 
 
Dag 12 - 14 
Efter dage med det rige fugleliv i steppesøerne kører vi nordøst på op i de smukke Khangai bjerge. I 
bjergene findes en lang række levesteder fra steppe over tajga til alpine områder. 
Skovene består hovedsagelig af lærk og fyr. I bjergene er arter som rubinnattergal og blåstjert almindelige. 
Her findes steppeørn, slagfalk, bjergrødstjert, himalayasanger, fuglekongesanger, brun jernspurv og 
himalayajernspurv, arktisk fjeldfinke, hvidkindet værling og sibirisk rørspurv. Måske støder vi også på en 
sortnæbbet tjur. 
 
Dag 15 
Vi er nu på vej ned af bjergene. Vi kører forbi byen Kharkorin, der i en årrække i 1300-tallet var hovedstad 
for det mongolske kejserdømme. Herfra kører vi gennem et rovfuglerigt område med gode muligheder for 
fx steppeørn og slagfalk. Den videre vej går forbi den fuglerige sø Ogii lake og til den endnu mere 
spændende sø Tsagaan Nur. Her er gode muligheder for arter som asiatisk sneppeklire, plettet rørhøg, 



masser af terner, tyknæbbet drosselrørsanger, østlig drosselrørsanger, lille rørsanger, Pallas’ 
græshoppesanger m.m.  
 
Dag 16 
Denne dag kører til Hustai Nationalpark, der er oprettet for at beskytte Przewalski’s hest, den sidste 
vildtlevende hesteart. Efter udsætning i 1992 huser Hustai Nationalpark nu den største vildtlevende 
population af Przewalski’s hest. Parken rummer også store bestande af andre pattedyr som krondyr, 
gazeller, argalifår og ulve. Af fugle kan vi bl.a. møde steppeagerhøne, slagfalk og engværling. 
 
Dag 17 
Kørsel tilbage til Ulaan Bataar med mulighed for gensyn med en række af de arter, vi mødte først på rejsen, 
fx hvidkronet pungmejse og azurmejse. Mulighed for sightseeing.  
 
Dag 18  
Hjemrejse. 
 
 

 


