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Indisk Saksnæb, Chambal River. Foto: Martin Junker Nielsen.

Incomming missile!!! Fiskeørn fra Dhikala, Corbett NP. Foto: Johnny Madsen.

Søskendeparret fra Ranthambore NP. Foto Jørgen Kruse.
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Forord
Vi besøgte besøgt 5 delstater i det nordvestlige Indien: Haryana, Rajastan, Uttar Pradesh, Madhya
Pradesh og Uttrakhan. Indien er et kæmpe land, og det var således kun et lille udsnit vi kunne nå
på de 17 dage, som turen varede.
Vejret på turen var generelt godt, selvom nætterne var på den kølige side. Tåge i morgentimerne
er ikke usædvanlig på denne årstid. Ved foden af Himalaya, nærmere bestemt ved byen Nainital,
fik vi 1 dag med nedbør i form af regn, slud, hagl og sne, hvilket gav begrænsede vores muligheder
under opholdet ved foden af Himalaya.
Der skal lyde en stor tak til alle deltagere på turen for et utroligt engagement og stor hjælpsomhed
under vejs. Humøret var højt, selv når temperaturen var lav. Aktivitetsniveauet var også højt, både i
felten, men også under de lange transportdage, det være sig med: fly, bus, tog, landcruisere og
jeeps. Vi kørte kun i bus de første par dage under transporten Delhi – Ranthambore. Herudover
foretogs vejtransporten og kørslen i nationalparkerne i landcruisere og jeeps, hvorfor der var nogen
forskel på de fuglearter vi – hver især – fik set.
Tak til Jørgen Kruse, Johnny Madsen, Jørgen Terp Laursen, Jens Ballegaard, Martin Nielsen for
de flotte billeder, der pryder denne rapport.
Også tak til Jørgen Terp Laursen for den interessante og spændende beretning om Jørgens og
Peters tiger-observation i Ranthambore Nationalpark. Det var nemlig en tiger oplevelse ud over det
sædvanlige.
Herudover har Erik Bjerrehave – som vanligt – videofilmet under turen. Vi ser frem til at nyde turen
i levende billeder, herunder opleve stemningen i lyd og billeder. Tusind tak for det, Erik.
Til Ritish Siri og Avisfera skal der lyde en stor tak for turen, herunder den velforberedte
planlægning og afvikling. Turen blev gennemført med en store energi og et fantastisk engagement.
En Indienstur med Avisfera er godt givet ud. Erfaringen med naturture i Avisfera er stor, og de
arrangerer skræddersyede fugle- og pattedyr rejser. De har også stor erfaring med afvikling af
sneleopard-ekspeditioner i Himalaya. Tjek deres hjemmeside her: http://avisfera.com/
Tak til alle, der deltog i den daglige gennemgang af Tjekliste. Der var meget at holde øje med,
specielt fordi vi hovedsagelig kørte i separate landrovere/jeeps.
På turen kårede vi på ”demokratisk” vis dagens fugl, ligesom vores gættekonkurrence over antal
arter (opgjort af Finn og Georg den 2/2-20). Der var bud fra deltagerne mellem 320 og 432 arter.
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Det blev til i alt 359 arter, og konkurrencen blev vundet af Martin, som med et bud på 361 arter
ramte meget tæt. Martins gæt, udløste en præmie, som gav stor glæde, nemlig bogen ”A fieldguide
of Indian Mammels” af Vivek Menon.
Som vanligt, var der også løbende præmier til dem, som først opdagede én af de 6, af turlederen
udpegede, lakridsfugle. De 6 lakridsfugle fremgår her med vinderne i parentes: Sarus Crane
(Martin), Tiger (Nancy), Knob-billed Goose (Anna), Black-headed Jay (Birgit), Forktail uspec.
(Jens), Grib uspec. (Johnny).
Forberedelse af turen har – som sædvanligt – taget lang tid. Fra beslutning i DOF Travel-udvalget
til planlægning med lokalagenten Avisfera til annoncering på hjemmesiden i februar 2019. Turen
blev hurtigt udsolgt med 13 pax. Der skulle holdes formøde og ansøges om visa (notorisk
besværligt).
Deltagerliste:
Anna Balzer og Johnny Madsen, Ringsted
Georg Guldvang og Finn Lund Henriksen, Aarhus
Birgit Graversgaard og Kai Stolpe, Frederikssund
Erik Bjerrehave, Viborg
Martin Juncker Nielsen, København
Nancy og Bjørn Møller, Ringkøbing
Jens Ballegaard, Ringkøbing
Jørgen Kruse, Rørvig
Jørgen Terp Laursen, Brabrand
Ritish Suri, Lokalguide Avisfera Adventures
Peter Lafrenz, Glostrup, DOF Travel turleder

Her skulle have været et billede af gruppen, men fotografen må have tabt kameraet, da han flygtede fra tigeren. Foto:
Jørgen Terp.
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Rejserute NW Indien – januar 2020
Søndag den 19/1-20

Afgang Kastrup lufthavn med Lufthansa kl. 10.10 med
mellemlanding i Frankfurt Airport, kl. 11.15 lokal tid. Afgang
Frankfurt Airport, kl. 13.55 lokal tid

Mandag den 20/1-20

Ankomst Indira Gandhi Airport, New Delhi, kl. 02.10 lokal tid.
Transfer til Hotel Lemon Tree, New Delhi Arocity.
Morgenobs fra indgangen til Hotel Lemon Tree: kl. 09.3010.15. Besøg i Sultanpure Wetland kl. 11.40-15.45 og Basai
Wetland kl. 16.00-17.45.
Overnatning: Hotel Lemon Tree, New Delhi Arocity.

Tirsdag den 21/1-20

Afgang hotel Lemon Tree kl. 06.50.
Transfer New Delhi mod Chambal: kl. 06.50-12.00.
Kort pause v/ tankstation: kl. 09.15-09.50.
Chambal Safari Lodge: kl. 12.10-17.00, herunder ”havevandring” kl.
14.15-17.00.
Overnatning: Chambal Safari Lodge.

Onsdag den 22/1-20

Afgang Chambal Safari Lodge: kl. 06:00-07.00
Sarus Crane Wetland (nord for byen Etawah): kl. 08.45-11.30.
Bådfart Chambal River: kl. 13.20-17.00.
Overnatning: Chambal Safari Lodge.

Torsdag den 23/1-20

Afgang Chambal Safari Lodge kl. 08.05.
Agra, Taj Mahal: kl. 09.15-11.30.
Agra – Bharatpur: kl. 11.30-13.30. Indkvartering i Birders Inn.
Kumer steppeområde (½-times kørsel fra Birders Inn): 15.30-17.00.
Landsby med lokalitet for Painted Snipe: kl. 18.00-18.20.
Overnatning Birders Inn, Bharatpur.

Fredag den 24/1-20

Afgang Birders Inn, Bharatpur kl. 07.00.
Bharatpur: Khalaodeo National park: kl. 07.15-16.45 (Rickshawbiking).
Overnatning Birders Inn, Bharatpur.
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Lørdag den 25/1-20

Afgang Birders Inn, Bharatpure kl. 06.20.
Transfer til Ranthambore NP: kl. 06.20-11.00.
Kaffepause: kl. 09.15-09.45.
Hotel Dev Villa: kl. 11.20-13.30.
Ranthambhore NP – game drive: kl. 13.30-18.00.
Overnatning: Hotel Dev Villa.

Søndag den 26/1-20

Ranthambore National Park:
-

Mandag den 27/1-20

Afgang Hotel Dev Villa kl. 06.30.
Gamedrive zone 2: kl. 07.00-11.00.
Game drive zone 6 incl. packed lunch: kl. 11.00-14.00. Game drive zone 2: kl. 14.00-16.45.

Overnatning: Hotel Dev Villa.
Afgang Hotel Dev Villa: kl. 06.15
Tog Ranthambore – New Delhi Nizamuddin Train Station; kl.
07.0012.30.
Frokost New Delhi: Café Okhla Mathus: kl. 13.30-14.30 Tog
Old Delhi Train Station – Kathgodam: kl. 16.00-22.45.
Overnatning: North House, Kathgodam.

Tirsdag den 28/1-20

Afgang hotel North House, Kathgodam: kl. 08.00.
Transport Kathgodam-Saattal: kl. 08.00-09.15.
Saattal: kl. 09.15-12.30.
Incredible Birding Camp med fotoskjul: kl. 12.30-15.00 (inkl. frokost).
Ankomst Abbotsford Estate: kl. 16.00 i 2.080 moh.
Overnatning: Abbotsford Estate.

Onsdag den 29/1-20

Abbotsford Estate: kl. 08.30-16.30.
Hold 1: Gåtur downhill til Den katolske Kirke og retur: kl. 16.30-18.00.
Hold 2: Gåtur uphill i området oppe over Abbotsford Estate: kl.
16.3018.10.
Overnatning: Abbotsford Estate.

Torsdag den 30/1-20

Abbotsford Estate: kl. 07.00-08.45.
Nainital – på vej til Chobi, som dog måtte opgives pga. tiden (is- og
sneglatte veje). Kl. 08.45-11.40.
Frokostpause Abbotsford Estate: kl. 11.40-13.30.
Afgang mod Corbett NP: kl. 13.30.
Et par stop i Magnoli Valley: kl. 14.25-16.35.
Ankomst Tiger Camp ved Kosi River: kl. 17.30.
Overnatning: Tiger Camp nær Corbett NP.
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Fredag den 31/1-20

Afgang Tiger Camp kl. 06.45.
Morgentur til Kosi River: kl. 07.00-09.00.
Corbett National Park på vej mod Dhikala: kl. 09.45.
Frokostpause Kinaly Rest Area: kl. 13.30-14.00.
Dhikala Forest Rest House indkvartering: kl. 14.20.
Gamedrive Corbett NP: kl. 14.40-17.30.
Overnatning: Dhikala Forest Rest House.

Lørdag den 1/2-20

Gamedrive Corbett National Park: kl. 06.45-08.45.
Morgenmad Dhikala: kl.08.30-09.00.
Gamedrive Corbett National Park: kl. 09.00-10.45:
Tre landcruisers tager på tiger-jagt og to tager til grassland for birding.
Frokost, obs fra Platform og tjek-ud Dhikala Forest Rest House: kl.
10.45-12.30.
Gamedrive Corbett National Park fra Dhikala-Main Gate – 31 km: kl.
12.30-16.40.
Kosi River: kl. 16.55-17.25.
Overnatning: Tiger Camp.

Søndag den 2/2-20

Tiger Camp: kl. 06.30-07.30.
Landcruiser-tur til nærliggende bjerge (1.700 moh) udenfor Corbett
NP:
Stop i skoven nær Ritish’s bolig: Kl. 08.00-08.30.
Stop i 1.200 moh med snow-view over Himalayas tinder, kl.
09.0009.30.
Byen Taram og dalen syd for: kl. 09.50-11.00.
Ritish’s House: kl. 13.10-14.10.
Skovvej + Kosi River: kl. 14.30-16.15.
Afskedsmiddag Tiger Camp.
Overnatning: Tiger Camp.

Mandag den 3/2-20

Kosi River fra Tiger Camp: kl. 07.00-08.30.
Afgang Tiger Camp/Corbett-area: kl. 11.30.
Transfer Tiger Camp – Delhi Aerocity: kl. 11.30-19.00.
Kort stop ved kaffe/the ved Burger King.
Kort stop på motorvejen ved Delhi Losseplads for at se på Sorte
Glenter.
Aftensmad Hotel Pride Plaza, Delhi Aerocity: kl. 19.00-20.00.
Ankomst afgangshal Indira Gandhi Airport: kl. 20.40.
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Tirsdag den 4/2-20

Take off Indira Gandhi Airport kl. 02.16 lokal tid.
Landing München kl. 06.45 lokal tid efter en 8 timer og 10 minutters
flyvetur.
Lufthavnen i München lukket efter landing fra kl. 06.45-08.00 pga.
kraftig regn og vindstød.
Afgang München kl. 08.20 med ankomst CPH kl. 09.40.

Turruten ad landeveje fra Google-map viser i alt 1.715 km. (Der er ikke taget højde for at 2 af strækninger skete med tog) Hertil
kom det løse på dagturene.

Dagbog
Søndag den 19. januar 2020
Temperaturen her til morgen er +5 grader. Januar måned ser i DK ud til at blive den varmeste, der
nogen sinde er målt af Meteorologisk Institut. Der var også gang i naturen. På Peters morgentur
med hunden var der fuld gang i solsorte-sang, erantis, vintergæk og selv et kirsebærtræ var
sprunget ud!
Klokken er nu 09.20 og vi venter her i Kastrup Lufthavn på flyet til Frankfurt, som ikke er landet
endnu. Bording er først berammet til kl. 09.40. Vi skulle gerne afsted nogenlunde planmæssigt, da
vores Delhi-fly i Frankfurt afgår kl. 13.10. Ved kuffertindleveringen var der noget knas med
indtjekningen via de opsatte skærme. Og vi måtte ikke gå til manuel indtjekning. Der er strammet
op her af lufthavnen, så der kan spares endnu flere ansatte! Der var ikke én af os, der fik tjekket
ind via de opsatte tjek-ind standere. Det gik specielt galt ved indtastning af visumnummer (var det
et 1-tal eller et stort I? – vi fandt ikke ud af det). Andre deltagere opgav på forhånd, da de så hvilket
bøvl, der var. Da det ikke lykkedes for os, fik vi lov til at tjekke manuelt ind ved skranken.
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Men nu er vi ved gaten til Lufthansas fly til Frankfurt med planlagt afgang kl. 10.10. Da vores fly
ankommer fra Frankfurt, ser vi 2 pasbetjente stå og kræve ID fra alle de ankomne passagerer. Der
er blevet strammet op her.
Vi boader flyet, en Airbus A321, og vores Kapitäin Jörgen Vogel lover os, at flyet afgår
planmæssigt kl. 10.10. Flyet er godt fyldt. Vejret er smukt. Det er skyfrit med masser af blå himmel.
En lidt hård landing i Frankfurt Airport kl. 11.15 - godt 25 minutter før planlagt – hurra.
Frankfurt Airport: kl. 11.15-13.15.
Georg ser gravand under landingen. Herudover 1 sortkrage.
Vi får tjekket vores pas og visum, og sidstnævnte stemples med en rød farvekode. Bording er lidt
kaotisk. Flyets ene trappe var defekt, så alle skulle ind ad ”fordøren”. Det gik alligevel, da vi var
mellem de første på ”monkey class”, der blev sluppet ind bagerst i flyet (række 51-54). Flyet en
Boing 747-400 har 10 sæder pr. række, her på økonomiklassen. Take off kl. 13.55 med 45
minutters forsinkelse. Flyet er så godt som fyldt.
Vi flyver stik øst via Prag-Budapest-Minsk-Vilnius og videre syd om Volga-flodens udløb i Det
Kaspiske Hav. Der gøres klar til aftensmad, og nogen af os får en GT inden middagen.
Mandag den 20. januar 2020
Vi flyver syd om Kabul kl. 00.15 på vej mod Delhi. Vi har 1½ times flyvning tilbage.
Kl. er nu 01.00 lokaltid. Vi er under indflyvning til Delhi Airport. Planmæssig landing om ca. ½ time.
Kaptajnen melder om tåge, hvilke primært skyldes forurening i luften over New Delhi og byens godt
22 mio. indbyggere! Vi kan derfor ikke lande, og vi cirkler over byen i godt 40 minutter, og lægger
så igen an til landing. Men landingen afbrydes. Det er fortsat for tåget. Først kl. 02.10 lander vi, og
der landes på instrumenterne og 50 meters sigt (vi kan følge landingen på skærmen, så vi kan
kontrollere, at vi lander på landingsbanen! Temperaturen i New Delhi er +6 grader.

Indira Gandhi International Airport: kl. 02.10-03.30.
Vi venter ved immigration for at få vores indrejse stempel og vi skulle fremvise pas og godkendt
visum. Nogle af os stod i den forkerte kø, så tilbage og vente sidst i den nye kø. En passager foran
os blev sendt tilbage for at få udskrevet sit visummet med det korrekte logo. Alle i køen fik af
manden i skranken, at man skulle have udskrevet visummet på det ”rigtige” godkendte papirformat,
hvilket flere af os dog ikke havde. Men en god og venlig snak med manden i skranken, gav et
positivt respons, og vi slap alle igennem med smil og uden yderligere forsinkelser.
Efter modtagelse af kufferter var der besøg i vekselkontoret, hvor vi fik vekslet til indiske rupees.
Klokken er 03.30 lokal tid før vi møder vi vores lokalguide Ritish Siri efter en uproblematisk tur
gennem tolden (ingen blev stoppet og undersøgt).
Ritish fortæller, at alle andre fly landede, men ikke Lufthansa. Jeg synes, at det er rigtig godt, at
kaptajnen afventer bedre sigt. Spørgsmålet er dog, om sigten overhovedet havde bedret sig efter 1
time og 10 minutters cirklen over lufthavnen, men nu skulle vi ned, og der var ingen vej udenom.
Vi gik ud til vores bus, der lignede en engelsk bus fra 50’erne. Der var ”styrehus”, hvor
buschaufføren og bushjælperen kunne sidde i aflukke med en lukket luge, der formentlig var her,
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hvor passagererne for år tilbage købte deres busbilletter. Kufferterne er pakket, og vi styrer den
korte tur, på ca. 15 minutter, til vores hotel.
Hotel Lemon Tree: kl. 03.45
Vi har bestilt hotel her i Delhi Aerocity, som er et lukket hotelområde tæt på lufthavnen. Det blev –
efter flere ændringer – Hotel Lemon Tree, et internationalt hotel med fin standard. Vi blev
sikkerhedstestet ved indgangen
Hotel Lemon Tree: kl. 09.00-10.20
Vejr: 8/8, diset, let vind, 6°C
Vi fik 4-5 timers søvn inden vi stod op til morgenmad på hotellets restaurant - og der manglede ikke
noget. Omeletterne kan især anbefales. Vi tjekker de lokale fugleliv udenfor hotellet. Ritish er
lettere forsinket. Vi ser ”hele” 8 arter fra kl. 09.30-10.15: House Crow, Red-vented Bulbul,
Roseringed Parakeet, Black Kite, Brown-headed Barbet, Purple Sunbird og Common Myna. Den 8.
art var Klippedue!
Hotel Lemon Tree –> Sultanpure: kl. 10.20-11.40
Vi kører mod SW for at besøge Sultanpure Wetland, som ligger 37 km fra Delhi. Vi er i Haryana
State. Der er lidt morgenmylder i trafikken da vi kører ud ad Delhi Town og ved et betalingsanlæg
propper det til. Vi sniger os videre ad de yderste vejbaner. Da vi drejer fra motorvejen, og ud på de
mindre veje falder trafikmængden markant. Vi kører over en jernbaneoverskæring med adskillige
spor. Samtidig er der nogen kø, så vi snegler os med stop-and-go over jernbaneskinnerne. Godt
der ikke kommer tog lige nu. Vi ser adskillige Bank Myna midt i Delhi. Længere ude på landet ser vi
et par Hopooe, flere store Alexandrine Parakeet, Red-wattled Lapwing, Red-naped Ibis, Spotted
Dove, Jungle Babbler, Rufous Treepie, White-throated Kingfisher og Brown Rock-chat.
Sultanpure Wetland: kl. 11.40-15.45.
Vejr: 4/8, let vind, 8-15°C
Indtil starten af 1900-tallet var området et saltudvindingsområde med hele 40 brønde. I 1923
lukkede briterne saltudvindingen, da det ikke længere var rentabelt. Den omkring boende
befolkning mistede således deres levebrød. I 1970 skrev en engelsk ornitolog Peter Michel
Jackson til primeminister Indira Gandhi og foreslog, at området blev udlagt som Bird Sanctuary.
Indira Gandhi var med på ideen, og i 1972 blev området officielt udråbt til et Bird Sanctuary.
Sultanpure er et vådområde omkranset af en sti. Vandrestien er veludbygget, så den kan klare, at
der køres rundt med små halvåbne el-biler med plads til ca. 6 passagerer, der enten ikke har tid til
et flertimers besøg, eller er dårligt gående. Vi tog turen til fods, så vi fik mulighed for at nyde
stilheden med en spændende rundtur med masser af fugle og fuglelyde, lige fra ændernes rappen
til hejrernes hæse kald. Vi bliver, bogstaveligt talt, kastet ud i en masse nye fugle, og det blev til
hele godt 75 arter her i Sultanpure. Ikke dårligt i betragtning af, at vi kun var her i 4 timer.
I området yngler 1 par Black-necked Stork, og vi kikkede meget efter denne art, men desværre
uden held. Området er fyldt med vandfugle: storke, hejrer, skarver, gæs, ænder, sumphøns og
vadefugle. Følgende arter kan nævnes: Citril Wagtail, en adult Imperial Eagle, Indian Lesser
Spotted Eagle og Black-winged Kite på rovfuglesiden, samt White-tailed Plover og Black-necked
Stilt på vadefuglesiden, og Ferruginous Duck, Red-crested Pochard og - ikke at forglemme den
smukke Spot-billed Duck - på andesiden. Vi så også et par arter pattedyr, bl.a. Nilgai, som er stor
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antilope art, der kan veje op til 300 kg., Rhesus Macaque og adskillige eksemplarer af den
charmerende Five-striped Palm Squirrel.

En flot Spot-billed Duck, Sultanpure NP. I baggrunden en Gargany. Foto:
Martin Junker Nielsen.

En Bay-backed Shrike sås i udkanten af området. Den var fotogen, og der var enighed om, at det
var en smuk fugl, og flottere end Long-tailed Shrike, som vi også så et par stykker af. Flere fra
holdet så også denne art sidste år på Sri Lanka. Her var den en yderst sjælden fugl.
Vi får frokost i den til området tilhørende restaurant. Nu skal vi vænne os til den stærke mad. Der
er dog stor forståelse fra kokkens side, at europæer ikke alle er til den stærke mad, så dem der vil
have det endnu stærkere, må selv supplere med chili og andre stærke kryderi blandinger.
Jørgen Kruse viser os et billede, han har taget her til formiddag. Det viser sig at være en Common
Woodshrike, han.
Basai Wetland: kl. 16.00-17.45
På vej tilbage til Delhi Aerocity stopper vi ved et vådområde: Basai Wetland. Wiki skiver således
om området:

Basai wetland, located in Basai village in Gurgaon tehsil in Gurgaon district in Haryana, India, is
a flora and fauna rich water body. It is recognized as one of India's Important Bird and Biodiversity
Areas[1] and is of global conservation significance as it supports populations of several endangered,
vulnerable, and threatened bird species.[2] Basai wetlands recognized globally as an Important Bird
Area (IBA) by the BirdLife International housing 20,000 birds of over 280 species including
migratory birds and endangered birds, has not yet been declared a protected wetland by the
Government of Haryana.[ The wetland is permanent shallow wetland covering an area of about 250
acres. It includes areas with open water, Water Hyacinth Eichhornia crassipes, Typha reedbeds,
fields of Paspalum grass, and adjoining fallow fields, seasonally cultivated lands, and some thorn
scrub vegetation with Salicornia and Acacia.[2] Crops such as rice, wheat, pearl-millet, sorghum,
and mustard are cultivated seasonally in the agricultural land. [2][5] The wetland is inundated to an
area of about 1 square kilometre during the monsoon by rain water and water chAnnaled by
farmers to irrigate crops. A major source of water is also a breached water chAnnal carrying
wastewater and treated sewage from the Gurgaon Water and Sewage Works.
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The wetland supports a high diversity of birds, with at least 239 species reported since 2001 in the
area recognized as an Important Bird and Biodiversity Area.[2] The wetland is also recognized as a
birding hotspot in eBird with 282 bird species recorded as of May 2017.[6] According to a recent
assessment,[2]
Basai Wetland meets three Important Bird and Biodiversity Areas (IBA) criteria: containing
populations of threatened species (Criterion A1), supporting more than 1% of biogeographical
population of a species (Criterion A4i), and supporting populations of more than 20,000 waterbirds
(Criterion A4iii). Though the wetland shrinks during the summer months, it has a large number of
resident bird species, including many typical of wetlands, some of which breed in the hundreds
occur in Basai Wetland, including Grey-headed swamphen, Cattle egret, Black bittern, Cinnamon
bittern, Yellow bittern, and Yellow-bellied Prinia. The wetland is also used by birds such as
Greyheaded Lapwing, Watercock, and Greater flamingo. Two critically endangered vulture species
were reported to occur in Basai Wetland in the past: White-rumped vulture and Red-headed
vulture.[2][7][3]
Basai wetland also provides an important habitat for migratory birds. In winter when the wetland
expands after monsoon rains, around 1100 Bar-headed Goose have been reported, while up to
5,000 ducks of 18 species and 10,000 waders of 36 species occur during spring and autumn passage
migration.[2] Among the many migrant bird species found here over the winter are Wood sandpiper,
Smoky warbler, Moustached warbler, Common grasshopper warbler, Water rail, Baillon's crake,
Great bittern, Water Pipit, and Common crane. During winter, several thousand Citrine wagtail
and Yellow wagtail are also known to roost in Basai Wetland
Fra hovedvejen skal vi ned ad en jordvej for at komme til området. En bulldozer parkerer lidt skidt,
så vi dårligt kan komme forbi, medmindre vi kører ud i en mudderpøl med risiko for fastkørsel.
Chaufføren fra bulldozeren ser det, og går pænt tilbage til bulldozeren og for at køre den lidt
længere ud til siden. Tak for det. Vi kører så 10 minutter og kommer ud i et meget fuglerigt
vådområde, dog med langt færre arter end i formiddags. Højhuse skyder op flere steder omkring
vådområdet, men endnu er der masser af plads til et imponerende fuglerigt område, der dog ikke
er særligt kønt, da byen ser ud til at rykke nærmere og nærmere. Her er masser af sultanhøns,
ænder og gæs. White-browed Wagtail ses flyve forbi, da vi står ud af bussen. En flok Asian Pied
Starling fouragerer i fint medlys blandt det flydende liljetæppe. I sivkanten ses et par Bluethroat. Vi
går en tur videre ud ad jordvejen med tilhørende hegn, og ser bl.a. to Clamorous Warbler, Asiens
svar på Drosselrørsanger. For enden af vejen lugter der fælt af råddent kød. Cirka en halvt
hundrede hunde var samlet et stykke væk, tiltrukket af stanken. Her dumpes der slagteriaffald, til
glæde for både hunde, hejrer, sorte glenter osv, osv.

11

Bluethroat, han, Basai Wetland. Foto: Jørgen Kruse

Vi går tilbage til bussen, og mørket er ved at sænke sig. I sivkanten, hvor bussen er parkeret
ser/hører vi 5 Moustached Warblers. De var svære at få i kikkerten. De fløj talrige gange op efter et
insekt, og lige så hurtigt ned igen til bunden af sivskoven. Inden vi kører hjem, ses/høres ca. 8 Sind
Sparrows gå til overnatning i sivene. Det bliver mest vokalt, og ind imellem ses nogle fugle, der er
godt skjult i sivene, vimse rundt, for hele tiden at forsvinde, inden man får en kikkert på.
Vi får godt 25 nye turarter i dette område, så det må siges at være godkendt!
Basai Wetland –> Hotel Lemon Tree, Delhi: kl. 16.15-17.45
Vi kører tilbage til hotellet, og det er blevet hurtigt mørkt. Men der er alligevel masser af lys, da vi
ikke er alene på vejen! Tusinder af baglygter fra biler, motorcykler og knallerter, lyser op.
Betalingsanlægget giver en gevaldig trafikprop. Alle kører med ønsket, om at komme først, og
helst fordi alle andre. Det er for os et totalt kaos, og man skal ikke være ked af at køre råddent. Der
er hele tiden en kamp, lige at komme forbi bilen foran, og så skal der overhales. Og hvem skal i
den situation lige gi’ sig?
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Rush-hour New Delhi. Foto: Johnny Madsen

Vel tilbage på hotellet får vi et tiltrængt bad, og vi mødes i restauranten. Den er fyldt godt op i
forhold til i går. På briefingen oplyses om dagens program i morgen, lakridsfugle og vi fik valgt
dagens fugl. Og så var der lige en tjekliste, der skulle gennemgås. En lang og oplevelsesrig dag
tager sin ende. Godnat og sov godt.
Dagens fugl:
Bay-backed Shrike.
Tirsdag den 21. januar 2020
Vejr: tåge (indtil ved 13.30-tiden), vindstille, senere opklaring og sol, 10-15°C
Hotel Lemon Tree -> Chambal: kl. 06.50-12.10
Afgang kl. 06.50 med 20 minutters forsinkelse fra Hotel Lemon Tree med breakfast-box.
Receptionen ville ikke køre kufferterne ud før Ritish mødte op. Jeg måtte insistere, at det skulle
ske nu, og det hjalp. Buschauffør og -hjælper stod jo og ventede på dem, så de kunne få den smidt
i bagagerummene.
Vi kører nu ud i tågen mod Chambal. Efter at være kommet ud af New Delhis forstæder er trafikken
langt mindre. Det er skide koldt i den gamle bus. Det trækker ind ad vinduerne, specielt når
chaufføren kører stærkt, da vinduerne rystede sig ud af låseanordningerne til de forskudte vinduer.
Herved kunne vinden kunne blæse ind i hovederne på os. Vi sidder med overtøj, huer,
halstørklæder, handsker m.v. og alligevel fryser vi.
Kort pause på en Tankstation: kl. 09.15-09.50
Vi kan nu komme ud og strække benene og lave englehop for at få varmen igen. Vi holder
kaffepause på en tankstation. P-pladsen er fyldt med flere hundrede af Bank Mynas. De fouragerer
på de af bilisterne udlagte fuglefrø, som kunne købes her. Det trak selvfølgelig også andre arter til:
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Rufous Treepie, Great Grey Babbler, Asian Pied Starling og Common Myna. Vi ser også en
håndfuld House Sparrow. Kaffen og teen varmer godt, og vi har igen fået varmen.

Vores første Rufous-backed Treepie sås på rastepladsen. Foto: Jørgen Terp

Vi kører videre, og ved 10-tiden begynder tågen at lette, så hurra for det. Vi passerer Agra ad en
nyetableret omfartsvej kl. 10.45 og kører over Jahuna-floden, som er den samme flod, som løber
igennem Delhi. Chambal-floden, som vi skal sejle på i morgen, er en biflod til Januha-floden.
Vi fortsætter mod Chambal: kl. 09.50Vi kører ud i Chambal-area, som er kendt for sine sand og ler bjerge i det flade landskab. Johnny
råber lakrids, da han ser Egyptian Vulture, som er én af de 6 lakridsfugle. Vi ser også en statue af
en abe-gud. Vi ser lidt flere fugle langs vejen. Mange Black Drongo, 12 Egyptian Vulture, 4
Blackwinged Kite, en flok på 5 Rosy Starling, 6 Yellow-wattled Lapwing.
Chambal Safari Lodge: kl. 12.10-17.00
Ved middagstid havde vi overstået de 270 km fra Delhi til Chambal. Vi bliver med det samme
bænket i haven, da frokosten snart er på vej. Solen skinner, og det er varmt – dejlig varmt.
Tankerne omkring den kolde bustur er forsvundet, og en kold øl, vil gøre godt! Vi underholder os
med lidt fugleobs inden maden: 1 par Grey Hornbill ses i lysningen, hvor vi spiser frokost. Jungle
Bablers er overalt, og Painted Storks skruer sammen med to Egyptian Vultures højt på himmelen.
Efter en dejlig frokost bliver vi indkvarteret i nogle charmerende dobbelthuse. Nogle har fået
presninger over tagene, så regnen kan holdes ude. Men det ødelægger ikke charmen ved denne
indkvartering. Lodgen er fra 1990, så lidt slidt bliver det jo.
Vi går en tur på lodgens område og nærmeste omegn med Ritish og vores lokalguide. Første
target-art er Orange-headed Thrush. Den fouragerer i den tætte underskov, så man skal nærmest
helt ned og ligge for at finde den inde i krattet. Den er ikke nem. Man skal nærmest stå bag
guiden/deltageren der har fundet den og få den udpeget. Og da den fouragerer som drosler nu
gør, så løber den hurtigt videre for at stoppe igen. Det lykkes dog for alle at se den ene eller begge
fugle, der fouragerer i samme område. Det er to hanner – meget smukke fugle!
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En af to hanner af Orange-headed Thrush, Chambal Safari Lodge. Foto: Jørgen Kruse

Bagefter er der fremvisning af den Orientalske Høgeugle eller Brown Boobook, som sidder i fint
sollys og venter på mørket i toppen af et træ. Vi ser også et par Indian Scops Owls ved redehul.

Indian Scops Owl i redehul. Foto: Jørgen Kruse.

En piber driller lidt. Den fløj ned på jorden for at fouragere, men forsvandt hurtigt herefter. Vores
lokalguide fik endeligt set den ordentligt: olivenfarvet ryg og kraftig hvid øjenstreg bagtil – så
Olivebacked Pipit/Taigapiber var i hus. Lokalguiden fortsatte, og fortalte at Taigapiberen sniger sig
langs jorden som en slange, når den fouragerer.
Vi går ud af lodgens område i et mere åbent terræn med et mindre græsområde. Her opdager
lokalguiden et par Red-necked Falcons i toppen af et træ. Hannen er væsentlig mindre end
hunnen. Tidligere var denne art meget talrig. Dette har desværre ændret sig. Det er de første af
slagsen lokalguiden ser i år, så han var lidt ”oppe at køre”. Vi nyder parret indtil de letter fra toppen
af træet, hvor de sad.
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Par af Red-necked Falcon nær Chambal Safari Lodge. Foto: Jørgen Kruse.

Vi ser Yellow-wattled plover i græsområdet. En Greenish Warbler synger i en trægruppe foran os.
Den ses i fint lys.
Vi går videre ind mod en lille landsby, hvor to vandhuller kan præstere Knob-billed Duck. Den
første gruppe, der opdagede denne andefugl, var ikke fokuseret på lakridsfugle, så først da 2.
gruppe skulle se denne art, kom Anna til og råbte ”Lakrids”. Der er også sket meget i dag, så hvem
tænker lige på lakrids. Udover lakrids-anden ser vi en flot Sibirian Stonechat, han. Derudover ser vi
flere vadefuglearter og et par af Grey Francolin.
Vi går gennem landsbyens ”hovedgade” med en horde af unger, der er meget nysgerrige over
vores besøg. Vi ser køer, der er tøjret til en meget kort reb. Udover mælk leverer køerne kokager,
der i tørret udgave, er en vigtig varmekilde for landsbyens beboere. Pga. den korte snor, kan
dyrene dårligt bevæge sig. Lidt trist at se, men der er jo ikke megen plads i bybilledet til husdyr af
denne størrelse.
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Brænde af grene og ko lort. Landsby nær Chambal
Lodge. Foto: Jørgen Terp.

Forenden af byen kan vi overskue sø nr. 2, hvor flere vadefugle fouragerer: Rødben,
Dobbeltbekkasin, Temmincksryle og Lille Præstekrave ses. Herudover flere smukke
Citronvipstjerter.
På vej tilbage til lodgen ser vi 6 fine Yellow-footed Green Pigeon.
Vi napper lige tjeklisten i lodgens bibliotek. Aftensmaden indtages på lodgen. De har deres egen
kok, som tilbereder maden – enten i køkkenet eller over en bålplads i tilstødende rum. De er rigtig
god mad, vi får her. Og øllene er også dejlige efter en lang dag i det nordvestlige Indien. Der
uddeles lakrids til Anna og Johnny for Knob-billed Duck og Uspecifik grib (som så blev Egyptian).
Efter middagen viser lokalguiden os rund for at se efter Common Palm Civit. Vi ser en enkelt sidde
og stirre på os (og vores lygter) højt oppe i et træ. Der ses endnu en Palm Civit lidt senere.
Jørgen Terp optager flagmuse-lyde. Der høres Golden Jacals i aftenmørket.
Dagens fugl:
Red-necked Falcon.
Onsdag den 22. januar 2020
Vejr: 0/8, Stjerneklart inden solopgang. Herefter morgen- og formiddagståge. Opklaring ved
11tiden. Vindstille til svag vind, 5-15°C
Chambal Safari Lodge: kl. 05.30-07.00
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Alle stod klar kl. 06.00 til en varm kop kaffe/the. Hertil velsmagende omeletter og ristede brød med
ost og frugt.

Morgenidyl Chambal Safari Lodge. Foto: Johnny Madsen.

Chambal Safari Lodge -> Sarus Crane Reserve: kl. 07.00-08.45
I dag skal vi køre med Landcruisere. Vi kører fra lodgen kl. 07.00 men kun for at køre til nærmeste
benzintank. Og så afsted til trane-land. Der er ikke meget at se her i tågen. Dog 10 Bank Myna, 2
Asian Pied Starling, 1 Great Grey Babbler og 20 Laughing Dove. Herudover 15 Rhesus Macaque.
Sarus Crane Reserve (nord for byen Etawah): kl. 08.45-11.30
Vi stopper et sted, hvor vi – grundet tågen – ikke har megen sigt. Så vi kan ikke se ud over
omgivelserne. Vi har nok 50-100 meters sigt. Vi starter med en lille gåtur ad en bivej, som dog er
proppet med skolebørn, der primært cykler til skole. De er alle iført fine og rene skoleuniformer.
Cyklerne udnyttes fuldt ud, oftest med 2 på cyklen. De er glade, og de hilser villigt. Fuglene er ikke
så glade for tågen. Det er småt med fuglekvidderen. Nogle Humes Leaf-Warbler kalder. Det
samme gør en Red-breasted Flycatcher. Flere Greater Coucals høres, og nogle ses. En trane
gjalder i det fjerne, og Erik siger: ”Hør Tranen”. Johnny mumler lidt, da han ikke kan få sig selv til at
hapse flere lakridser, så det bliver Martin, der med klar røst råber ”Lakrids”, og turens tredje
lakridspose har fundet sin ejermand. Vi går ud til et vådområde. Solen prøver at komme igennem,
men sigten er fortsat lav, selvom vi nu har ca. 200 meters sigt. Vi får Ashy Prinia på listen. Nær
vådområdet går vi, via nogle diger omkring en rismark, ud til søkanten. Vi ser White-breasted
Waterhen, adskillige Citrine Wagtails flyver omkring ørerne på os. Vi går tilbage til landcruiserne og
kører videre, og vi nærmer os nu kerneområdet for Sarus Tranerne, men først kører vi op på et
større dige. Her fouragerer 30 Red Avadavat, hvor flere har antydninger af den røde yngledragt. I
nærliggende sivområde holder en stor flok Black-breasted Weaver på ca. 150 fugle til. Enkelte
hanner viser et sort brystbånd eller antydninger hertil, men ellers er de fleste meget anonyme i
deres vinterdragt.
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Pied Kingfisher og Peregrine og kommer i bogen. Vi kører op på en større asfaltvej, der
gennemskærer Trane-reservatet. En Blyth Reed Warbler høres kalde og ses kortvarigt. En Shikra
med en Watersnake i fangerne flyver forbi. Oriental Skylark synger lystigt i den efterhånden blå
himmel. Et par Sarus Crane med en 2K fugl spangulerer i området, og vi kan høre flere ude i
tågen. Sarus Tranen er en del større end vores egen Trane i Europa. En Openbill flyver over.
Såvel Paddyfield Pipit og Crested Lark ses og høres. 10 Greater Short-toed Lark søger føde nær
vejen. Tågen er nu lettet så meget, at vi kan se og tælle 26 Sarus Cranes. Hvilket syn og lydkulisse
der møder os. Man kan gå ret tæt på tranerne, hvilket vi konstaterer, da en lokal passerer relativt
tæt på , uden at de bliver urolige eller letter. På den anden side af vejen opdages en adult og to 2K
Black-necked Stork – YES. En Long-legged Buzzard sidder og raster i et lille træ.

Vi så 3 Black-necked Storks i Sarus Crane Wetland. Det var en adult og 2 ungfugle fra sidste år. Foto: Jørgen Kruse.

Vi gik lidt spredt i vejkanten og/eller inde i området, så da Black-necked Stork skulle ses, måtte vi
tilkalde landcruiserne og køre dertil. Da vi ankom, var den adulte stork fløjet over på den anden
side af vejen, og længere inde i området, men kunne dog skimtes fra vejen. De to unge storke ses i
fint medlys. Den adult stork forsvandt lige pludselig. Vi kørte ned til nærmeste T-kryds, hvor en
tværvej gik mod syd. Vi finder hurtigt storken, og den er ganske tæt på os. Fotograferne har dog
svære vilkår, da en trægruppe langs vejen ”skygger” for det frie udsyn. Storken bliver lidt utryg, og
flyver op på et dige, for hurtigt herefter, at gå over på den anden side af diget.
En Bonelli’s Eagle skruer sig op i fint medlys. Det er et stykke væk. To Spotted Owlets ses sidde
frit fremme. Tiden løber, og den løber hurtigt, når der er masser at se på. Vi er nu nødt til at køre,
for vi skal nå vores både, og sejle op ad Chambal River.
Sejltur på Chambal River: kl. 13.20-17.00.
Vejr: 0/8, svag vind, 15°C
Vores to både viser sig at være to halvstore joller med påhængsmotor og plads til 8 personer i
hver. Vi medbringer hver vores lunch-box i hver vores papæske. Vinden er flov, så vi får ikke
skumsprøjt under sejladsen. Vores target art på denne sejltur er Indian Skimmer og River Dolphin.
Floddelfiner så vi først efter godt 2 timers sejlads midt ude i floden. Det var ikke meget, vi kunne nå
at se. Ligeså hurtigt som de kom op af vandet, lige så hurtigt dykkede de igen. Så det blev
desværre ikke den store nydelse.
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Forinden da, havde vi rig lejlighed til at få set masser af Gavialer, de fiskespisende krokodiller. Der
var også syn på flere – heriblandt nogle rigtig store – Mugger krokodiller, der ikke nøjes med fisk!
Vi ser to nye ternearter: Black-bellied Tern og River Tern. Pallas Gull (stor sorthovedet måge) var
også tilstedeværende med 5 fugle, herunder en adult, som næsten var helt i sommerdragt. De
øvrige fugle var 2-3 K fugle (også nogle i vinterdragt). River Lapwing sås også rigtigt fint, specielt
ved starten af sejlturen. Kentish Plover var også en ny tur art. Bar-headed Goose og Red-naped
Ibis blev også set med henholdsvis 135 og 30 fugle. Derudover så vi Greater Thick-Knee, Osprey
(bl.a. på fiskejagt), ligesom en Høgeørn på rede. Den kunne vi ikke lige se, men guiden udpegede
reden, hvor der lå en fugl.

En velvoksen Mugger krokodille med et ordentlig gab sammen med 2 River Terns og 1 hvidklire. Nederst th. i billedet ligger en Gavial i vandet.
Foto: Jørgen Kruse.

Nærbillede af ovenstående, hvor krokodillens tænder kommer til sin ret!
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Krokodillens mund består af mellem 40-80 tænder, som den producerer hele livet. De er placeret i
krokodillens mund, der har nogle eminent kraftige kæber. Krokodillen bruger sin styrke til at fastholde
sit bytte. Tænderne bruges herved ikke til at tygge med, men i stedet at flå kød fra de nedlagte dyr.
Turens højdepunkt var en flok på 37 Skimmers (Saksnæb). De stod på en kendt rasteplads efter
ca. 3½ times sejlads en lille sandbanke, hvor de var meget stand faste, selvom de røg på vingerne
en gang i mellem. Den blev, uden modkandidat, udnævnt til dagens fugl. Vores flok her
repræsenterede 8% af verdensbestanden, så det er en meget truet fugl.

Udsnit af de 37 Skimmers, som vi så på en sandbanke i Chambal River. Foto: Jørgen Kruse

Meget tilfredse sejler vi videre ud ad floden, og vi slipper for den lange tilbagesejlads. Vi nøjes med
20 minutter, hvorefter vi bliver sat af på flodbredden. Dog skal vi lige nyde en tillidsfuld 2K Steppe
Eagle med et kraftige næb, der raster på stranden, netop der hvor vi er ved at lægge til.

Steppeørn på flodbredden Chambal River.
Foto: Jørgen Kruse
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Efter landgangen ses et par Sand Larks, som er endnu en uanseelig lærkeart, der falder fantastisk
sammen med omgivelserne. Vel oppe på land og efter en kort bestigning af flodbrinken kommer vi
op til vores landcruisere, der holder og venter på os. Vi kører videre i ujævnt terræn, indtil vi når
asfalten. På tilbageturen ser vi 6 smukke Plum-headed Parakeets, som raster på nogle
hegnspæle. Nedenfor sidder 6 Silverbills i noget krat. Herudover ser vi her 4 Long-tailed Shrikes.
Vel tilbage til Chambal Safari Lodge, efter aftensmaden, kæmper Peter med at komme på
omdrejningshøjde med dagbogen, inden lyses slukkes. Peters mobile radiator er tændt, så han kan
undgå hathuen i nat. Det bliver desværre ikke til mange linjer i dagbogen, før en sikring springer i
Peters hytte, og alt bliver mørkt. Endnu en kold nat venter den gråhårede turleder. Ikke nok med
det, så lyder der uhyggelige lyde lige uden for Peters hytte. Et par store vilde rovdyr kæmper om
retten til at bryde ind i hytten, og angribe den forsvarsløse turleder, der både ryster på kroppen
pga. kulden og frygten for de vilde dyr!
Ved aftenens briefing, for Martin får udleveret 1 stk. lakridspose, da han var ”hurtigst” til at sige
lakrids til Sarustranen.
Dagens fugl:
Skimmer (Saksnæb).
Torsdag den 23. januar 2020
Vejr: 0/8, vindstille til let vind, 7-16°C
Chambal Safari Lodge: kl. 06.30-08.00
Peter overlevede natten, og efter kuffertpakning er der morgenmad kl. 07.00. Kl. 08.00 vinker vi
farvel til vores lokalguide, kok og hjælpetropper, klar til nye oplevelser. Internettet var igen til
morgen ”nede”, så vi må nøjes med at hvile øjnene!
Chambal -> Agra: kl. 08.05-09.15
Vi har godt 1 times kørsel til Agra, hvor vi skal besøge det berømte Taj Mahal. Agras befolkning på
2 mio. lever i høj grad af de millioner af turister, der årligt besøger Taj Mahal. På de travle dage
kan op til 50.000 gæster besøge mausoleet.
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Vi havde et tidligt besøg ved Taj Mahal, så antallet af besøgende var begrænset. Jørgen holder
øje med deltagerne, og Peter er fotograf.

Agra – Taj Mahal: kl. 09.15-11.30
Vi har en lokalguide med, som Ritish kender, der først orienterer os undervejs i bussen om,
hvordan vi gebærder os ifm. besøget. Først og fremmest er det ikke tilladt at medbringe alverdens
ting: madvarer, kuglepenne, batterier, tyggegummi, tasker, osv. osv. Selv om alle syntes, at de
havde efterladt alskens sager i bussen, dukker der alligevel uforudsete ulovlige dele op
efterfølgende. Peter finder en lommelygte i vindjakken. Chaufføren nåede lige at tage den med i
bussen. Alligevel medbragte Peter en farvetus, som blev konfiskeret ved indgangen af de
tilstedeværende vagter. En kuglepen i notesbogen var OK til at medbringe, under forudsætning af,
det den ikke måtte bruges!!!
Vi er udenfor sæsonen, så antallet af besøgende var her i starten meget begrænset, så hurra for
det. Vejret er godt med flot solskin, dog til den kølige side i skyggen. Der blev taget billeder udefra,
og dem der gik ind i mausoleet, tog også billeder her. Halvdelen af holdet gik til floden Yamuna,
som fint kunne overskues oppefra fra muren, der afgrænsede Taj Mahal-området.
Fra de indendørs besøgende lød efterretningerne, at der ikke var så meget at se. For de udendørs
besøgende blev der set på fugle i floden og langs dens bredder. Nævnes kan: Egyptian Vulture 13,
White Pelican 20, Black-winged Stilt med en rastende flok på 200 midt i floden, Whooly-necked
Stork 2, River Lapwing 2, Whiskered Tern 3 (ny turart) og Ruddy Shellduck 100.
Efter besøget blev vi kørt tilbage til udgangen i en el-vogn med plads til 12 passagerer. Efter
udgangen var vi ubeskyttet i forhold til påtrængende sælgere af alverdens tingeltangel, indtil vi
nåede vores bus. Kl. 11.30 gik turen videre mod Bharatpur.
Wikipedia skriver bl.a. således om Taj Mahal:

Taj Mahal (udtales [tɑdʒ mə'hɑl]; hindi: ताज महल) er et nordindisk mausoleum nær Agra bygget
af Shah Jahan til dennes kone Arjumand Bano Begum (ofte kendt under det persiske navn Mumtaz
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Mahal som betyder "paladsets lys"), som døde i 1631 i barselsseng. Taj Mahal blev opført
16321653 og er fra 1983 medtaget på UNESCOs liste over Verdens Kulturarv.
20.000 personer arbejdede med opførelsen, herunder specialarbejdere fra Europa og Centralasien.
Hovedarkitekten var Ustad Ahmad fra Lahore.
Taj Mahal blev konstrueret af materialer fra hele Indien og Asien. Mere end 1.000 elefanter blev
brugt til at transportere byggematerialerne. Den hvide marmor blev importeret fra Rajasthan,
jaspis fra Punjab og jade og krystaller fra Kina. Turkis var fra Tibet, lasursten fra Afghanistan,
safirerne kom fra Sri Lanka og karneol (rødlig smykkesten) fra Saudi-Arabien. I alt blev 28
forskellige ædelstene indlagt i det hvide marmor.
Agra -> Bharatpur: kl. 11.30-13.30
Vi kører ud af Agra mod staten Rajasthan. Statsgrænse vi passeres kl. 12.30. Vi ser 20 Red-naped
Ibis fra bussen. Ankomst til vores hotel, Birders Inn, kl. 13.30. Vi går direkte til spisesalen, hvor der
er klar til servering. Nogle af deltagerne bestiller stor øl. Efter frokosten bliver vi indlogeret. Vi bor i
en tilstødende nybygget fløj, hvor alt er moderne og fint. Charmen findes dog i hovedbygningen,
men det betyder ikke så meget, da vi ikke tilbringer megen tid på hotellet udover at sove og spise.
Vi bliver fulgt til vores værelser, og de ligger bl.a. på 1. sal, hvor vi er et par stykker, der – sammen
med portien – tager den spritnye elevator. Den kører dog kun 15 cm op, så går den i stå! Og vi kan
ikke komme ud. Der trykkes heftigt på knapperne uden resultat. Men efter 5-6 minutter, så bliver
det ordnet, og vi kan komme ud igen – i stuen, hvor vi startede. Nu er det slut med elevatorkørsel
her, så vi tager trappen.
Kl. 14.30 starter vi fra Birders Inn for at køre til en lokalitet med steppe lignende landbrugsland. Det
tager kun ½ time, men der er vejarbejde på bivejen, vi er drejet ind på, så det tager lidt længere tid
end først beregnet. Vi ser også her en masse køer, der er fortøjet tæt på folks huse. Så er mælken
også lige ”ved hånden”, og kokagerne kan nemt samles op, så de kan tørres til varmekilde. De er
et godt alternativ til træ, som efterhånden er en mangelvare pga. rydning af skove. Afbrænding af
kokagerne giver ikke nævneværdige lugtgener.
Kumer: kl. 15.30-17.00.
Vi ankommer til et større brakområde nær byen Kumer. Her har jorden ikke været dyrket de sidste
par år, så det er mest barjord med afsvedne urter og lavt buskads. Området er et eldorado for
lærker, tornskader, stenpikkere, sandhøns og – ikke mindst – Indian Courser. En flok på ca. 400
Korttåede Lærker fouragerer her. Det samme gør en kæmpe flok på 500 Tyrkerduer. En Sjakal
lusker forbi os. Den virker ikke særlig menneskesky. Hele 13 nye turarter bliver det til på de godt
1½ time, vi nåede at tilbringe her. Vi bruger den første halve time med bare at stå og afdække
området. Herefter slippes fotograferne løs. Vi ser herefter flere Indian Coursers flyver over os og
lander på den anden side af vejen, hvor også en lille flok Chestnut-bellied Sandgrouse fouragerer.
Vi går alle ud i området, på nær to af fotograferne, og vi får bl.a. nærstuderet Isabella- og
Ørkenstenpikker, Markpiber, Southern Great Gray Shrike, Silverbill, Bay-backed Shrike og
Yellowthroated Sparrow.
Vi er nået en 1 kilometers penge væk fra bussen, og går herefter direkte ud til vejen, hvor bussen
så tilkaldes for at samle os op. Men hov, der mangler to. Der er 2 x Jørgen. Jørgen 1 stod tæt på
bussen, men chaufføren så ham ikke. Jørgen 2 var ”forsvundet” i terrænet ret ud for bussen. Ritish
går ud og leder efter ham. Nå, alle bliver samlet op, og vi kører videre.
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Vi forlader dette unikke stykke brakmark, som har en stor biodiversitet, trods dets begrænsede
areal. Det er ejet af Goverment, som gav en landmand lov til at dyrke jorden, men da denne undlod
at dyrke området, så trak de tilladelsen hertil tilbage. Og så har det fået lov til at ligge uberørt i en
årrække. Området er på størrelse med et gennemsnits landbrug i Danmark.
Ritish spørger, om vi vil besøge en lokalitet for Painted Snipe, og det var alle da enige om, at vi
gerne ville. Men tiden er knap, for solen går snart ned. Chauffører kører ”rask til”, indtil vi når en
lille by, så vil han ikke køre længere. Der var vist ikke enig herom i cockpittet, men at køre ind i en
smal vej gennem en levende ”hovedgade”, giver ingen mening, da det vil tage meget længere tid,
end at gå. Lokaliteten er selvfølgelig på den anden side af landsbyen, så der var dømt strækmarch.
Vi når lokaliteten netop som den røde sol er ved at gå ned under horisonten. Vi har lige 15
minutters aftenlys, og vi skanner et mindre vandhul med mange tuer. Vi bliver i den grad belønnet
for vores slid.
Lokalitet for Painted Snipe: kl. 18.00-18.20.
I vandhullet ser vi 2 Black-necked Stilt og 1 Wood Sandpiper. Selv om vandhullet ikke er stort, så
kan Painted Snipe godt gemme sig i tuerne. Vi ser først en han, derefter en utrolig flot hun, for til
sidst at finde en han nummer to. Hunnen jager hannerne. Om det var territoriehævdelse for at få
føden for sig selv, eller var det kærlighed? Det må vi gætte os til. Vi ser også 4 Egyptian Vultures
og en Brown Rock-Chat, som sidder og synger på en tagryg. På tilbageturen nær ved bussen,
ser/hører vi i alt 5 Spotted Owlets i det tiltagne mørke.

En af hAnnarne af Greater Painted Snipe. Foto: Johnny Madsen.

Tilbage til Birders Inn i Bharatpur for dinner og overnatning. Efter aftensmaden fremviser Jørgen
Terp sit sonar-aggregat for Ritish og Peter i hotelhaven. Der var flagermus i luften, men højt oppe
(100-200 meter). Sonaren reagerer, når flagermusene tager bytte. Ritish følger interesseret med.
Vist ikke en disciplin, som han har erfaring med.
Dagens fugl:
Painted Snipe.
Fredag den 24. januar 2020
Vejr: 4-0/8, let vind, 7-16°C
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Bharatpur Bird Sanctuary/Kalaodeo National Park: kl. 07.00-16.45
I dag skal vi på en heldagstur i Kalaodeo National Park, og vi bliver transporteret på Rickshaw
cykler. Der er linet 10 rickshaws op udenfor hotellet. Hver cykel har plads til 2 personer. Vi bliver
hentet ved Birders Inn kl. 07.00 og efter 10 minutters cykeltur, venter vi ved indgangen til
nationalparken indtil Ritish har købt billetter. De små cyklister tramper adstadigt derudaf. Vi stopper
første gang, da vores lokalguide Visendra hører White-eared Bulbul, og vi ser så 4 af slagsen.
Desuden ser/hører vi et par Yellow-eyed Babblers. De ser dog mere rødøjede ud pga. en tyk
orange orbitalring. Den gule iris er svær at se.
En Ashy Drongo sidder i toppen af et træ. Her er også 1 Common Babbler, som var den eneste vi
så af denne art. Den er altså ikke common her i parken.

Common Babbler i Bharatpur. Foto: Johnny Madsen.

Vi står af cyklerne og går indimellem. Vi ser det første Spotted Deer. Herudover 3 sjakaler (1 set +
2 hørt). Sambar hjort er her også, og vi ser en buk med et gevaldigt gevir. I øvrigt observerede vi
en flok kreaturer midt ude i parken til Ritish store ærgrelse, at man fra parkens side accepterer at
husdyr blander sig med de vilde dyr, med eventuel smitte til følge.

Tålmodige Rickshaw-ejere venter og venter på gæsterne, så dog er opslugt af de mange fugle her i Bharatpur. Foto: Johnny Madsen.

Vi ser masser af rovtøj i dag. Det er helt vildt! Vi noterer bl.a. 15 Greater Spotted Eagle, 5 Indian
Spotted Eagle, 6 Imperial Eagle, 2 Steppe Eagle, 3 Crested Serpant Eagle og 3 Bonelli’s Eagle.
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Som vinden friskede op i løbet af dagen, kom de store vingefang på vingerne, hvor de om
morgenen sad og ventede på vinden. I alt noterer vi i dag 13 arter rovfugle her i parken. Bharatpur
er et stort spisekammer for disse rovfugle. Tusindvis af ænder og blishøns letter ofte, når
rovfuglene er på jagt. Vores lokale guide, Visendra har monitoreret Bharatpurs rovfugle i mange år.
Han har sørget for ynglepladser for mange af de 1000 par af Indian Vulture, som ynglede her indtil
80’erne, hvor gribbenes massedød tog fart. Alle køer blev nemlig vaccineret forebyggende med
medicinen: “Diclofenac (is a common anti-inflammatory drug administered to livestock and is used
to treat the symptoms of inflammation, fevers and/or pain associated with disease or wounds)” og
dette slog op mod 90% af gribbene ihjel.
Visendra var også manden, der i 1980’erne fandt ud af, at de små skrigeørne i Bharatpur ikke
lignede de andre små skrigeørne fra andre lande. Han fik udbredt sin viden og udsagn til engelske
ornitologiske komiteer, der efterhånden fandt ud af, at han havde ret. Derfor var det en stor glæde
for ham, at den indiske lille skrigeørn blev udskilt fra den vestlige lille skrigeørn. Visendra oplyste
mig, at det latinske navn var opkaldt efter ham. Indian Spotted Eagle hedder på latin Clanka
Hastata. Historien kan måske være, at Visendra har påpeget på et kendetegn: Hastata, a Latin
word meaning hastate or spear-shaped, may refer to : a pointed leaf shape with barbs, shaped like a
spear point, with flaring pointed lobes at ... Jeg har dog ikke kunnet verificere dette ”kendetegn”. Tjek
dette link http://www.globalraptors.org/grin/SpeciesResults.asp?specID=8165 hvor V. Prakash har
monitoreret adskillige ynglepar af indisk lille skrigeørn fra Kalaodeo NP. Det kan kun være vores
guide Visendra.
Visendra har også lavet sin egen mini-undersøgelse af verdens tab af biodiversitet. 20 arter er
forsvundet fra området (= ikke set de sidste 20 år). Det er bl.a. prominente arter såsom Snetrane
og Steppevibe.
Og så ser vi også Black-necked Stork her i Bharatpur. Det bliver til et par på/ved deres rede.
Crested Serpant Eagle kommer på listen med 3 eksemplarer. En Painted Stork fik fisk på menuen.
Det er selvfølgelig ikke uvant, men mon ikke at denne ”store” catfish i det mindste må være dagens
fangst?

Så er der serveret. Painted Stork under dagens måltid. Foto: Jørgen Kruse.

”Hovedvejen” ender ved en picnic-plads med kiosk, toiletter og andre faciliteter. Her får vi hver en
picnic-lunch med mad til mindst 2 personer. Vi giver resterne til vores respektive rickshaw-cyklister.
Dog bliver der også lidt til fuglene (det tørre brød). Og fuglene her har lært det, så de kommer helt
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tæt på. Vi fodrer bl.a. en flok Brahminy Starling, Common Myna, Jungle Babbler og Rufous
Treepie.
Efter frokost tager vi i T-krydset stien mod øst. Her ses bl.a. Black Bittern, Cotton Pygmy-goose,
Tufted Duck, Yellow-bellied Prinia.
Vi cykler tilbage mod indgangen. Halvvejs er der et kryds, hvor der er servicecenter. Her lå der et
lille vandhul, hvor Ruby-throated Robin har holdt vinterferie i mange år. Vi sidder ved vejen og
overskuer vandhullet og tilstødende krat, men ingen held. En lokal mand med en mobiltelefon, der
højlydt spiller Rubinnattergal, lokker besøgende med at fremvise denne art. Ritish havde tidligere
(da han hentede madbokse), 200 meter ud ad tilstødende vej mod øst, set Rubinnattergalen i
noget krat tæt ved vejen. Her prøver vi, også forgæves, ½ times tid.
Vi kører drypvis tilbage til hotellet her ved 15.30-tiden. Vi er trætte og på en måde overvældede af
det enorme fugleliv denne Nationalpark kan fremvise. Vi ser hele 134 arter i dag, og ikke nok med
det, fugletætheden er enorm. Vi noterer et antal på over 14.000 fugle, som er 1/3-del af turens
samlede antal noteringer. Her kunne vi sagtens have brugt en dag mere. Anna og Johnny var med
den sidste rickshaw, der vendte snuden tilbage til hotellet. De var så heldige at se en Rock Pyton
på ca. 3 meter lige ved vejen.
Tilbage på Birders Inn får vi aftensmad, og så til køjs. Endnu en fantastisk dag er slut og
batterierne er helt flade.
Dagens fugl:
Brahminy Starling.

Lørdag den 25. januar 2020
Vejr: 0-8, vindstille til svag vind, 5-17°C
Afgang Birders Inn kl. 06.20, hvilket er 10 minutter før planlagt. Ritish påskønner dette. Vi nåede
lige at få en kop kaffe/the og en småkage/frugt inden afgang. Hertil en Breakfast-box til busturen.
Bharatpur -> Ranthambore NP: kl. 06.20-11.20.
Vi starter ud i mørket med meget lidt trafik på vejen. Om lørdagen holder kontorerne lukket, hvilket
kan være en del af forklaringen. Kulden i bussen pga. træk var udtalt. Vi sad med jakker, huer,
vanter og halstørklæder på, og frøs alligevel. Vi ser 3 bilhavarier (soloulykker?) på en spritny åbnet
motorvej, som dog ikke er helt færdigbygget, ligesom skiltningen er mangelfuld. Vi kommer således
til at køre lidt for langt, hvilket blev opdaget, da vi pludselig kørte direkte mod nord. Zürück og så
afkørsel til den gamle landevej.
Kaffepause, kl. 09.15-0945: Toilet besøg med kaffe-/the pause. Vi skulle gennem en dyr turistfisbutik, for at komme til kaffeserveringen, nøjagtigt samme princip som i lufthavne. På P-pladsen
noterer vi Hoopoe og 2 Great-gray Babbler.
Vi kører igennem byen Ranthambore kl. 11.00 og over jernbanen og forbi stationen, hvor vi skal
med toget til Delhi i overmorgen. Vi ser endnu en Black-shouldered Kite. Vi ankommer til hotel Dev
Vila i Ranthambore, hvor vi skal have to overnatninger.
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Hotel Dev Vila, Ranthambore: kl. 11.20-13.15.
Efter indkvartering kan hotelhaven og mandskabskvarteret lige tjekkes. Vi noterer: Common Iora 2
par, Rhesus Macaque 5, Large Cuckooshrike 1 han, Black Redstart 1, Long-tailed Shrike 1, Kestrel
og Purple Sunbird 1 han. Frokosten indtages kl. 12.30. Turlederen uddeler ved afgang støvmasker.
Ritish anerkender turlederens disposition, for det kan blive en støvet omgang, specielt når der
køres i kortege.

Nice swimmingpool ved Hotel Dev Vila, som der slet ikke var tid til at bruge. Det
var helt sikkert også alt for koldt! Foto: Johnny Madsen.

Ranthambore NP – game drive Zone 2: kl. 13.30-18.00
Vi kører de 15 minutter til gaten til zone 2. Der er registreret 60 tigre her i Ranthambore. I Corbet
NP er der optalt 260 tigre, men her er nationalparken også langt større. For et par måneder siden,
var Indiens Premierminister Naranda Modi ude i pressen og sige, at bestanden af tigre i Indien var
steget fra ca. 1.200 i 2005 til ca. 3.000 i 2019. Tiger i Indien skulle være nemmest at se her i
Ranthambore, da beplantningen er lav. Her i zone 2 er chancerne for tiger stor, da der skulle holde
en tigermor og 2 tigerunger på ca. 13 måneder til her i området. Men der er et større område, der
skal dækkes.
Vi kører hårdt for at se tiger, så fugleobs må nedprioriteres, men vi kikker selvfølgelig på de fugle vi
støder ind i undervejs.
Vi kører til indgang til zone 2, hvor vi afventer tilladelse til at køre ind. Zone 2, som er én af de
bedste zoner for tiger. Kl. 16.00 bliver vi sluppet løs, og vi har så 4 timer til rådighed inden vi skal
være ude igen. Lige efter indkørslen ser Peter en Painted Spurfowl, han, stå tæt ved vejen. Vi
kører ned gennem en slugt. Oppe over os ligger en borg med en imponerende kæmpemur, hvor
ca. 40 Dusky Crag Martin flyver omkring. Vi ser også Gray-headed Canary-Flycatcher her. Vi er
nået til en flod, og her ser vi 2 Indian Vulture, 1 White-eyed Buzzard, 3 Black Stork, 1 Pied
Kingfisher og 1 Bonelli’s Eagle kredsende over os. Den har rede på en overskidt klippehylde, som
vi kan se højt oppe på klippen.
Vi er alert på tiger-obs, men det er jo ikke bare lige ……… Vi havde aftalt med Ritish, at vi gerne
ville køre i kortege, men efter 10 minutter var det forbi. Det er ikke praktisk muligt, og chaufførerne
vidste det ej heller. Der er også andre landcruisers end vores 5, ligesom der er 4-wheele drive
åbne busser med plads til ca. 25 pax. Vejene er tilmed små, så selv passage kan være vanskelig.
Men chaufførerne er jo hjemmevante, så de er vant til at håndtere forbi passager m.v. Vi får en

29

melding om, at der er set en tiger. Med et ræser samtlige køretøjer omkring os til det sted, hvor
tigeren forventes at passere. Vi spejder udover floden. Det forventes, at tigeren vil komme forbi på
den anden side af floden, hvor der i øvrigt ligger et par kadavere, som selv gribbene, har opgivet at
gå til. Efter en god times venten, opgiver vi, og kører ud og leder videre. Vi ser 3 Black Storks gå
og fouragere i en lille flodarm, tæt på vejen. Og de er slet ikke sky.

Parti fra Ranthambore NP. Foto: Jørgen Terp.

Landcruiseren med Jens, Nancy, Bjørn og Erik var dog kørt modsat af alle de andre landcruisers,
og det skulle vise sig at være en god disposition. De ser de to tigerunger spankulere tæt forbi dem.
Nancy er først til at sige Lakrids, for tigeren er lakridsdyr. Vi andre får først tiger-obsen at vide, da
de kommer tilbage til hotellet, og stolt viser deres billeder af – vistnok af to tøjdyr - (vi er ikke spor
misundelige!!!). Og de heldige var helt kede af det på vores andres vegne. Men sådan er gamet,
og vi fik tigeren på listen!!!
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Vinderholdet i Ranthambore den 25/1-20. Selvom de ser glade ud, så har de endnu ikke spotted turens første
tigre. Mundbind på Nancy og Bjørn er pga. støv. Vi var helt uvidende om den nye pandemi, som formentlig
allerede på dette tidspunkt var udbrudt i Kina.

Vores timeslot er ved at udløbe, så vi må tilbage til – nu udgangen af zone 2 - og vi kører direkte
mod Hotel Dev Vilas, hvor vi ankommer ved 18.30-tiden. Der er så 1 time til at se de udvalgtes
tigerbilleder, bade og gøre klar til middagen kl. 19.30.
Dagens fugl:
Black stork.
Dagens lakridsdyr:
Bengalsk Tiger, som Jens fik et godt billede af, jf. nedenfor (de er sure, sagde ræven).

Søndag den 26. januar 2020
Vejr: 0/8, vindstille til let vind, 10-19°C.
Ranthambore NP: kl. 07.00-17.20
Vores 2. og 3. tigersafari kan begynde. Vi kører fra hotellet kl. 06.30, så vi er klar, når gaten åbner.
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Denne gang skal vi starte i zone 6, og så køre ind i zone 2, hvor vi var i går. For at komme til zone
6, kører vi fra Hovedporten gennem zone 2. Jørgen Terp og Peter kører sammen. Vores guide er
ejeren af vores hotel, en meget respekteret person i området, som man hilser meget respektfuldt på.
Vi starter med at tjekke det område, hvor tigermor og ungerne holder til. Vi kører gennem veje, der
er spærret med kæder, men chaufføren har nøgle til låsene. Vi ser friske tigerspor i rabatten. Det er
en ordentlig lap af en fod. Vi får melding om tiger-obs, og straks kører vores chauffør i rasende fart
derhen. Hvis obsen er af en gående tiger, så kan den jo hurtigt være langt væk, inden vi når frem.
Her er der dog tale om få minutter. Vi når frem til åstedet, og får fremvist en video at tigermor, der
roligt spangulerer forbi og går downhill.

Mens vi venter på at få lov til at køre ind i zone 2, Ranthambhore NP. Der åbnes herfor kl. 07.00 og ikke et sekund før. Foto:
Johnny Madsen.

Vores guide foreslår, at vi kører længere ned og afventer i håbet om, at tigermor kommer forbi. Vi
er ikke de eneste, der har fået denne ide, for der er allerede flere landcruisers på stedet, og flere
kommer til, herunder én af de åbne busser. Pausen giver gode muligheder for at tjekke fuglelivet,
og nu er det muligt at bruge kikkerten. Nogle får set 3 Chestnut-eared Buntings sidde i et
nærliggende træ, men ellers vrimler det ikke med fugle. Vores guide siger, at trækfuglene er
kommet sent i år. Yderligere ses en Indian Golden Oriole, 2 Large-gray Babbler, småflokke på
1015 af overflyvende Plum-headed Parakeets. Det bliver i alt til ca. 50 fugle. Grey Tit underholder
os i nærliggende træer. En Oriental Honey-Buzzard flyver forbi. Men desværre ingen tiger!
Vi kører herefter mod zone 6. På vej hertil ser vi Ruddy Mongoose ganske fint og 2 Black Stork,
samme sted som i går. Derudover ses et par Painted Spurfowl samt nogle Yellow-throated
Petronias. Vi spiser morgenmad på en rasteplads, hvor vi får lov til at forlade landcruiserne og gå
lidt rundt. De lokale Rufous Tree-pie er meget insisterende og pågående, når det drejer sig om at
få del i gæsternes morgenmad.
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Erik til Treepie: Skrid, du får ikke noget af min morgenmad, og i øvrigt er du for tæt på til at blive fotograferet.
Treepie til Erik: Jeg skrider først, når du har givet mig noget af din morgenmad! Og sådan blev det. Foto:
Johnny Madsen.

Zone 6: kl. 12.00-14.00
En port viser os, at vi nu kører ind i zone 6. Landskabet skifter radikalt til et meget tørt landskab
med spredte buske og træer. En Indian Gazelle ses, men den er ikke spor sky. Raviner og grøfter
vidner om, at der er meget vand, der bliver ledt væk, når monsunen indtræffer. Der bliver også
meldt om Indian Grey Fox. Men her i middagsheden er der småt med fugleaktivitet.

Indian Gazelle. Foto: Jørgen Terp.

Vi holder pause her ved gaten til zone 6. En landcruiser fra hotellet kommer med vores lunch
boxes – tak for det. Vi kan først komme tilbage til zone 2 kl. 14.00, da hvert timeslot her er på 4
timer.
Zone 2: kl. 14.00-17.20
Vi kører til området, hvor tigerungerne plejer at holde til. Vores landcruisers er igen blevet spredt,
så vi kører lidt frem og tilbage på småvejene. Vi hører nogle hjortes advarsels lyd, og søger
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derhen. Vi kører langs en skråning, og nu begynder langurerne også at give lyd fra sig. Vi møder
landcruiseren med en enlig fotograf. Han oplyser, at de to tigerunger er i nærheden. Vi lister os 200
meter længere ud af jordvejen, og uroen blandt hjorte og aber tager til. Pludselig løber alle hjortene
mod os, og vi ser en af tigerungerne komme styrtende ned ad skråningen på vild jagt. Den
forsvinder af og til i bevoksningen. Den slår af og opgiver meget træt. Dens søster var også en del
af jagten, dog fra en anden vinkel, men den forsvandt for mig. De er fortsat uerfarne, men øvelse
gør mester, og mor sørger jo for maden, indtil de bliver sat på porten.
Pludselig kommer en af tigerungerne og lægger sig 5 meter fra landcruiseren i rabatten. Den
puster og hyperventilerer med tungen langt ude af munden. Hele kroppen bevæger sig med
hastige vejrtrækninger. Det er meget træt! Efter at have fået luften tilbage, lusker den igen ind i
vegetationen.
Et magisk øjeblik gav Jørgen og Peter en tigerjagt, som kun synes mulig, når man ser naturfilm på
TV. Ærgerligt, at der ikke var andre deltagere tilstede, så flere kunne have oplevet, det vi oplevede.
Vores guide foreslår, at vi kører videre. 300 meter længere fremme kommer vi til et T-kryds, og fra
vejen her, kunne vi måske igen få syn på tigerungerne. 5 minutter efter holder vi på en ”vigeplads”
for at se, om tigerungerne kommer forbi. Peter træder op på sædet for bedre at kunne se. Skoven
her, er træer med lav bevoksning ind imellem. Stående på bagsædet ser Peter noget hvidligt godt
skjult af græsset blot 10 meter inde i skovbunden. Kikkerten kommer på, og sørme jo, der ses
striber! Den ene tigerungerne ligger og flader ud efter jagten. Vi hører et nys, og den lille kat er
måske blevet forkølet.
Vores tigerobs er nået ud til de øvrige landcruisers i området, og inden længe holder der en 8-10
køretøjer på række. Vores chauffør var kørt lidt frem, så vi kunne se til begge sider af vejen.
Pludselig står de to tigerunger på vejen mellem os og de andre køretøjer. Vores chauffør er hurtig,
Han bakker ind på vores vigeplads og vender bilen, så vi bakker med fronten mod tigerungerne,
der langsomt går imod os. Vi måtte gentagne gange bakke, for tigerungerne brugte vejen til at
komme videre på. Til sidst var vi 50 meter fra tværvejen til main gaten, og vores chauffør råbte til
portneren, at han skulle skynde sig at lukke porten, så tigerungerne ikke blev presset til at gå den
vej ud. Der er nemlig set tigere luske rundt på vejen udenfor og omkring de nærliggende
hoteller/lodges. Men tigrene nåede ikke så langt. Pludselig smuttede de ind i buskadset, og væk
var de.
Hold da op! Hvilken oplevelse med godt 8-10 minutters bakken over 300 meter, med to tigerunger
luntende efter os. De andre landcruisers kunne også nu se tigrene om end, at det blev sværere, jo
længere væk man var i køen.
Og her er Jørgen Terp Laursens herlige beretning. Sjovt at læse samme oplevelse fra begge
vidner:
Trods de relativ mange tigre, er arten uhyre vanskelig at finde i det store område. Det er stort set kun
lokale guider, der finder dem vha. hjortenes adfærd og ”skovens lyde”. Vores danske guide og jeg
var en undtagelse. Vi var særlig heldige. Ved et lykketræf i en ret åben skov, hvor vi alene med
chauffør og lokalguide kørte på en skovsti bemærkede vi, at nogle Axishjorte hurtigt krydsede
skovstien og så sig skræmt tilbage. Flere og flere axishjorte kom til og nu kom der fart i de mange
hjorte og mange lod sig høre. Ud af nærmest ingenting kom en tiger på venstre side af bilen i stor
fart på ret kort afstand (50-75 m) i store spring og løb efter hjortene. Der var knald på. En tiger mere
kom til og deltog i jagten. De to tigre løb nærmest parallelt med hjortene mellem sig. Det var helt
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utrolig!! Men sceneriet var ikke slut. Den tiger der blev set nærmest bilen løb nu et stykke foran bilen
og lagde sig pludselig 4-5 meter fra vejsiden i højt græs. Vi kørte forsigtigt hen imod den. Den
ænsede ikke vores tilstedeværelse, selv ikke da vi slukkede motoren, men lå nu 5-8 meter fra bilen
og gispede efter vejret og slikkede pelsen. Den var utrolig smuk med sit store hoved. Pludselig
begyndte den at æde græs. Kiggede af og til på os. Lidt derefter gik den ind i krattet. Vi blev aldrig
klar over, om der var tale om et forfejlet angreb, skinangreb eller om de mange hjorte blot udløste
deres jagtinstinkter. Der er ingen tvivl om, at en tigerjagt skal afvikles hurtigt, hvis arten skal have
chance for gevinst. Tigeren er en tungt dyr, så der er noget vægt, der skal flyttes under jagten. Efter
jagtscenen kiggede vi på hinanden. Var målløse og forstod først nu, hvad der ligger bag begrebet et
”tigerspring” – altså hvad det vil sige at komme hurtigt fra A til B. Et muskelbundt viste det med al
tydelighed. Vi fik senere fortalt, at vores oplevelse var enestående. Husk på, at de store rovdyr ofte
er passive 15-18 timer i døgnet.
En tiger gør hvad der passer den og vi mennesker må vige. Senere bemærker vi de to tigresøskende
komme gående på en skovsti. De går lidt fra hinanden. Flere jeeps kommer til bagfra. Tigrene synes
helt upåvirket. Vi kører i den retning hvor tigerne går. Tigerne, der nu udviser lidt irritation over vores
tilstedeværelse, øger farten hen mod vores bil. Jeg bliver lidt bekymret og siger gogo til vores
chauffør, som så øger farten på bilen. Nu nærmer den ene tiger portåbningen til reservatet og der
bliver råbt, at man hurtig skal lukke porten, der ellers stod halvåben. Begge tigre valgte heldigvis at
forsvinde ind i den tætte underskov.
To tigere – turen var hjemme!

Jørgen Terps lille krammedyr. Ranthambore 26/1-20. Foto: Jørgen Terp.

Senere fik vi en melding om, at tigerungerne var set ved nærliggende sø. De har nok trængt til
noget vand, eventuelt en badetur. Vi kørte dertil, og ganske rigtigt de to tigerunger gik i roligt tempo
langs bredden til søen. Efterhånden som de bevægede sig, så fulgte den store samling af
biler/busser med. I Jørgen T.’s og Peters landcruiser tog vi hele turen forbi alle bilerne, også
selvom vi kørte off road gennem grene og buskads. Og ingen af de andre chauffører brokkede sig
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over vores hidsige fremfærd. Vi havde jo vores VIP-guide med. Vi kørte ud til søen et godt stykke
fra tigrene, og nu kunne vi se, at de kom imod os. Den ene tigerunge gjorde udfald mod en
vandfugl af en art. Det var dagens tredje tiger-obs af de samme to tigerunger i dag, så ikke et øje
var tørt. Vi havde virkelig ramt dagen.
Da tigrene var luntet videre langs bredden, besluttede vi, at nu skulle vi ud og se på fugle ved de
søer, der findes her i zone 2. Der er gode rasteforhold for ænder og måske nogle vadefugle. Vi
kører også efter den brune fiskeugle, som dog ikke er hjemme. En anden lokalitet giver ej heller
resultat. Fuglen er ikke på reden, men var set ved nærliggende sø, hvilket de talrige landcruisers
var vidne til. Den var dog fløjet længere væk.
Tilbage til hotel Dev Vilas for aftensmad. Vi går tidligt i seng, for vi skal tidligt op i morgen (til en
afveksling hø hø).
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Vores to Bengalsk tigre gå lige forbi os, her ved søbredden, Ranthambore NP. Foto: Johnny Madsen.

Dagens fugl var et dyr:
Bengalsk Tiger.
Mandag den 27. januar 2020
Vejr: 0-8/8, svag vind, 10-20°C.
Dev Vilage Hotel: kl. 05.45-06.15
Tidligt op, da det i dag er den store rejsedag. Vi starter med the/kaffe og småkager allerede kl.

37

05.45, og vi møder op med pakket kuffert, så et par minibusser kan transportere kufferterne. Selv
kører vi i vores landcruisere, som vi har anvendt her i Ranthambore NP.
Ranthambore Railway station – Delhi Nizamuddin Station: kl. 07.00-12.30
Vores togrejse med Shatabdi-expressen til New Delhi, Nizamuddin Station, tager 5½ time. Toget
afgår kl. 07.00 og ankommer kl. 12.30. Toget har 40 vogne og 3 lokomotiver. Ritish sikrer, at vores
kufferter kommer ombord, og bliver placeret på bagagehylden oven over passagererne. Det er en
OK togkupé med gode sæder. Ritish har reserveret pladser i toget, men det viser sig, at flere andre
har de samme sædereservationer, som os. Til sidst må vi finde et ledigt sæde, for dette
reservationssystem virker vist ikke helt efter hensigten. Vi kan nu nye de mange gule
senneps/rapsmarker undervejs. Landskabet er utroligt fladt. Der er ikke voldsomt med fugle i
landskabet, men dog flere end vores hjemlige agerland! Vi ser bl.a. 3 Black-winged Kite, 7 Sarus
Crane, 2 Black-necked Ibis og 200 Black Kite. Desuden så vi 6 Samba Dears.
New Delhi – Nizamuddin Station – café Okhla Mathus: kl. 12.30-13.15.
Fra Delhi Nizamuddin Station skal vi kører med landcruisere til en restaurant. Men vi skal lige have
vores kufferter med, som står på perronen. Ritish skal lige forhandle med dragerne, som langt fra
er enige med Ritish om prisen. Ritish havde advaret os om dette forhandlingsforløb. Dragerne vil
have mange dollars og Ritish vil give langt mindre. Vi går uden for stationen, og efter 15 minutter
kommer dragerne med vores kufferter.

Ritish har hårde forhandlinger med dragerne her på Nissamudin Stationen.
Foto: Jens Ballegaard.

Café Okhla Mathus, New Delhi: kl.13.15-14.30
På cafeen får vi et let måltid. Der er ikke plads til alle ved ankomst, så et par stykker får vente på
plads. Da toilettet på cafeen ikke virker, så er der fællestur med vores lokale vagtmand til de
offentlige toiletter 5 minutters gang herfra. Og så er der lidt kø til toiletterne. Vagtmanden får tips af
Peter, men det ser alle ikke, så det bliver til lidt mere. Det har været en god dag for ham.
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Café Okhla Mathus – Delhi Old Station: kl. 14.30-15.15.
Fra cafeen kører vi med vores landcruisere til Delhi Old Station. Trafikken er ikke så voldsom, dog
går det lidt langsomt med at komme ind til stationen, for der er kø ved P-pladsen ved siden af
stationen, så vi kan ikke komme forbi for at blive sat af ved hovedindgangen til stationen. Martin får
talt lidt med vores chauffør, der bl.a. oplyser at der er 9 mio. biler i Delhi + busser + tuk-tukker +
motorcykler/knallerter i et ukendt antal.
Delhi Old Station: kl. 15.15-16.00.
Vi kører selv vores kufferter ind på stationen, og vi holder os tæt sammen. Jo, længere ud mod
perronen, jo flere togrejsende. Det var, som Ritish havde varslet, et mylder af mennesker. Ritish
tager 6 pax op i toget, og får dem placeret i henhold til sine reserveringer. Herefter bringes resten
af deltagerne op i toget, og bliver anvist plads. Igen var der dobbeltbookinger, hvor begge ”parter”
kunne fremvise mobilbooking med samme sædenumre og togvogn. Vi måtte så improvisere, og vi
sad således i to forskellige vogne. Toget var godt fyldt. Vognene var i noget ringere stand end
Ranthambore-toget, men alligevel rene og acceptable. Toget, der synes at have samme antal
vogne og lokomotiver som toget fra Ranthambhore.
Togrejse Delhi Old Station-Kathgodam: kl. 16.00-22.45.
Toget afgår nogenlunde præcist kl. 16.10. Efterhånden som mørket sænker sig, ses mørke skyer
på himmelen. Ritish oplyser, at vejrmeldingen for i morgen lover regnbyger i morgen i
Nainitalområdet.

Vi fik kørt noget i tog i dag. Her spises aftensmad på vej til Kathgodam.
Foto: Johnny Madsen

Kathgodam – Hotel NorthSide: kl. 23.30
Vi bliver indkvarteret på et relativt nyt hotel, med masser af varme på værelserne, og fine faciliteter.
I skrivende stund, her på hotel NorthSide, høres regnbyger på tag og vinduer. Vi må huske regntøj
i morgen. En lang rejsedag tager sin ende – godnat!
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Dagens fugl:
Togfløjte-stær.

Tirsdag den 28. januar 2020
Vejr: 8-4/8, svag vind, 12-15°C. Fra kl. 15.00 8/8 regn.
Hotel NorthSide, Kathgodam: kl. 07.00-08.15
Morgenmaden indtages kl. 07.00, og der mangler ikke noget her. Planlagt afgang kl. 08.00, men
den bliver 08.20, inden vi kommer afsted.
Det har regnet i nat, og det gør det også her kl. 06.45. Det er heldigvis kun byger. Jørgen K. og
Peter lusker bag hotellet, hvor der er en åben plads. Nu er regnen holdt op. Peter ser en ad
Vandrefalk, hun, suse langs bygningerne. Det har nok fået øje på nogle tamduer. Over bjergene
kredser nogle rovfugle, men det er for langt væk.
Vi kører direkte til Saattal.
Kathgodam – Saattal: kl. 08.15-09.00
Vi er i 4 landcruisere. Da vi kommer op til Sattal, så mangler vi den bagerste landcruiser. Da den
ikke kommer efter 15 minutter og mobilen ikke bliver svaret, sendes en af de andre landcruisere
tilbage for at finde ud af årsagen hertil. Det viser sig at være en fejlkørsel i Nainital. Der køres jo
godt til, og der ventes ikke, hvis en af bilerne sakker bagud. Så har man balladen, hvis bagerste
mand ikke er helt skarp på ruten. Sidste bil triller op ½ timer senere end de andre.
På vej uphill ses indledningsvis en del rovfugle. Peter ser dem på god afstand, og han er klar med
et bud: Små Skrigeørne. Georg derimod siger Steppeørne. Der er omkring 40 fugle, der skruer sig
op og flyver ned i lavlandet. Er det træk- eller fourageringstræk? Ritish bekræfter, at Steppeørne
kan ses her i bjergene, så det må være fourageringstræk eller måske syd trækkende fugle. På
opkørslen ses også Black Bulbul, Red-billed Blue Magpie, Himalayan Bulbul og 20 Bronze Drongo
i en flok.
Sattal: kl. 09.00-12.30
Fra 800 moh går vi downhill ad en asfaltvej. Mange Slaty-grey Parakeets ses. De fouragerer og
tager ofte en flyvetur, når de bliver forstyrret. Vi lægger hårdt ud med nogle fine arter: Slaty-grey
Flycatcher, glimt af Rufous-gorgeted Flycatcher, Grey-winged Blackbird og meget mere. Fuglene
kommer mere eller mindre i birdwaves, og når de er her, så er der bare et mylder af fugle:
Greenbacked Tit, Black-lored Tit, Grey-hooded Warbler, Lemon-rumped Warbler, Green-tailed
Sunbird, Brown-fronted Woodpecker, Rufous-bellied Niltave (smuk – smuk), Grey Bush Chat (foto:
Martin), Bar-tailed Flycatcher-Shrike. Johnny viser billede af Maroon Oriole. Bjørn tager billede af
en flyvende Chestnut-bellied Rock-Thrush, en fugl, som vi dog alle får set efterfølgende. På vej
tilbage hører Ritish en Chestnut-headed Tesia. Den er notorisk skulky, men lidt playback giver
mulighed for de få, der står i den rette vinkel, at få et OK syn af denne fugl.

40

På vej ind i slugten i Sattal. Foto: Johnny Madsen.

Incredible birding Camp: kl. 12.30-15.00.
Vi kører til Incredible birding Camp i Sattal-area.
Ritish byder på hotel-birding. Men først skal vi have frokost. Mens vi venter på denne, obser vi
udenfor. Flere Himalayan Griffons ses flyve over vores hoveder, mens de glider downhill. Det
samme gør en 3K Steppe Eagle.
Efter frokosten har Ritish en overraskelse. Bag hotellet er der bygget et stort fotoskjul med
siddestole. Der bliver lagt mad ud, og showet begynder. Et mylder af fugle har travlt med at få del
af det udlagte fuglefrø. Der er nøddemix til spætter, mejser m.v. Omkring 20 arter ses på ½ time,
så var alt maden støvsuget væk, og ballet var forbi, og fotografernes kameraer kunne køle af igen,
efter at have været på højtryk i 30 minutter.
Se i øvrigt link fra deres hjemmeside:
https://www.incrediblebirding.com/incredible-birding-hide/
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Her er et billede fra Incrediblebirding Camps hjemmeside, der viser fotoskjulet indefra (i modlys).
Vi havde ikke solafskærmningen trukket for, så der var frit udsyn!

Efter showet gik vi en tur bag hotellet. En urt gav særlig opmærksomhed, Intetanende vadede flere
af os igennem dets halvhøje stængler. De var fyldt med frø, som hagede sig fast i tøjet. Specielt
trøjer og flis tog imod. Det medførte et længere tålmodighedsarbejde med at pille dem af én ad
gangen, Her er pænt med fugle, selvom det nu er skyet til. Vi ser bl.a. en hun af Black-throated
Thrush, Ashy Drongo, Small Niltava og Grey-headed Woodpecker. Vi hører en Rufous-throated
Partridge. Inden vi kører, begynder det at regne. Det starter med en heftig byge, hvor vi på afstand,
kunne høre regnens trommen i landskabet nærme sig. Så vi måtte i hast søge læ. Regnen aftager
dog hurtigt, og fortsætter som småregn.
På vej mod Nainital, tager regnen til, og vi får mere udbredt regn af skiftende intensitet. Vi skal bo
på Abbotsford Estate, som ligger i 2.080 moh. Vi ankommer dertil over middag.
Abbortsford Estate og have, Nainital: kl. 12.30-16.00.
Vi går tildelt vores værelser. Nogle bor på selve hotellet, andre i Annakset 100 meter derfra.
Temperaturen indendørs er, for at sige det mildt – pissekoldt i alle rum! Vi får tændt varmeovne,
pejs, og hvad der ellers er af varmekilder. Nogle deltagere går i bad, og det varme vand er meget
begrænset, så personen efter får pludselig koldt vand (og nogle står med hårshampoo i håret). Så
det var en forfrossen skare, der mødet op til aftensmad. Temperaturen udenfor er her kl. 16.00
faldet til 5°C, og det er ikke meget varmere indendørs.
Da ikke alle deltagere havde medbragt termotøj, så måtte der gøres noget. Ritish afdækkede
hurtigt behovet: Hel sæt eller kun undertrøje eller lange underbukser og størrelse
small/medium/large blev noteret. Herefter gik der en time, og alt det ønskede termotøj blev
udleveret til de forfrosne deltagere. Det må siges at være Dof Travel service udover det
sædvanlige. Men der var jo ingen, der kunne forestille sig, at vi skulle have udendørs tøj på
indendørs!
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Kaminen blev, dog efter flere opfordringer, tændt op. Men der fandtes kun små pinde (vi ville kalde
det optændingsbrænde) til at fyre op med. Det bliver dejligt at komme i seng, for her er der
elektriske varmetæpper.

Dagens fugl:
Greater Yellownape.

Onsdag den 29. januar 2020
Vejr: NØ 1-2, 8/8, svag vind, 5-2°C. Regn -> Hagl -> Sne. Kl. 16.00 opklaring med sol og tøvejr
Abbortsford Estate og have, Nainital: kl. 08.00-16.30.
Da vi stod klar til at gå i landcruiserne, ændrer småregn sig til torden og kraftige byger med regn og
senere hagl og tøsne. Temperaturen dropper, og vi er kun lidt over frysepunktet. Nu hvor hagl er
blevet til sne, som lægger sig på jorden. Vores landcruisere har ikke vinterdæk på, men problemet
er måske mere det trafikkaos med blokerede veje, som bekymrer os. Ritish kommer her kl. 08.45
med en frisk vejrrapport. Det ser ikke godt ud, og det ser ikke ud til at ændre sig de næste par
timer. Så vi annullerer udkørsel indtil videre, og napper en kop kaffe/the i stedet.
Ritish fortæller, at én gut han kender her i området, har observeret en leopard i et åbent område
her ovenfor byen, tæt på hvor vi bor. I flere byer ses det, at bjergenes leoparder søger ned til byen
om natten for at jage byens herreløse hunde, som der jo er mange af. Trafikskadede hunde, er
easy target for en leopard.
Ritish holder ”vagt” udenfor. En flok af Black-throated Tit ses, og det er ny turart. En anden turart er
Large-billed Crow. En flok på ca. 30 White-throated Laughing-Thrush er utrolig støjende og
lydkommunikerende. Vi ser også en han og flere hunner af Kalij Pheasant, der spankulerer langs
hegnet bagerst i haven. Et par White-collared Blackbird ses i toppen af et træ fra terrassen.
På klipperne ovenfor kan vi ane fire Himalayan Brown Boral, som er en mellemting mellem en ged
og en antilope.
En Red-billed Woodpecker vækker stor glæde. Den er ej sky og rigtig fotogen.
Dejligt at være udenfor, når det ikke længere står ned i stænger. Her er faktisk mange fugle at
kikke på her fra Abbotsfort Estate store terrasse.
Sneen stopper ved 15-tiden, og det klarer op. Vejen til/fra hotellet er meget sjappet med nedtrådt
sne. Det tør voldsomt, men der loves frost i nat. Spørgsmålet er om det kan nå at tø helt væk inden
frosten sætter ind, når mørket falder på.
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Da nedbøren holdt op, og det klarede op, så var her ganske smukt. Men ud at køre kom vi desværre ikke. Foto:
Jens Ballegård og hans kamera.

Vores chauffører har stået hele dagen under et halvtag siden kl. 7.30 i morges. Og vi kommer ikke
ud at køre i dag, så chaufførerne sendes hjem. En af chaufførerne går barfodet i klip-klapper andre
går i sommersko.
Kl. 16.30 har det tøet så meget, at vi vover os ud på en gåtur. Bjerg-holdet går uphill (Nancy, Bjørn,
Martin, Jørgen) og ser bl.a. 6 Kalij Pheasants og 6 Chestnut-crowned Laughingthrushes, hvor
sidstnævnte var den eneste obs af denne art på turen. Bjørn skriver: ”Nancy har noteret Chestnutcrowned Laughingthrush på vores tur up-hill. Den er blevet bestemt af vores lokale guide og blev
set godt oppe fra en sti og ned i et buskads. Den var olivengrøn og brun på krop og vinge og med
kastanjebrun isse.” ( Birds of India 2011 side 376 øverst).
Down-holdet (Ritish, Finn, Erik, Peter) går ned til Den katolske Kirke længere ned i byen. Her ligger
Jim Corbett’s mor begravet. Down-holdet ser fine Himlayan Bluetails og et par af Blue-capped
Redstart. Endvidere Bar-tailed Treecreeper, Green-backed Tit, Coal/Spot-winged Tit, Buff-barred
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Warbler, Streaked Laughing-Thrush. Den lokale Himalaya-race af Sortmejse, kaldes Spot-winged
Tit. Udover hvidplettet vingebånd, har den har helt grå underside og en gevaldig top i forhold til
vores hjemlige Sortmejse.
Georg-holdet (Georg, Georg og Georg) holder skansen ved hotellet og ser/fotograferer en Maroon
Oriole (2K med stribet bryst). Det var en svær én, så Ritish måtte på banen.
Temperaturen ligger nu på 0 grader, og med varsel om frost, så bliver det en glat omgang i morgen
tidlig.
Dinner, tjekliste og Ritish har været en tur i byen for at købe Indisk brandy, så der er lidt varme til
kroppen. Igen almindelig DOF-Travel service! Godnat herfra.
Dagens fugl:
Rufous-bellied Woodpecker.
Torsdag den 30. januar 2020
Vejr: svag vind, 0-4/8, -1-+8°C.
Abbortsford Estate, Nainital: kl. 07.00-08.45.
Inden morgenmaden når de morgenfriske at obse lidt fra terrassen. Solen har endnu ikke vist sig
over bjergene. Whistling Thrush høres synge i morgengryet. I et træ sidder en han af
Chestnubellied Thrush og 4 White-collared Thrush. Kalij Pheasent ses med 1 han og 2 hunfarvede. Hill Partridge høres med dens fløjtende sang (Ritish og Peter). Slaty-headed Parakeet og
Eurasien Jay ses. Rufous Siba ses fint. Vi ser både Brown-fronted og Red-bellied Woodpecker. En
Buff-barred Warbler kommer også i bogen.

En del af holdet har fået morgenmad. Det er turlederen med den sorte tophue (Find Holger!) Foto:
Jørgen Kruse.

Hotellets manager – en ung mand – fortæller, at de 5 cm sne, vi havde liggende i går eftermiddags
var snerekord ever! Normalt kan det sne 1 x årligt, nogle år slet ikke, men denne januar har det
allerede nu sneet hele 4 gange. Ja, vejret er blevet mere og mere ekstremt alle vegne.
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Abbotsford – mod Chobi: Afgang kl. 08.45
Vi skal på tur til en lokalitet for hele 3 arter af Forktails. Vi går ad bagvejen, hvor vores landcruisere
holder parkeret. Den sædvanlige vej er for stejl, når det er isglat. Vi må støtte hinanden ned til
landcruiserne, og det bliver en meget langsom tur ned til byen pga. isglatte veje. Vi kommer til
krydset til vores ”normale” vej ned til byen. En lastbil har bremset og gledet ud, så lastbilen har sat
sig på tværs af hele vejen. Og chaufføren er gået. Vi må derfor vælge en alternativ, og meget
længere vej ud af byen.
Vi kommer ud af byen og på vej ned ad bjergvejen. Her på skyggesiden af bjerget ligger der sne og
sjap, og først når vi kommer ud på solsiden i 1900 moh, har vejen igen normalt føre, og vi kan få
lidt mere fart på.
Stop i 1700 moh: kl. 09.45-10.00
En af landcruiserne foran ser to Spottet Forktails ved vejen, og vi stopper alle. Det bliver desværre
kun til en dårlig obs af 2 fugle. Men Jens for sig i det mindste en pose lakrids for uspecifik Forktail.
Ritish kikker på uret. Turen herud og de glatte veje har taget alt for lang tid til at vi kan nå ud til
lokaliteten med de 3 arter Forktails. Vi vælger derfor at vende kareterne, og birde med stop på
tilbageturen. Første stop er ikke langt væk. Det er ved en større bro, hvor vejen føres over floden.
Vi ser Kalij Pheasant, han, Slaty-headed Parakeet 12, Himalayan Bulbul 2, Goshawk 1, Steppe
Eagle 4.
Stop i 1800 moh: kl. 10.10-10.25
Ritish ser Black-headed Jay, så vi laver et kort stop ved nogle huse og en lille butik. Vi får alle set
11 Jays, og det blev den eneste obs på turen af denne art. Birgit siger Lakrids, og så blev sidste
pose lakrids udloddet. Herudover ser vi en smuk han af Himalayan Bluetail i godt lys og tæt på. Vi
går ned og lusker i noget krat tæt ved vejen. Her høres Rusty-cheeked Scimitar Babbler, og vi ser
en flok af Russet Sparrow. Herudover en Rock Bunting. På den smukke blå formiddagshimmel ses
flere Himalayan Vultures flyve over. Herudover 1 Great Spotted Eagle, gammel fugl. Ligeså ses
både Europæisk Spurvehøg, og Shikra. 2 Himalayan Buzzards viser sig efterfølgende, på Johnnys
billede, at være 1 Himalayan og 1 Long-legged Buzzard (så kan man lære at se ordentlig efter,
Peter).
Vi kører tilbage mod Nainital og hotellet. Godt 2,3 km før byen begynder trafikproblemerne igen.
Det sted, hvor solen i går ikke kunne få bugt med sneen, er der kun én vejbane åben og en stor
lastbil er strandet for enden af ”snevejen”. Sneen er kørt sammen, og det er blevet til fast is, og
bilerne fra Nainital, der skal kører op ad bakken, har store problemer, med at komme op. Flere biler
er kørt fast i sneen og må skubbes i gang. Vejsituationen bliver ikke bedre af, at der er masser af
”sneturister”, der er kørt herop for at kaste en snebold på kæresten, konen, børnene
m.v. Og de ”smider” bilerne, hvor de nu kan komme til. Læg dertil, at indernes evne til kørsel i sne
ikke synes veludviklet. Herudover har mange biler har ingen slidbaner på dækkene, og vinterdæk
er en by i Rusland. Heldigvis var der politi tilstede, så der kunne skabes en vis form for
trafikregulering. Motorcyklister og knallertkørere har hårde ods her. Flere af dem vælger
fornuftigvis at trække deres to-julede køretøj gennem sneen. Det tog 1 time at køre de små 300
meter.
Og så kom vi lige til at tænke på, at vi i over middag, igen skal passere dette sted, når vi skal køre
til Corbett. Men så har temperaturen og solen vel gjort sit arbejde!
Abbortsford Estate: kl. 11.40-13.30.
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Vi får dejlig frokost med stegte kyllinger, pastasalat og ostesovs. Vi siger farvel til madamme,
manager, kok m.v. og afleverer vores drikkepenge. Kuverten bliver åbnet, når alt personale er
tilstede.
Det er nu, hvor vejret er dejligt, et skønt sted at være. Her er masser af fugle i haven og omegnen.
Havde huset bare været lidt varmere at opholde sig i, så ville alt være perfekt. Dog er det jo sådan,
at de udfordrende og grænseoverskridende oplevelser er dem vi husker bedst, og taler mest om,
når vi er kommet hjem! Men først skal man så grueligt meget igennem.
Afgang Abbortsford Estate: kl. 13.30
Vores 5 landcruisere holder nu ved hotellet, og vi kan få pakket kufferterne for at køre mod Corbett
NP. Efter Nainital skal vi passere ”snevejen” igen og videre ned mod lavlandet. ”Snevejen” er tøet
meget, så det gik langt bedre denne gang. Vi kører videre mod Magnoli Valley, hvor vi vil foretage
nogle fuglestop og ”birding along the road”.

Magnoli Valley: kl. 14.25-16.35
Flere af de stop vi foretager her i Magnoli Valley, er meget fugletomme. Godt nok er det
eftermiddag, men Ritish havde forventet meget mere, og han går og taler med sig selv flere gange:
”Where are all the birds?”. Vi har dog held med et stop, hvor vi løber ind i en birdwave. Nævnes
kan: Black-lored og Black-throated Tit, mange Grey-hooded Warblers, Green-tailed og Crimson
Sunbird, Ashy Drongo, Ashy-throated Warbler 1 (Martin m.fl.), Black-chinned Babbler,
Greybreasted Prinia 4 (uden gråt bryst = vinterdragt) og Alpine Swift 4.
Vi kommer ned fra bjergene og landskabet flader ud. En af landcruiserne skal lige have lidt luft i
dækket. De øvrige landcruisere kører videre, men ikke den Jørgen Kruse og Peter sidder i. Vi
venter i ca. 20 minutter på ingenting ved en restaurant, der hedder Chaska. Vores chauffør har fået
at vide, at han skal køre sidst i kolonnen, så det er hvad han gør. De landcruiseren vi venter på,
har fået ordnet dækket, kører vi efter. Det har åbenbart fået rigtig meget luft i dækkene, for efter 10
minutter er han drønet langt væk fra os, og vores chauffør bliver stresset og prøver forgæves at
følge med. Ja, når én har fået en ordre, så overholdes den åbenbart, selvom alle andre
improviserer, når der er behov herfor. Nå, men selv om noget er skidt, så kan det være godt for
noget. Mens vi venter, bliver der opdager Jørgen K. en sort fugl i toppen af et træ et stykke væk.
Det er en Sprankled Drongo, den eneste obs på turen. Vi måtte have Jørgen K’s billede forstørret,
før vi kunne se, hvilken drongo, det handlede om, og her var den meget brede hale
udslagsgivende.
Tiger Camp, kl. 17.30.
Vi ankommer til Tiger Lodge kl. 17.30. Lodgen ligger et stenkast fra Kosi River og området er en
stødpudezone til Jim Corbett National Park. En hovedvej skærer igennem området. Her ligger den
ene Tiger-camp/hotel/lodge/resort efter den anden. Alle vil have del i de mange turister, som
tigersafarierne skaber. I skrivende stund (den 7/4-20 er lodgen anført som ”midlertidigt lukket” på
google map). Corona-pandemien hærger, såvel i turisternes hjemlande, som i Indien, der også har
en middel-/overklasse, der vil på tigersafari).
Vi bliver indkvarteret på lodgen. Her er rimelig mange værelser og disse er rummelige med forstuesoveværelse, garderobe og toilet. Det virker lidt slidt her, men andre deltagere har fået værelser i
nybyggede huse.
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Aftensmad, program for næste dag, dagens fugl og tjekliste skal lige ”overstås”, inden vi kan gå til
køjs efter en længere køredag, selvom vi kun har kørt ca. 150 km.
Dagens fugl:
Black-headed Jay.

Fredag den 31. januar 2020 Vejr:
vindstille, 0/8, 5-15°C.
Tiger Camp:
I dag fylder Peters søn Thomas 40 år hurra-hurra.
Kl. 06.15 er der kaffe/the + småkage. Vi stævner ud allerede kl. 06.45 for at køre de 7 km til Kosi
River ved Girija Devi Templet.
Kosi River ved Girija Devi Tempel: 07.00-09.00
Fra P-pladsen går vi ud på broen for at spejde efter targetart nr. 1: Ibisbill. Forinden har vi dog set
et par nye turarter, nemlig den flotte Red-breasted Parakeet. Fra broen ser vi 2 Pallas Sea-eagle
og 2 River Lapwing. Ligeledes ses flere Plumbious og White-capped Redstart. Specielt
sidstnævnte art, hvor hannen med dens helt hvide kalot, sorte bryst og vinger og rødbrune bryst og
hale, vækker begejstring. Johnny ser Liniated Barbet, som også er ny for turen.

På vej via Girija Devi Templet langs Kosi River. Foto: Johnny Madsen

Ved floden spejder vi efter Ibisbill, men uden resultat. Vi vælger så at gå nordpå langs flodens
østlige bred i stenet terræn. Den flotte Crested Kingfisher ses med hele 3 fugle, ligesom dens
mindre fætter Pied Kingfisher ses. Vi ser 2 Long-billed Pipit, men de får ikke den store
opmærksomhed, da Crested Kingfisher har større fokus, specielt fra fotograferne.
Vi går tilbage mod broen, og de mange boder, som endnu ikke er bemandet. Her sælges spirituelle
sager, som kan anvendes i forbindelse med et besøg i templet. Templet ligger på en lille afsats på
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det lokale bjerg. Det er en smule udfordrende med en opstigning hertil. Dels skal vi tørskoet over et
mindre vandløb, for at undgå nogle høje mudrede trappetrin, inden vi kommer op på stien mod
templet. Da vi alle er kommet op til templet, kan vi begynde at gå ud ad vandrestien rundt omkring
klippen. Her ses den 4. Crested Kingfisher. Efter klippe-passagen går vi gennem en
teaktræbeplantning til vi kommer til en hængebro, der er asfalteret! Nogle af de første, der kom ud
på hængebroen, er heldige og ser en murløber flyve op fra stenene nede ved floden, for at flyve
væk opstrøms. Det var Jens, der opdagede den, så her har vi en mand, der er glad. På den anden
side af broen fører en sti mod syd, og her bliver vi samlet op af vores landcruisere. På turen har vi
også set Common og White-throated Kingfisher, så 4 isfuglearter samlet på få hundrede meter af
Kosi River er ikke dårligt. Inden vi når til landcruiserne løber vi inde i et birdwave: 20 Bar-winged
Shrike, 8 Long-tailed Minivet, 1 Crimson Sunbird og 1 Grey Bushchat. Peter når at se en Orangebellied Leafbird, inden han stiger op i Landcruiseren. Kun få andre når at se den, desværre.
Vi kører tilbage til Tiger Camp.
Vi gør os klar til en enkelt overnatning i Corbett Nationalpark, hvorfor vi pakker en ”week-end
kuffert”, så vi kan få børstet vores tænder og skiftet lidt tøj. Vi skal jo besøge den store
sagnomspundne nationalpark. Wiki anfører nedenstående om Corbett NP:

Jim Corbett National Park is the oldest national park in India and was established in 1936 as
Hailey National Park to protect the endangered Bengal tiger. It is located in Nainital district and Pauri
Garhwal district of Uttarakhand and was named after Jim Corbett, a well-known hunter and
naturalist. The park was the first to come under the Project Tiger initiative.[2]
The park has sub-Himalayan belt geographical and ecological characteristics.[3] An ecotourism
destination,[4] it contains 488 different species of plants and a diverse variety of fauna.[5][6] The increase
in tourist activities, among other problems, continues to present a serious challenge to the park's
ecological balance.[7]
Corbett has been a haunt for tourists and wildlife lovers for a long time.[when?] Tourism activity is only
allowed in selected areas of Corbett Tiger Reserve so that people get an opportunity to see its
landscape and wildlife. In recent years[when?] the number of people coming here has increased
dramatically. Presently,[when?] every season more than 70,000 visitors come to the park.
Corbett National Park comprises 520.8 km2 (201.1 sq mi) area of hills, riverine belts, marshy
depressions, grasslands and a large lake. The elevation ranges from 1,300 to 4,000 ft (400 to 1,220
m). Winter nights are cold, but the days are bright and sunny. It rains from July to September.
Dense moist deciduous forest mainly consists of sal, haldu, peepal, rohini and mango trees. Forest
covers almost 73% of the park, 10% of the area consists of grasslands. It houses around 110 tree
species, 50 species of mammals, 580 bird species and 25 reptile species.
Tiger Camp –> Dhikala, Jim Corbett National Park: kl. 09.45-14:20
Vi kører i åbne jeeps, som i morges, mod Dhikala, lokaliteten hvor vi skal sove i nat i Corbett NP.
Vi ser Spotted Dear, Samba og Indian Muntjack langs hovedvejen og stødpudezonen til Corbett
NP. Her lever også Elefanter og Tigre. På fuglesiden ser vi Oriental Pied Hornbill, Rufous-bellied
Eagle (Ritish var her ”oppe at ringe”, da denne ørn er en sjælden fugl her i området. Pludselig får vi
syn på en flok sejlere: 2 Palm, 15 Little Swift, 25 Himalayan Swiftlets og 5 Crested Tree-Swifts.

49

Vi ankommer til gaten til Corbett NP kl. 10.45, og vi har herefter 43 km til Dhikala, som vi stille og
roligt triller igennem med hyppige stop, når noget viser sig. Her er adskillige birdwaves, hvor flere
arter følges ad. Nogle af disse arter er: Bar-winged Flycatcher Shrike, som er meget talrig, Oriental
White-eye få, Chestnut-bellied og Velvet-fronted Nuthatch få, Ashy Bulbul få, Blue-winged Minla få.
Herudover noteres disse arter: White-bellied Drongo, Lesser Raquet-tail Drongo 2, Bronze Drongo
1, Scarlet Minivet 1 han, Green Magpie 1 (Martin og Peter), Fulvous-breasted Woodpecker, Lesser
Yellownape (Martin), Red-whiskered Bulbul, Red-headed Vulture 2, Streaked-throated
Woodpecker 1, Giant Hornbill 2 (par), White-rumped Needletail 30, og Besra 1.
Vi ser Rufous-bellied Eagle nr. 2 i dag og flere Mountain Hawk-eagles. På et tidspunkt hører vi et
alarmkald fra Spotted Dear. Vi afventer om en tiger skulle passere tæt ved et udtørret flodleje. En
jeep passerer, og chaufførerne udveksler informationer. De har lige haft et kort glimt af en tiger, og
den er gået videre til et græsområde nær floden. Vi kører derhen, så vi kan overskue
græsområdet. Vi venter et kvarter til 20 minutter og opgiver så og kører videre mod Dhikala.
Kindly Rest Area: kl. 13.30-14.00
Vi spiser den medbragte lunch-box her, hvor vi godt må gå ud af vores jeeps. Området er
indhegnet med strømførende hegn. Vi ser en hun Black-throated Thrush søge føde 20 meter fra
os. En Changeable Hawk-eagle ses let skjult i et træ. Der var lidt tvivl om bestemmelsen, men den
lettede heldigvis.

Dhikala Forest Resthouse: kl. 14.20-14:40
Vi iler til udsigtsplatformen, så vi kan udnytte de 20 minutter, som vi har til rådighed inden game
drive. Platformen giver en fantastisk god udsigt over den nærliggende sø. Og midt ude i søen går
en han-elefant rundt og spiser vandplanter. Søen er ikke særlig dyb, kan man se. En Black-necked
Stork (han med sort øje) spangulerer i en lagune lige udfor på vores lille odde. Gråand er ny tur art.
Og flere andre hjemlige arter ses: Hen Harrier og Osprey.
Man skal passe på Rhesus Macaque-aberne, hvis man lægger noget spiseligt fra sig, og lader sig
forstyrre at en fugl. For så slår de hurtigt til, og vupti så er godbidden væk!
Game drive Corbett NP: kl. 14.40-17.30
Vi kører nu ud på en 3-timers game drive her i Corbett NP. Antallet af Spotted Dear i
Nationalparken anslås til 50-60.000 dyr, så der er et godt fødegrundlag for tigerne. Men de skal jo
selvfølgelig fanges først, før de kan spises, og hjortene, der lever i flok, har skarpe øre og øjne.
Vi er nu i tiger-land. En hun-tiger med tre store unger på 15 måneder, holder til nær floden og et
større græsområde nær søen. Faktisk kunne vi se over til området i vores teleskoper fra
platformen i Dhikala. Derfor er der mange landcruisere, der cirkulerer rundt her. Vi skifter jævnlig
position, og hører også hjorte der bjæffer deres advarselskald. Men tigerne viser sig ikke her til
eftermiddag. Dog hører Georg og guiden, formentlig hun tigeren brøle. Og det skal siges, at der var
mange køretøjer ude og lede. Men hviler de sig i græsset, så er der ikke meget at stille op.
Vi ræser for at nå tilbage til lodgen indenfor tidsrammen. Det kan give guiden bøde ved
overskridelse af tilbagekomst-tiden. Ved gentagelsestilfælde og ved grovere tidsoverskridelser, kan
licensen til at køre i reservatet blive inddraget. Vi ser turens eneste Cenereous Vulture (Munkegrib)
på tilbageturen.
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Eftermiddags game-drive fra Dhikala, Corbett NP. Foto: Johnny Madsen.

På fuglefronten kan nævnes følgende iagttagelser: Black Bulbul 3, Jungle Owlet 1, Stonechat 3,
Black-hooded Oriole 1 h, White-crested Laughing Thrush 5 (hørt), Black-winged Kite 2,
Changeable Hawk-Eagle 1 2K, Streak-throated Woodpecker 1.
Tilbage i Dhikala Forest Resthouse bliver vi indkvarteret på vores værelser. Det er spartanske
forhold, men her er rent, og der er varmt vand i bruseren. Der udleveres varmedunke. Nætterne er
kolde. Der er ingen mobildækning fra vores teleselskaber. De lokales samles om et særligt
område, hvor de kan få forbindelse til deres teleselskab. Der er hele 500 ansatte her til at tage sig
af de overnattende gæster og eendagsturister. En lang og oplevelsesrig dag er slut. Tigeren må
vente til i morgen!
Dagens fugl:
Crested Kingfisher
Lørdag den 1. februar 2020
Vejr: morgentåge indtil kl. 09.45, vindstille -> svag vind, 5-9°C.
Gamedrive Corbett NP: kl. 07.00-08.30
Vi har tidlig game drive i dag. Der er kaffe/the og kiks i restauranten kl. 06.30.
Vi kører ud i tågen! Efter et stop høres to Sibirian Rubythroat kalde lige ved jordvejen. Det lykkes
med en skyggeobs, men her i tågen og morgengryet er der ikke noget at råbe hurra for. Vi får også
set Grey-sided Bush-Warbler her.
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Mogentågen her i Dhikala-area lå tæt om morgenen den 01-02-20. Foto: Johnny Madsen.

Vores lokalguide finder en siddende Brown Fish Owl i et træ, og kort efter ses endnu én. En Lesser
Fish Eagle letter fra sin soveplads. Green Magpie høres kalde. Det er en mystisk og stemningsfyldt
morgen! Spætterne er repræsenteret med Greater Yellownape, Grey Woodpecker og Greycapped
Pygmy Woodpecker. Vi ser 1 Blue-bearded Bee-eater i toppen af et træ. Georg ser 3. Ja, det er
godt med dig, Georg. Hvorfor kan vi andre ikke se dem? Så flyver der en biæder ud fra træet, og
endnu én, og så den tredje! Tavshed fra turlederen. Lad os køre videre!

Tågen er lettet lidt, så nu kan Blue-bearded Bee-eater bedre nydes. Foto:
Johnny Madsen.

Jungle Owlet høres og 2 Maroon Oriole ses. En Lesser Racket-tailed Drongo uden hale flyver væk.
Herudover kan vi notere 6 Short-billed Minivet.
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Og tiden går hurtigt, og vi skal tilbage til morgenmaden.
Dhikala Forest Resthouse: kl. 08.30-09:00
Morgenmaden indtages, og et hurtigt scope-view over området, hvor tigermor og cubs holder til.
Man kunne jo være heldig.

Parti fra Corbett NP. Foto: Jørgen Terp.

Gamedrive Corbett NP: kl. 09.00-10.45
2 landcruisere tager til grassland ud for lodgen og 3 tager på tigerjagt. I grassland ses Wild Boa
(Vildsvin) og Hog Dear 1. Af fugle kan nævnes: Red-bellied Parakeet 5, Yellow-eyed Babbler 9 i
flok, Red-rumped Bulbul 1 (anden race end tidligere), Pallas Fish-Eagle på rede m/ 2 unger,
Rivertern 20, River Lapwing 2, Sibirian Stonechat 25, Zitting Cisticola 1, Golden-headed Cisticola
2, Plain Prinia 2, Collared Falconet 2, Jungle Myna 5, Oriental White-eye 50, Avadavat 5 (meldt af
Johnny), Citrine Wagtail 1, White-browed Wagtail 10. Og så så vi hele 20 Gavialer i dag.
Efter at have besøgt grassland, kørte vi ind til mod skoven, og tog en vej langs skovbrynet. Her har
en af vores andre landcruisere fået øje på en Collared Falconet (senere 2). Hvilken bette rovfugl!
Kun 18 cm fra næb- til halespids. Arten har en meget begrænset udbredelse her i Nord-Indien.
Vi kører lidt længere ud ad vejen. Vi hører pludselig en advarsels lyd fra en Axishjort. Og endnu et.
Det må tjekkes. Vi kører lidt frem, vender karaten, og kører ind i rabatten. Efter 5-10 minutter hører
vi pludselig et tigerbrøl ikke ret langt væk fra os. Ritish siger at det er en hun, der er parringslysten.
Vi hører den kalde igen. Det er en dyb brummende lyd.
Der findes mange forskellige varianter af tigerbrøl. Mennesker kan kun høre nogle af de lyde, som
tigre bruger til at kommunikere med. Vi kan høre lydfrekvenser der er over 20 hertz, men tigre kan
producere lyde der er under denne frekvens. Denne lave lyd kan, af tigeren, høres på meget lang
afstand. Den går gennem bygninger, tæt skov og kan endda passere gennem bjerge. Jo lavere
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frekvensen er, jo længere rækker den. Tigre bruger det lavfrekvente brøl til at kommunikere med
når de jager store byttedyr, signalerer seksuel modtagelighed, eller når hunner, kalder på deres
unger. Den lave lydfrekvens er ligeledes i stand til at lamme byttet, så det gør det nemmere for
tigeren at fange det. Nogle gange dør byttet ligefrem af frygt, før tigeren dræber den. Mens tigeren
går roligt og holder hovedet lavt, udstøder den ofte en dæmpet lyd, der kun kan høres i afstande
på mindre end 400 m. En anden knurren, der består af en blød brrr-lyd, bruges primært til hilsener
mellem tigre og er kun hørbar på tæt hold. (kilde: Internettet/tigerens brøl).
Vi ser flere Axishjorte liste ud på vejen. De er meget årvågne. Ritish hvisker, at nu er det lige før, at
tigeren kommer ud på vejen - og ganske rigtigt. En stor tigerhun med endnu mere vægt bag end de
unge tigre, vi tidligere har set. Den har hele vejen for sig selv. Alle hjortene er forduftet. Den kikker
hen mod os, men giver sig god tid. Vi har vel 100 meter hen til den. Den passerer vejen og går ind i
skoven på den anden side. Wou! Det varede ikke længe, men hvilken oplevelse og pulsen er
fortsat høj.

Tigerunge i morgengryet. Foto: Jørgen Terp.

For dem, der i dag tog på tiger-safari, så de 4 Black Francolin og 3 Brown Crake på tigerlokaliteten.
Ligeledes så de alle tre tigerunger, og Jørgen Terp har beskrevet oplevelsen således:
Sidste tigertur
Men der var en sidste chance for en tiger-tur. Den 31.1. fik vi tilbud om at komme på en fugletur eller
pattedyrtur. Jeg valgte naturligvis det sidste.
Der var afgang 1. februar kl. 6.15. Der var koldt, tåget og meget mørkt. Chancerne for at se en tiger
var nærmest nul. Men der var alligevel en forventningsfuld stemning og optimisme og fremmede lyde
i skoven og tåge over landskabet, som gav en hel egen stemning som måske kunne lokke en tiger
frem fra sit skjul. Under køreturen skulle alle være helt stille – kun se og lytte. Da vi kom frem på en
åben slette, kunne vi i tågen se en Guld sjakal og en Indian Muntjac (hjort) krydsede vores vej. Ingen
alarmerende lyde fra skoven. Vi kørte og gjorde mange hold på den ujævne vej. Da vi kom til et af
guiden velvalgt sted i skoven gjorde vi endnu et hold. Man havde her tidligere i år set tigre. Vi ventede
og ventede, men intet skete. Nu rejste guiden sig op i jeepen og efter nogle minutter pegede han
tavs ned i græsset, vel 20 meter fra bilen. Her så vi to hvide pletter bevæge sig. Tiger! (Tiger har to
meget tydelige hvide pletter bag ørene, som ofte benævnes ”falske øjne”). Lidt efter kunne ryggen
skimtes i græsset. Det var utroligt at et så stort dyr kan gemme sig i græsset på så kort afstand uden

54

at blive set. Pelsens farver og striber yder en perfekt camouflering og disen lagde sig endnu som en
dyne over landskabet.
Tigeren rejser sig dovent op på forbenene og ser lidt på os. Pludselig ses endnu en tiger. De to dyr
lægger sig nu ved siden af hinanden. Men men! Nu kommer en tredje tiger til og alle tigrene lægger
sig nu tæt sammen som en flok kattekillinger. På grund af tåge og den tætte vegetation var de
vanskelige at fotografere. I et stykke tid var der ren afslapning blandt tigerne. Den ene tiger rejser
sig pludselig op og jager uden held en frankolin (hønsefugl). Det skete et par gange. Men
morgenmaden stod ikke i dag på frankolin.
Hele tre tiger sammen kræver en forklaring, for tigre er ellers solitære dyr, der uden for yngletiden
lever alene. De tre tigre var søskende (alle hunner), der nu var ved at stå på egnede ben, men som
endnu havde kontakt med deres mor via kald (brøl).
Det var igen en forrygende oplevelse. På vejen tilbage til hotellet var Axishjortene og Rhesus
Macaque-aberne ved at stå op. Vi så frem til morgenmaden. Under morgenmaden var vi udsat for
et tyveri. En stor Rhesus- abe stjal for øjnene af os fire skiver franskbrød. Jeg var lige ved at råbe,
at den havde glemt smør og syltetøj! Men aben sad nok så fornøjet på hustaget og nød
morgenmaden og kikkede skummelt på mig. Dermed var tigerjagten slut på denne tur.
Dhikala Forest Resthouse: kl. 10.45-13:00
Der bliver tid til at ”dyrke” platformen inden vi skal have frokost kl. 12.30. Black-necked Stork er på
plads på odden. Vi ser Jungle Myna, der godt kan ligne Bank Myna. Den har dog større crest på
forhovedet, ingen bar plet bag øjet og frem for alt, så har den hvid halespids. Nede på halvøen
løber to Sjakaler rund, lige som en Vildsvine-familie på 5 fouragerer her. Herudover ser vi en
Black-chinned Babbler i “hegnet” ved skråningen og en Whooly-necked Stork flyver forbi. Vi pakker
vores håndtaske og sætter os i Landcruiserne for at køre tilbage til Tiger Camp.
Dhikala Forest Resthouse-Gaten til Corbet NP: kl. 13.00-16:35
Vi begiver os tilbage ad samme vej, som vi kom. Vi stopper løbende ved birdwaves og tjek af
rovfugle. Vi stopper også ved den ”gode” rasteplads, med den flotte udsigt over floden og skovene.
Følgende observationer kan nævnes: Green Magpie 2 hørt, Kalij Pheasant 15, Asian Emerald
Dove 8, White-rumped Needeltail 50, Alpine Swift 12, Crested Swift 20, Red-headed Vulture 4
(heraf 1 yngre fugl), Himalayan Vulture 4, Changeable Hawk-eagle 4, Great-spotted Eagle (racen
fulvescens) 1, Great Hornbill 1 (samme lokalitet som udturen), Crested Kingfisher 1, Greater
Flameback 1 (på baggrund af Johnnys billede), Himalayan Flameback 1, Long-tailed Minivet 40,
Ashy Bulbul 15, Grey-hooded Warbler 40, Rusty-cheeked Scimitar Babbler 5, White-crested
Laughingthrush 10 (nogle få set og andre kun hørt), White-throated Laughingthrush og
Rufousgorgeted Flycatcher 1.
Og sørme om Jens’ hold ikke så en 2K+ White-tailed Eagle, noget som Ritish var meget imponeret
over. Den har ikke været observeret her i flere år, så en stor sjældenhed på disse kanter.
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Havørn 2K. Foto: Johnny Madsen.

Gaten til Corbet NP: kl. 16:35-16:45
Ritish fik en vild plan, som han foreslog Peter: ”Lets try the Ibisbill again”. Peter: ”Lets go!”. Ritish
og tre guider tager i forvejen, og skanner floden. Vi andre kører stille og roligt, og afventer en
melding med spænding. Er meldingen negativ, kører vi direkte til Tiger Camp, er den positiv, så
kan vi hurtigt være der. Der bliver ringet til guiden, der er med os. Fuglen er fundet!
Kosi River: kl. 16.55-17.25.
Vi har kun 5 minutters kørsel, så er vi ved en lille sti ned til floden lidt nordligere end templet. Og vi
får så præsenteret en Ibisbill fouragerende på lavt vand i den rivende strøm. Det var en god art at
slutte af med. Og vi havde tilmed afskrevet denne art på denne tur.
Tilbage til Tiger Camp kl. 17.40. Aftensmaden bestod af kyllingesuppe og lam.
Dagens fugl:
Ibisbill.
Søndag den 2. februar 2020
Vejr: 0-2/8, svag vind, 4-18°C. I bjergene frisk vind (i stødene hård vind).
Afgang Tiger Camp kl. 06.30.
I dag skulle vi køre op i bjergene for at se efter lidt bjergfugle og måske en Lammegrib. Herudover
ville der være mulighed for ”Snow-view”, som vi jo blev snydt for i Nainital-området.
Fra vejen ser vi en smuk han af Chestnut-bellied Rock Thrush på en el-ledning. Herefter så vi en
kæmpeflok på 400 Red-bellied Parakeet. De sås såvel i træerne, som flyve rundt i flere store
småflokke.
Vi følger fra hovedvej 309 videre ind i skovrigt terræn. Første stop var en lille flod, hvor et mindre
vandløb oversvømmede vejen, inden vandet løb videre ned i floden. Det var her Ritish og konen
boede med deres 2 hunde 400 meter op ad en stejl, stenet og temmelig ufremkommelig vej.
Stop på hovedvej 309 tæt ved Ritish Residens: 07.30-08.00

56

Hvor creek’en løb over vejen havde vi White-capped Redstart 1 flot han samt 4 Plumbious
Redstarts. Både Kingfisher og Crested Kingfisher sås, endda sammen. Vi så også
Fulvousbreasted Woodpecker og Grey-capped Pygmy Woodpecker.
Vi kører videre og højere op ad bjerget og via en meget stormomsust bjergkam, kom vi op, så vi
kunne se Snow-view af Himalayas høje bjergtinder. Vi kører i åbne jeeps, og har godt nok et lille
tæppe hver, men det er susende koldt, selv med vindjakke, hue, luffer og handsker. Vinden er
heldigvis ikke så kraftig, da vi kommer over på den anden side af bjerget.

Snow-view nær byen Taram. Foto: Jørgen Terp.

Taram og nærliggende dal: 09.30-11.30.
Her er ingen fugle og koldt. Vi kører op til den lille bjerglandsby Taram, hvor vi birder lidt, mens vi
går for at få varmen. Herefter drejer vi ned ad en lille vej til en dal, hvor der er læ og ingen vind.
Temperaturen her føles dejlig varm med fuld sol. Fugle var der ikke så mange af. I Taram ser vi
Grey Treepie, Himalayan Bulbul, Jungle Babbler, Kestrel og et par lavtflyvende Steppe Eagles. I
dalen noterede vi Grey Bushchat 1 hun, Common Rosefinch 2 par, Slaty-grey Parakeet 1,
Bluecapped Redstart 1 hun, Himalayan Vulture 20, Black-throated Tit 3, Streeked Laughingthrush
1, Peregrine 1, Whistlers Warbler 3 hørt, Common Iora 1 syngende.
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House of Ritish and wife: kl. 13.10-14.10
Vi vender snuden down-hill og kører til Ritish-house, hvor vi spiser vores medbragte packed lunch.
Ritish og frue har to hunde, der er gode vagthunde, hvis der skulle komme et rovdyr forbi. Vi er jo i
stødpudezonen til Corbett NP. Ritish har set tiger ikke langt fra huset, ligesom leopard er
observeret. Fru Ritish oplyser på spørgsmål omkring slanger, at de både har haft kongekobra og
almindelig kobra i haven. Selvfølgelig også en del hjorte.
De har 4-5 hytter på grunden, som de tidligere har udlejet. Men det blev for hårdt, da Ritish er på
tur en god del af året. Sammen med Cohan passer de firmaet AvisFera med deres Sneleopardture,
hvor de er væk 6 dage ad gangen. Hertil guider de adskillige fuglegrupper gennem hele
vintersæsonen. Ritish planlægger at få gang i hytteudlejlingen igen.
Vi går en tur rund på grunden. En Yellow-bellied Fantail vækker glæde med dens fantastiske gule
farver og viftehalen, som dansene spredes ud adskillige gange. Den er kommet i forårshumør.
Vi siger tak til fru Ritish for husly og kaffe/the. Vi kører ned ad bumlevejen og da vi når asfaltvejen
ses en Collared Falconet, ligesom hele 5 Mountain Hawk-eagles flyver over i perfekt lys.
Kosi River: kl. 14.30-16.15
Vi tager ned til floden, da Brown Dipper efterspørges. Vi går ned ad en mindre skovvej mod floden.
Vi når ikke så langt, så møder vi et engelsktalende fuglehold med amerikansk accent. De kigger på
Great Slaty Woodpecker, javel! Den er ikke helt nem at få syn på. Den gemmer sig ret meget bag
stammerne ifm. fødesøgningen. Det lykkes at få et hurtigt glimt i teleskopet, men når 2-3 deltagere
har set den, så forsvinden den bag stammen igen. Det er hannen vi får set. Hunnen høres også.
Da vi gik tilbage fra flodturen, var den lidt mere samarbejdsvillig. Vi ser/hører også en Bluethroated
Barbet.
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Det kræver en del tålmodighed at få styr på Great Slaty Woodpecker. Vi er på vej til Kosi River den 2/2-20. Foto:
Martin Juncker Nielsen.

Allerede inden vi har nede på bredden til floden kunne vi se 2 Brown Dipper i resterne af flodløbet.
Den store flodbred med masser af sten vidner om enorme vandmasser, der strømmer igennem
her, når det er regntid.
Vi ser en smuk Spotted Forktail. Ritish søger ind mod træerne, der vokser tæt på floden. Han leder
efter Tawny Fish-Owl, og han ved hvor han skal lede, så der går ikke længe, før han kan
annoncere fuglen. Skopet bliver sat på, og så er det bare at stille sig op i rækken. Tjek og kryds!
Solen er gået ned, og vi kører det sidste lille stræk til Tiger Lodge. Det er sidste aften, så
turledelsen har travlt. Der skal tælles det endelig antal turarter, og her har Finn og Georg påtaget
sig ansvaret herfor. Martin blev vinderen med 361 arter, som han gættede just præcist. Der skal
holdes en lille tale for Ritish og deltagerne, som vanligt skal der stemmes om dagens fugl. Næste
dags program er hurtigt overstået: Kosi River -> Murløber -> New Delhi -> København.
Og overraskelsen var mandskoret fra Ringkjøbing og omegn (Jens og Bjørn), der var fløjet ind til
lejligheden. Der blev sunget såvel engelske sange til ære for Ritish og så danske sange fra deres
store repertoire, som de optræder med i hele Danmark og på deres turnerer i hele verden. Og
Ritish og Peter holder takketaler. Der var ikke et øje tørt.
Dagens fugl:
Tawny Fish-Owl.
Mandag den 3. februar 2020 Vejr:
0/8, SW 1-2, 5-15°C.
Kosi River: kl. 07.00-08.30.
Så er det sidste mulighed for at få luftet kikkerten og rettet den mod en murløber! Vi starter med lidt
kratlusk i krattet tæt på floden. Vi ser 5 Black-throated Thrush, heraf en udfarvet han. De første 3
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værlinger bestemmes til Chestnut-eared Bunting. Flokken af værlinger øges, og der tages billeder
af dem. Johnny udsender sine billeder til gruppen, efter at vi er kommet hjem. Og 3 af disse er fine
White-capped Buntings (1 han, 1 ung han og 1 hun).
Dr. Wallcreeper, the creepy man, alias Jens B., har bestilt Murløber, så han kan annoncere sin
anden murløber-obs her ved Kosi River. Den kommer flyvende ”bagfra”, og røg over os for at lande
ved nogle store betonklodser, hvor den forsvinder hurtigt for ikke at blive set mere!
Vi må – grundet tiden – vende om. På tilbageturen ser vi en Ørkengærdesanger/Lesser
Whitethroat og lige ved opgangen til restauranten ser vi en han Taiga fluesnapper med meget gråt
på brystet under den røde strube. Finn og Georg ser Vendehals nær swimmingpoolen.
Morgenmad og så tilbage på værelset og pakke kuffert. Vi siger farvel til Ritish og tak for en
minderig tur og tak for det kæmpe arbejde, han har lagt i turen. Det har været en fornøjelse at have
ham som guide.

Peter til Ritish: Godt vi nu kan få lidt fred for de krævende deltagere.
Ritish til Peter: Det hjalp nu ellers, at vi fik dem frosset ned på IS slottet, så
vi undgik for mange klager!
Johnny til lederteamet. Nu står I igen i vejen for et billede af Crimson Sunbird.
Foto: Jens Ballegaard.

Tiger Lodge/Corbett NP – Delhi Aerocity: kl. 11.30-19.00.
Vi kører sydpå i 5 landcruisere. De er dejlig varme og hurtige i trafikken. Det er dog ikke muligt at
køre i kortege pga. trafikken, så der er aftalt punktvise opsamlingssteder.
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Lidt fra notesbogen: Red-wattled plover 20, Bronze-winged Jacana 1, Greater coucal 1, Indian
Roller 1, Pied Starling 65, Openbill 5, Red-naped Ibis 17.
Vi kører igennem et område, der er voldsomt forurenet. Der fyres med kul, og der er ingen vind, så
forureningen er voldsom. Og der bor masser af mennesker her.
Vi kører og kører, og vi er nu i Delhi-området og har 20 km til lufthavnen. Der er kø ved et
betalingsanlæg, så vi kan godt gå ud og strække vores ben. Vi ser masser af sorte glenter her.
Solen er ved at gå ned, så glenterne forlader deres fourageringsplads for at gå til overnatning på
alverdens master, træer, bygninger m.v. Fourageringspladsen er New Delhis losseplads, som efter
mange års anvendelse har vokset sig til et kæmpebjerg, der kan ses langt væk. Det er et eldorado
for de sorte glenter, som holder vinterferie her. Vi ser glenter alle vegne. Vi vurderer, at der er
mindst 4.000 glenter. Det er helt vildt! Vi har aldrig oplevet noget lignende.

Tusinder af Black Kites over New Delhis mega-lodseplads. Foto: Johnny Madsen.

Motorvejen er lukket. En politiker skal i lufthavnen, så politi har afspærret alle 4 spor på
motorvejen, så vi holder i kø, kø og kø. Heldigvis åbnes der hurtigt op, og vi kan igen køre videre i
kortegekørsel.
Hotel Pride Plaza: kl. 19.00-20.00
Vi spiser aftensmad her i Delhi Aerocity på hotellet Pride Plaza. Der er kæmpe buffet, og en masse
kinesere med mundbind. Vi får stillet vores sult.
Vores chauffører har ventet pænt på os, så da vi kommer ud, holder bilerne klar, og vi kan køre de
sidste 7 km til lufthavnen.
Indira Gandhi Airport: Ankomst kl. 20.40.
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Temperaturen udenfor er 13°C. Vi siger pænt farvel til vores 5 chauffører. De kører nu retur til
Corbett-area. Mon ikke at de kan klare det på 6 timer uden pauser.
Vi får tjekket kufferterne ind, og klaret udrejsekontrollen, security osv. Vi er i god tid - i rigtig god tid.
Men hellere det end det modsatte! Seneste tjek-ind er kl. 22.00.
Dagens fugl:
Black Kite.
Tirsdag den 4. februar 2020
Planlagt afgang med Airbus A350 med Lufthansa er kl. 01.50. Vi bliver lettere forsinket, så takeoff
er først kl. 02.16. Planlagt flyvetid til München er 8 timer og 25 minutter.
Georg og Peter køber Swarowski-smykker i afgangshallen til respektive kone/samlever. Peter
køber ind to gange!
Der er ikke så meget plads i flyvet, men vi er jo også på monkey-class. Landing München kl. 06.45
lokal tid. Kaptajnen lovede regn i München inden landingen. Den lidt turbulente landing indikerede,
at der med regnen fulgte blæst. Men det havde kaptajnen ikke lyst til at dele med os på daværende
tidspunkt.
Da vi lander og taxier ind til gaten, får vi af kaptajnen at vide, at ground personel ikke kan håndtere
vores kufferter, og at vi ikke kan forlade flyet pga. kraftig regn og vind. Vi kommer således ikke ud
af flyet de første 20 minutter. Alle, der havde rejst sig op, bliver gennet tilbage til deres pladser.
Endelig får vi lov til at forlade New Delhi-flyet, og vi iler til Københavner-flyet. Alle afgange for
tilslutningsfly var aflyste og udskudt, så vi boarder først kl. 07.30 (i stedet for kl. 06.45). Vil skal
igennem security og paskontrol. Hertil skal vi køre langt med tog og bus til lufthavnens yderste
holdeplads.
Afgang München kl. 08.20. Forventet flyvetid 1 time og 10 minutter. Vi flyver med Lufthansas
Cityline CRJ900. Vejret er smukt, og vi kan følge flyets tur over Østersøen på en østlig kurs, så vi
flyver op gennem Øresund i god afstand til kysten over Øresundsbroen og touch down Kastrup kl.
09.40. Ved bagagebåndet i ankomsthallen står der en masse kufferter stuvet sammen. Det viser
sig, at 12 medarbejdere i security er fyret, så mon ikke at der kører en arbejdskamp. Dagen efter
var der kun et spor i afgangshallen til Security, mod normalt 12.
Men vi fik vores kufferter on time, og vi kan alle sige farvel til hinanden med en krammer, noget
som i skrivende stund, ikke er tilladt pga. corona-pandemien!
Turlederen siger tak til alle deltagere for god ro og orden. Det har været et fantastisk hold at have
med. Tak til alle der har bidraget til denne rapport. Det har været teamwork, når det er bedst!
Peter Lafrenz
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Samlet artsliste Indien 19/1 – 4/2 2020
Denne artsliste er et produkt af vores daglige gennemgang af tjeklisten. Taxonomien i denne rapport
følger Clements Checklist of Birds version august 2019. Listen omhandler begrebet ”antal
noteringer”, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som antal individer. Der kan være tale om de
samme fugle set på flere datoer for nogle af arters vedkommende.
Rødlistestatus er opført, såfremt arten fremgår af IUCN’s liste (International Union for Conservation
of Nature and Naturel Resources). Rødlistestatus:

Antal noterede fuglearter på turen: 359

Lesser Whistling-Duck – Dendrocygna javanica - Lille Træand
I alt set 80 fugle: 20 fugle set i vandhul i landsby bag Chambal Safari Lodge den 21/1-20, 15 set på
flodturen Chambal River den 22/1-20, 10 sås 24/1-20 Keoladeo NP og ved Ranthambore NP sås
20 den 25/1-20.
Bar-headed Goose – Anser indicus – Indisk Gås
I alt set 775 fugle fordelt på 4 dage: 150 Basai Wetland den 20/1-20, 135 på flodturen Chambal
River, 90 floden ved Agra og hele 400 Ranthambore.
Greylag Goose – Anser anser - Grågås
Kun set på 2 af dagene: Sultanpure med 40 fugle og Keoladeo NP ved Ranthambore med 25
fugle.
Knob-billed Duck – Sarkidiornis melanotos - Knopgås
Hed tidligere Knob-billed Goose, men er nu blevet til en and – bare ikke i DK. Vi så 5 i vandhul i
landsby bag Chambal Safari Lodge den 21/1-20 og 3 fugle i Ranthambore NP den 26/1-20.
Ruddy Shelduck – Tadorna ferruginea - Rustand
Der var masser af muligheder for at nyde denne smukke and. Arten er lokalt meget almindelig. I alt
noteredes 565 fugle fordelt på 8 af dagene. Flest den 30/1-20 med 300 ved Kosi River.
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Cotton Pygmy-Goose – Nettapus coromandelianus – Indisk Dværgand
Endnu en gås, der på dansk dog er en and, sås på 2 lokaliteter med i alt 23 fugle: 8 i Keoladeo NP
ved Bharatpur og 15 i Ranthambore.
Garganey – Spatula querquedula - Atlingand
Som ovenstående art kun set i Keoladeo NP og Ranthambore NP med henholdsvis 8 og 5 fugle.
Northern Shoveler – Spatula clypeata - Skeand
Selvom vi kun så arten på 2 lokaliteter blev det dog til hele 2.900 fugle. Flest Keoladeo NP ved
Bharatpur med 2.500, og 400 i Sultanpure. Sammen med de andre svømmeandearter Knar-,
Spids-, og Krikand kunne antal af individer tælles op til 6.200 i Ranthambore. Når ænderne her,
blev jaget af rovfugle, røg tusindvis af ænder på vingerne næsten samtidigt. Imponerende skue!
Gadwall – Mareca strepera - Knarand
Som ovenstående art sås Knarand kun i Sultanpure og Keoladeo NP ved Bharatpur med
henholdsvis 200 og 700 fugle. Hertil 14 fugle i Ranthambore NP.
Pibeand – Maraca penelope - Pibeand
Fåtallig ift. de øvrige svømmeænder. Blot 20 og 10 fugle i henholdsvis Sultanpure NP og Keoladeo
NP ved Bharatpur.
Indian Spot-billed Duck – Anas poecilorhyncha – Pletnæbbet And
Når denne art ses tæt på, er den faktisk smuk, selvom den ikke er så farverig, som flere af de
øvrige svømmeænder. Fåtallig med blot 10 fugle Sultanpure NP og 20 Keoladeo NP ved
Bharatpur. Og så var den jo også ny art for de fleste.
Northern Pintail – Anas acuta - Spidsand
Blot 50 fugle blev noteret i Sultanpure. Talrig i Keoladeo NP ved Bharatpur vurderet til hele 2000
fugle.
Green-winged Teal – Anas crecca - Krikand
Ses på flere lokaliteter end de øvrige svømmeænder. Det blev til i alt 1.202 noteringer fordelt på 7
dage. Flest Keoladeo NP ved Bharatpur med 1.000 fugle.
Red-crested Pochard – Netta rufina – Rødhovedet and
Flest noteringer i Sultanpure med 15 fugle. Herudover sås 30 fugle Keoladeo NP ved Bharatpur.
Det blev det flere tæt-på observationer af denne smukke and.
Common Pochard – Arythya ferina - Taffeland – Rødlistestatus: Sårbar Relativ
fåtallig med i alt 18 noteringer: 15 Sultanpure og 30 Keoladeo NP.
Ferruginous Duck – Anthya nyroca – Hvidøjet and – Rødlistestatus: Næsten truet Sås
i både Sultanpure og Keoladeo NP med 10 fugle hvert sted.
Tufted Duck – Anthya fuligula - Troldand
Kun noteret i Keoladeo NP den 24/1-20 med 6 eksemplarer.
Hill Partridge – Arborophila torqueola - Himalayaskovhøne
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Kun hørt synge af Ritish og Peter kl. 07.00 om morgenen den 30/1-20 i haven til Abbortford Estate.
Hør sangen her: https://www.xeno-canto.org/species/Arborophila-torqueola?pg=1
Rufous-throated Partridge – Arborophila rufogolaris – Gyldenstrubet Skovhøne Kun
hørt synge den 28/1-20 i baghaven til Incredible Birding Camp, Sattal. Hør sangen her:
https://www.xeno-canto.org/species/Arborophila-rufogularis

Indian Peafowl – Pavo cristatus – Påfugl
Relativ almindelig i lavlandet. Ikke set i Himalaya. Ialt set 234 fugle fordelt på 10 dagene. Flest
Ranthambore den 25/1 og 26/1-20 med henholdsvis 50 og 75 fugle.
Painted Spurfowl – Galloperdix lunulate – Perlesporehøne – Endemisk
Vi var lige kørt ind i zone 2 i Ranthambore NP den 25/1-20, da Peter på bagsædet af den bagerste
landcruiser ser vi en flot han stå lige ved vejkanten. Senere ses 2 længere inde i parken. Dagen
efter den 26/1-20 ses yderligere et par i Ranthambore NP.
Jungle Bush Quail – Perdicula asiatica – Buskvagtel
I alt sås 9 fugle den 25/1-20 Ranthambore NP af Johnny m.fl.

Det lykkedes Johnny at få et billede af to Jungle Bush Quails her i Ranthambore.
Foto: Johnny Madsen

Gray Francolin – Francolinus pondicerianus – Grå Frankolin
I alt sås/hørtes 57 fugle alle i ”low-land” inden Himalaya. Flest i Ranthambore med 22 noteringer
på 2 dage.
Red Junglefowl – Gallus gallus – Bankivahøne 2
hunner blev rapporteret den 31/1-20 Corbett.
Kalij Pheasant – Lophura leucomelanos – Kalijfasan
Relativ almindelig omkring Abbotsford Estate med 23 fugle. Hertil 24 fugle de to dage vi tilbragte i
Corbett NP.
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Greater Flamingo – Phoenicopterus soseus – Stor Flamingo Kun
set i Basai Wetland den 20/1-20 med 60 fugle.
Little Grebe – Tachybaptus ruficollis capensis – Lille Lappedykker
Racen capensis, som er en smule større end den europæiske nominatrace. Alle 114 fugle sås i
lavlandet den første uge. Højeste antal var 50 i Bharatpur Area.

Little Grebe, Sultanphur. Foto: Jørgen Kruse.

Great Crested Grebe – Podiceps cristatus – Toppet Lappedykker Blot
2 fugle sås i Ranthambore og 1 fugl i Corbett.
Rock Pigeon – Columba Livia - Klippedue Set
dagligt med over 2500 noteringer.
Orientel Turtle-Dove – Streptopelia orientalis – Østlig Turteldue
Kun set i Nainital Area med 33 fugle på 3 dage, samt 2 fugle den 3/2 Corbett NP.
Eurasian Collared-Dove – Streptopelia decaoto - Tyrkerdue
Meget almindelig i lavlandet med godt 1.200 fugle. To af dagene med 500 fugle.
Red Collared-Dove – Streptopelia tranquebarica - Dværgskoggerdue Kun
set på to af dagene: 10 Chambal-area og 4 Bharatpur.
Spotted Dove – Streptopelia chinensis - Perlehalsdue
I alt 128 fugle fordelt på 5 dage. Flest 21/1 med hele 100 Chambal Area.
Laughing Dove – Streptopelia senegalensis - Palmedue
Noteret på 5 af dagene med i alt 54 fugle. Højeste dagstotal var 20, både den 22/1 Chambal-area
og den 24/1 Bharatpure.
Asian Emerald Dove – Chalcophaps indica – Grønvingedue
Kun set med 8 fugle den 1/2-20 i et lille afgrænset område i Corbett NP.
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Emerald Dove lever op til sit navn. Corbett den 1/2-20. Foto: Johnny Madsen.

Yellow-footed Green-Pigeon – Treron Phoenicopterus – Gyldenhalset Papegøjedue
Nominatracen: phoenicopterus. Lokalt almingelig i Bharatpur med hele 80 fugle. Herudover 9
noteringer i Chambal-area og 5 Ranthambore, hvilket giver 94 fugle.
Chestnut-bellied Sandgrouse – Pterocles exustus hindustan – Brunbuget Sandhøne Racen:
hindustan. Kun set på Kumers steppeområde den 23/1-20, hvor en flok på 25 sås fouragere
sammen. Småflokke sås også flyve frem og tilbage over vejen. Den manglende dyrkning af
området, herunder kunstvanding, gjorde denne observation var mulig. Arten er udbredt på flere
kontinenter, således både i Afrika og Asien (Den arabiske Halvø og fra SØ Iran til Pakistan og
Indien).
Greater Coucal – Centropus sinensis – Brunrygget Sporegøg
Udbredt i lavlandet. I alt 26 noteringer på 8 af dagene. Flest sås den 22/1-20 i Sarus crane wetland
og bådtur Chambal River med 8 fugle.
Asian Koel – Eudynamys scolopaceus - Koel
Blot en enkelt iagttagelse af 1 han den 25/1-20 Ranthambore NP.
Common Hawk-Cuckoo – Hierococcyx varius - Høgegøg
Blot 4 iagttagelser: 2 i Bharatpur og 2 i Corbett NP.

Common Hawk-Cuckoo. Corbett den 31/1-30. Foto:
Johnny Madsen.
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White-rumped Needletail – Zoonavena sylvatica – Indisk Flagermussejler
Vi noterede i Cotbett NP – under stop på en walk-out rasteplads smukt beliggende ved en flod – op
til 50 fugle af denne hurtigt flyvende art (30 på ud- og 50 på hjemturen). Herudover 4 fugle på
gamedrive nær Dhikala den 1. februar. Arten er udbredt fra Indien syd for Himalaya til vestlige
Burma.
Himalayan Swiftlet – Aerodramus brevirostris - Himalayasalangan I
alt noteret 120 fugle fordelt på 3 dage i Corbett-area.
Alpine Swift – Apus melba - Alpesejler
Finn er glad. Han har set 24 alpesejlere på turen, heraf var de 7 i Nainital Area og resten – 17 – i
Corbett Area.
Little Swift – Apus affinis – Lille sejler
Racen: singalensis. Kun noteret på 3 dage med et totaltal på 21, som er fordelt med 2 Bharatpur,
og 19 (15+4) i Corbett-area.
Asian Palm-Swift – Cypsiurus balasiensis – Asiatisk palmesejler Blot
4 fugle fordelt på 2 dage i Corbett-area.
Crested Treeswift – Hemiprocne coronata – Gråtoppet træsejler
Denne smukke træsejler blev noteret med 70 fugle over 2 dage i Corbett NP.
Water Rail – Rallus aquaticus - Vandrikse
Blot 1 enkelt fugl blev skrevet i bogen, og det var den 24/1-20 i Bharatpure. Er vintergæst i
nordvest Indien og nærmeste yngleområde er Kashmir.
Eurasian Moorhen – Gallinula chloropus - Rørhøne
Talrig i de mange vådområder, som vi besøgte. I alt noteredes 1.900 fugle. Flest i Bharatpur med
hele 1.500 fugle. Herefter fulgte Sultanpur med 300 fugle. Resten er fordelt på øvrige 6 dage.
Grey-headed Swamphen – Porphyrio poliocephalus poliocephalus – Indisk Sultanhøne I
Birds of India hedder denne art Purple Swamphen porphyrio porphyrio. Nu hedder den, iflg.
Clemment, Grey-headed Swamphen og på latin porphyrio poliocephalus. Arten er opdelt i 4 racer.
Den indiske/sri lankanske race er nominatracen porphyrio poliocephalus, og den er udbredt –
udover i Indien og på Sri Lanka - i det sydlige Kina, det nordlige Thailand, Andaman og Nicobar
Islands. Og så er arten i øvrigt indført i Florida! Vi noterede hele 473 fugle, heraf 350 i Sultanpure,
100 i Bharatpur og 10 Sarus Crane Wetland og 3 Ranthambore NP.
White-breasted Waterhen – Amaurornis phoenicurus – Hvidbrystet rørhøne
Almindelig i sump- og vådområder. I alt 63 noteredes fordelt på turens første uge. Flest – 30 – sås i
Bharatpur den 24/1-20.
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White-breasted Waterhen var talrig I Bharatpur. Foto: Jørgen Terp.

Brown Crake – Zapornia akool – Brun rørhøne
4 noteringer på 2 dage, begge på tiger-lokaliteten, Corbett NP.
Sarus Crane – Antigone antigone antigone – Sarustrane – Rødlistestatus: Sårbar Det er
nominatracen antigoen som ses i NW Indien og vestlige Nepal. Den er mere lysegrå end racen
sharpii som yngler i Cambodia og sydlige Laos. Arten er som helhed truet, og der er, såvel i
Indien som Cambodia beskyttelsesprojekter, der gerne skulle sikre, at den får fred i yngletiden, og
der er egnede lokaliteter hertil. Sarustranen er væsentligt større end vores almindelige trane,
nærmere bestemt hele 36 cm længere – fra næb til halespids. Dette afspejler sig også i højden,
som er 176 cm. Den kan veje over 12 kg. Os der var gået et par hundrede meter ind i området,
kunne med selvsyn se de mega høje halse og de lange ben. Her er virkelig noget at se op til! Vi
så 5 fugle i Bharatpur og sørme, om vi ikke så 7 traner fra toget på vej fra Ranthambore til Delhi.
Kerneområdet er dog Sarus Crane Wetland et par timers kørsel fra Chambal Safari Lodge. Her
ankom vi den 22/1-20 om morgenen i tåge. Vi kunne høre tranerne ude i området, men grundet
tågen kunne vi ikke se dem. Men så lettede tågen, og et par med en stor unge dukkede frem ikke
ret langt fra vejen. Da solen fik mere magt, løsnede tågen sit greb om området, og da vi kom lidt
længere ud ad vejen, sås flere traner, nærmere bestemt en flok på 28 fugle. Vi endte op med i alt
47 fugle på hele turen.
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Sarus Crane. Foto: Jørgen Kruse.

Indian Thick-knee – Burhinus indicus – ingen dansk navn anført
Det blev til hele 9 fugle den 21/1-20 under en vandretur fra Chambal Safari Lodge til nogle
vandhuller i nærliggende landsby. Herudover 1 fugl den 23/1-20 på lokaliteten for Painted Snipe.
Great Thick-knee – Esacus recurvirostris – Stor triel – Rødlistestatus: Næsten truet
Denne spøjse fugl noterede vi 4 af fordelt på to dage: 3 Chambal River 22/1 og 1 Ramthambore
NP den 26/1-20. Dens næb er hele 7 cm langt, og det er velegnet til at spise krabber, større
insekter og andet passende bytte, som andre vadefugle med mindre næb ikke går ombord i.

Greater Thick-knee fra Chambal River. Foto: Jørgen Kruse.

Black-winged Stilt – Himantopus - Stylteløber
Det blev i alt til 454 noteringer, hvoraf de 325 rastede i floden Yamuna neden for Taj Mahal.
Herudover sås 129 fugle fordelt på 7 dage.
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Black-winget Stilt, han på vej i sommerdragt. Foto: Jørgen Kruse.

Ibisbill – Ibidorhyncha struthersii - Ibisnæb
Vi måtte kæmpe lidt for denne ikoniske art. Vi var ikke heldige den 31/1-20 ved vores første besøg
på kernelokaliteten ved Kosi River. Heldet var heldigvis med os, da vi en sen eftermiddagsstund
den 1/2-20 direkte fra Corbett NP brugte ½ time ved Kosi river. Forinden havde Ritish og en anden
guide tjekket floden, og da de meldte Ibisbill pp, så var vi der i løbet af 10 minutter. Selvfølgelig
udnævnt til dagens fugl!
River Lapwing – Vanellus duvaucelii – Flodvibe – Rødlistestatus: Næsten truet
Det blev i alt til 45 noteringer, hvoraf de 20 sås på sejlturen den 22/1-20 på Chambral River.
Herudover sås 2 ved floden nedenfor Taj Mahal. De resterende 23 sås ved Kosi River og ved søen
nær Dhikala i Corbett NP.

River Lapwing ved Chambal River. Foto: Jørgen Kruse.

Yellow-wattled Lapwing – Vanellus malabaricus – Indisk Lapvibe
Flest blev noteret den 23/1-20, hvor vi så hele 35 fugle sås under transporten fra Agra til
Bharatpur. Generelt er arten langt mindre talrig end Red-wattled Lapwing. Ialt blev der noteret 49
fugle fordelt på blot 4 af dagene.
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Yellow-wattled Lapwing set ved hovedvejen Agra - Bharatpur. Foto: Jørgen Kruse.

Red-wattled Lapwing – Vanellus indicus – Indisk – Charadrius Vibe
Nominat racen: indicus. Langt mere talrig end yellow-wattled. I alt noterede vi 257 fugle. Flest
Ranthambore NP med 50 + ligeledes 50 den 3/2-20 – Kosi River (morgen) + transport Tiger
Lodge-Delhi. Set på 12 af dagene.
White-tailed Lapwing – Vanellus leucurus – Sumpvibe
Det blev til 7 fugle af denne art. 4 sås i Sultanpure NP og 3 sås i Bharatpure.
Kentish Plover – Charadrius alexandrinus – Hvidbrystet Præstekrave Det
blev til 8 fugle på flodturen Chambal River den 22/1-20.
Little Ringed Plover – Charadrius dubius – Lille Præstekrave
Vi så 2 fugle ved vandhullet i landsbyen bag Chambal Safari Lodge. Det var den 21/1-20. Dagen
efter sås også 2 fugle på flodturen 22/1-20 på Chambal River.
Greater Painted-Snipe – Rostratula benghalensis – Broget Riksesneppe
Vi fik, den 23/1, fuld valuta af vores ræs for at nå at se Broget Riksesneppe inden solen gik ned.
Det lykkes til fulde. Vi så en meget territoriehævdende hun, som jo er den flotteste i forhold til de
mere anonyme hanner for denne art, give den fuld gas for at jagte hannerne væk. Det blev til i alt 3
fugle (1 hun + 2 hanner). Det blev til en fortjent udnævnelse som dagens fugl. Den 26/1-20 fik
Georg videofilmet en han, mens vi holdt ved flodbredden, og ventede på det to tigre, der var på vej
langs bredden. Udnævnt til dagens fugl den 23/1-20.

Greater Painted Snipe, hun, i aftenlyset i et lille mudderhul i udkanten af
en lille landsby. Foto: Jørgen Kruse.
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Pheasant-tailed Jacana – Hydrophasianus chiurgus - Fasanbladhøne
Blot 2 fugle sås, og det var i Bharatpur den 24/1-20. Arten er standfugl, og udbredt i de områder vi
besøgte. Og biotoperne var – ud fra vores vurdering – egnede til at huse denne art. Men hvorfor så
vi ikke flere?
Bronze-winged Jacana – Metopidius indicus – Bronzevinget Bladhøne
Fåtallig med i alt 10 fugle fordelt på 5 af dagene. Ja, også her burde der kunne ses flere.
Black-tailed Godwit – Limosa – Stor Kobbersneppe – Rødlistestatus: Næsten truet En
enkelt iagttagelse blev det til. Det var i Ranthambore NP den 26/1-20.
Ruff – Calidris pugnax - Brushane
Hele 20 fugle sås i Sultanpure NP den 20/1-20. Herudover 1 fugl i Bharetpure NP den 24/1-20.
Curlew Sandpiper – Calidris ferruginea – Krumnæbbet Ryle – Rødlistestatus: Næsten truet
En overraskende observation i Sultanpure NP den 20/1-20.
Temminck’s Stint – Calidris temminckii - Temmincksryle
I alt 256 noteringer: 27 Sultanpur, 54 Chambal River og hele 175 Bharatpur.
Dunlin – Calidris alpine – Almindelig Ryle Det
blev til 30 fugle i Sultanpur NP den 20/1-20.
Common Snipe – Gallinago - Dobbeltbekkasin
I alt 21 noteringer: 7 noteret fra Sultanpure, 7 sås ved vandhuller nær Chambal Safari Lodge, 3 i
Bharatpur og 4 iagttagelser i Ranthambore.
Common Sandpiper – Actitis hypoleucos - Mudderklire
I alt 32 fugle noteret fordelt på 7 af dagene. Flest den 22/1 på sejlturen Chambal River med 15
eksemplarer.
Green Sandpiper – Tringa ochropus - Svaleklire
Noteret på hele 12 af dagene med en total på 17 fugle. Højeste dagstotal blev 3.
Spotted Redshank – Tringa erythropus - Sortklire I
alt noteret blot 8 fugle fordelt på 4 af dagene.
Common Greenshank – Tringa nebularia - Hvidklire
I alt 33 noteringer fordelt på 8 af dagene. Heraf 10 den 24/1 i Bharatpur.
Wood Sandpiper – Tringa glareola - Tinksmed
Ialt 59 fugle noteret. Set næsten dagligt de første 8 dage af turen. Flest Bharatpur med 30 og
herefter Sultanpure med 10 fugle.
Common Redshank – Tringa totanus - Rødben
Fåtallig, blot 4 iagttagelser: 2 Chambal area og 2 Corbett.
Barred Buttonquail – Turnix suscitator - Kampløbshøne 3
fugle sås i Bharatpur, nær lokaliteten for Rubinnattergal.
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Indian Courser – Cursorius coromandelicus – Indisk Ørkenløber
Kun set den 23/1 i Kumer-area nær Bharatpur, hvor hele 19 fugle kunne tælles samtidigt. Vi så
dem både flyvende og gående på jorden på jagt efter insekter og andet spiseligt.

Indian Courser ved Kumer ”semi-dessert”. Foto: Jørgen Kruse.

Brown-headed Gull – Chroicocephalus brunnicephalus – Brunhovedet Måge Blot
en enkelt iagttagelse af 20 fugle den 20/1 under besøget i Basai Wetland.
Pallas Gull – Ichthyaetus ichthayaetus – Stor Sorthovedet Måge
På flodturen på Chambal River den 22/1 så vi 5 fugle i flere forskellige dragter. Først og fremmest
en 4K-fugl i sommerdragt, men også et par gamle fugle på vej i sommerdragt. En 2K blev det også
til, så der var lidt at vælge imellem!

Adult Stor Sorthovedet Måge på vej i sommerdragt. Foto: Jørgen Kruse.

Whiskered Tern – Chlidonias hybrida – Hvidskægget Terne
Det blev til en iagttagelse af 3 fugle over Yamuna floden nedenfor Taj Mahal.
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Black-bellied Tern – Sterna acuticauda – Sortbuget Terne – Rødlistestatus: Moderat truet
Kun set på sejlturen på Chambal River. Det blev til 7 fugle, flere på vej i sommerdragt med sort
underside. Orange næb adskiller den fra River Tern (som har gult næb).

Black-bellied Tern. Kun ses ved Chambal River.

River Tern – Sterna aurantia – Flodterne – Rødlistestatus: Næsten truet
De første fugle af denne art sås på Chambal River den 22/1-20, hvor vi noterede 10 fugle.
Herudover sås 12 fugle i Ranthambore NP og det blev til 24 i Dhikala-area, Corbett NP.
Indian Skimmer – Rynchops albicollis – Indisk Saksnæb – Rødlistestatus: Sårbar Efter 3½
times sejlads nåede vi ud til sandbanken, hvor Saksnæbbene plejede at raste. Og heldigvis var
de på plads, og så var de rimelige tillidsfulde, selvom de røg på vingerne et par gange, da vi
sejlede omkring banken. Fotograferne var fuldt optaget, og det blev til mange billeder af de 37
Saksnæb. Og arten blev selvfølgelig valgt til dagens fugl, her den 22/1-20.
Asian Openbill – Anastomus oscitans – Asiatisk Gabenæb
Det blev til blot 15 fugle af denne art. Den første sås på flodturen på Chambal River. Herudover 3 i
Bharatpur og 10 på togturen fra Ranthambore til Delhi. Vi sluttede af med 2 stk. den sidste dag fra
vejen under turen fra Corbett til Delhi.
Black Stork – Ciconia nigra – Sort Stork
7 noteringer på 2 dage sås i Ranthambore NP. Blev udnævnt til dagens fugl den 25/1-20. Vi så
dem utroligt tæt på gå og søge føde i et delvist udtørret flodleje.
Woolly-necked Stork – Ciconia episcopus - Uldhalsstork
I alt 14 fugle fordelt på 6 lokaliteter. Allerede første dag i Sultanpure NP noterede vi hele 6 fugle
sammen. To fugle sås Taj Mahal, og så blev det til henholdsvis 1 set i Bharatpur og 3 fugle i
Ranthambore. Endelig sås 1 fugl i Corbett NP og 1 overflyvende den sidste dag på morgenturen til
Kosi River.
Black-necked Stork – Ephippiorhynchus asiaticus – Sorthalset Stork – Rødlistestatus:
Næsten truet
Denne art er desværre også blevet meget sjælden. Vi var derfor meget alert den første dag i
Sultanpure NP. Her skulle yngle 1 par. Vi havde dog ikke heldet med os her. Til gengæld havde vi
heldet med os 2 dage efter, da vi besøgte Sarus Crane Wetland. Her stod der en adult og to
ungfugle, der rastede på bar mark. Parret her har holdt sammen hver sommer i hele 26 år.I
Bharatpur så vi 2 adulte fugle nær deres rede, som dog ikke kunne ses fra denne vinkel. I Corbett
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havde vi henholdsvis 3 fugle og 1 fugl henholdsvis den 31/1 og 1/2. Så hele 9 eksemplarer af
denne sjældne stork var ikke så ringe endda.

Black-necked Stork fra Dhikala. I bunden af billede ses en River Lapwing. Foto:
Johnny Madsen.

Painted Stork – Mecteria leucocephala – Indisk Skovstork – Rødlistestatus: Næsten truet
I alt noteret 91 fordelt på 6 dage. Allerede første dag sås 25 fugle, primært i og omkring en koloni
midt i området. Her sås også 1K fugle kravle rundt i træerne. I Bharatpur optalte vi hele 40 fugle.
Herudover 26 fugle fordelt på 4 øvrige dage.
Oriental Darter – Ahinga melanogaster – Indisk Slangehalsfugl – Rødlistestatus: Næsten truet
Kun talrig i Bharatpur, hvor vi noterede 50 fugle. Herudover blot 8 fugle fordelt på 4 dage.

Så skal vingerne tørres! Oriental Darter i Bharatpur. Foto:
Martin Juncker Nielsen.

Little Cormorant – Microcarbo niger – Javaskarv
Meget almindelig med i alt 307 noteringer fordelt på 10 af dagene. Flest 31/1-20 med henholdsvis
100 og 60 på to lokaliteter ved Kosi River.
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Great Cormorant – Phalacrocorax carbo - Skarv
Racen sinensis. Der blev noteret 100 såvel ved Kosi River og Dhikala-area, Corbett NP. Herudover
204 fugle fordelt på 8 af dagene.
Indian Cormorant – Phalacrocorax fuscicollis – Indisk Skarv
I alt noteredes 41 fugle. Flest Bharatpur med 25. Herudover 16 fugle fordelt på 3 af dagene.
Great White Pelican – Pelecanus onocrotalus – Hvid Pelikan
I alt 121 fordelt på 3 dage. Flest Bharatpure med 70 iagttagelser, 40 ved Taj Mahal og 11 River
Chambal.

Great White Pelican, Sultan pure. Foto: Martin Juncker Nielsen.

Yellow Bittern – Ixobrychus sinensis – Okkergul Dværghejre Blot
1 enkelt fugl i Bharatpur den 24/1-20.
Black Bittern – Ixobrychus flavicollis – Sort Dværghejre
Blot 6 iagttagelser: 4 Bharatpur, der gemte sig noget i små buske nær vandet. Herudover 1
Ranthambore og 1 Dhikala-area den 30/1.
Gray Heron – Ardea cinerea - Fiskehejre
Almindelig, primært i lavlandet den første uge. I alt noteredes 113 fugle, med max antal på 50 i
Bharatpur.
Purple Heron – Ardea purpurea - Purpurhejre
Racen malinensis. I alt noteredes 80 fugle, hvoraf de 70 var fra Bharatpur. Herudover noteret på 4
dage.
Great Egret – Ardea alba - Sølvhejre
Racen modesta.Samlet sås 53 fugle fordelt på 7 af dagene. Heraf var de 20 i Bharatpur.
Intermediate Egret – Ardea intermedia - Mellemhejre
Langt talrigere end Sølvhejren med 878 noteringer, heraf de 50 i Bharatpur-området.
Little Egret – Egretta garzetta - Silkehejre
Udbredt med 71 noteringer, fordelt på 10 af dagene. Flest – med 40 – sås i Corbett NP.
Cattle Egret – Bubulcus ibis - Kohejre
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Racen coromandus Eastern Cattle Egret. Talrig - set alle dage på nær to. I alt blev noteret 493
fugle.
Indian Pond-Heron – Ardeola grayii - Rishejre
Udbredt, men ikke talrig. Set på 10 af dagene. Totalt noteret 50 fugle, hvoraf 15 var i Bharatpur.

For oven over alting, stråler Indian Pond Heron. Foto: Johnny Madsen.

Striated Heron – Butorides striata - Mangrovehejre
Det blev til 12 iagttagelser: 4 Bharatpur, 6 Ranthambore og 2 den 2/2.
Black-crowned Night-Heron – Nycticorax - Nathejre
Vi noterede hele 30 i Bharatpur den 24/1. Herudover 2 Sultanpure og 8 Ranthambore NP.
Black-headed Ibis – Threskiornis melanocephalus – Indisk ibis – Rødlistestatus: Næsten truet
I alt noteredes 58 fugle med 10 Sultanpure, 40 Bharatpure og 8 Ranthambore.

Black-headed Ibis var talrigst I Bharatpur. Foto:
Jørgen Terp.
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Red-naped Ibis – Pseudibis papillosa – Rødkronet Ibis
Denne rødnakkede ibis ses kun i lavlandet. Således havde vi kun noteringer fra de første 4 dage
og den sidste på vej til New Delhi. Det blev til i alt 78 fugle.

Red-naped Ibis var talrig på sejlturen Chambal River. Foto: Jørgen Kruse.

Eurasian Spoonbil – Platalea leucorodia - Skestork
I alt 33 fugle fordelt på 4 dage. Flest den 24/1 Bharatpur med 25 fugle.
Osprey – Pandion haliaetus - Fiskeørn
I alt 6 fugle kom i bogen af denne vintergæst i Indien. Det blev til 2 Chambal River, 1 Ranthambore
og 3 Dhikala, Corbett.
Black-winged Kite – Elanus caeruleus – Blå Glente
Racen vociferus. Almindelig i landskabet med i alt 39 fugle fordelt på 12 af dagene. Flest sås den
25/1 under transporten fra Bharatpur til Ranthambore, hvor hele 14 fugle kom i bogen.

Sultanpure. Foto: Jørgen Kruse

Corbett. Foto: Johnny Madsen.
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Egyptian Vulture – Neophron percnopterus – Ådselsgrib – Rødlistestatus: Sårbar Denne
art udløste lakrids til Johnny, da han opdagede første eksemplar af denne art. Det var fra
bussen på vej mod Chambal Safari Lodge. Denne art har det fint i Indien, specielt i Chambal og
Bharatpur områderne, og det blev til hele 83 fugle fordelt på 6 dage. Højeste dagstotal blev den
24/1 i Bharatpur med hele 30 fugle.

Ådselsgrib ved Taj Mahal. Foto: Jørgen Terp

Oriental Honey-Buzzard – Pernis ptilorhynchus – Østlig Hvepsevåge
Racen ruficollis. Udbredelsesområdet for denne art dækker det indiske subkontinet inkl. Sri Lanka
videre til Burma til det yderste sydvestlige Kina. Det blev til blot 5 iagttagelser fordelt på 4 af
dagene.
Red-headed Vulture – Sarogyps calvus – Rødhovedet Grib - Rødlistestatus: Sårbar Vi så
to fugle på jorden tæt på et kadaver af en sambahjort. Vi er i Ranthambore NP. Herudover sås
3 + 4 fugle i Corbett NP den 31/1 og 1/2, så det blev til i alt 9 noteringer.

Red-headed Vulture, Ranthambore. Foto: Johnny Madsen.

Cinereous Vulture – Aegypius monachus – Munkegrib - Rødlistestatus: Næsten truet. Turens
eneste fugl sås den 31/1-20 udfor Dhikala Forest Resthouse.
Indian Vulture – Gyps indicus – Indisk Grib
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Kun noteret fra Ranthambore NP med 50 den 25/1-20 og 30 den 26/1-20. Der er formentlig tale om
gengangere den 26/1-20, da samba-kadaveret tiltrak flere gribbe, til trods for at det var helt afpillet.
Vi havde således 3 gribbearter her: red-headed, indian og 2 eurasion griffon
Himalayan Griffon – Gyps himalayensis – Himalayagrib - Rødlistestatus: Næsten truet.
Almindelig i ved foden af Himalaya og Himalaya-bjergene. I alt noteret 63 fugle i Nainital-area og
Corbett NP.
Eurasian Griffon – Gyps fulvus – Gåsegrib
2 gåsegribbe sås i Ranthambore den 26/1-20 ved samba-kadaveret sammen med 2 rødhovedet og
30 indiske gribbe. Herudover sås 2 gåsegribbe i Bharatpur den 24/1-20.
Crested Serpent-Eagle – Spilornis cheela – Toppet slangeørn
Nominat racen: cheela. Det blev til i alt 11 noteringer fordelt på 5 af dagene. Noteret fra Bharatpur,
Ranthambore og Corbett.

Adult Crested Serpent-Eagle, Bharatpure
. Foto: Martin Juncker Nielsen

Changeable Hawk-Eagle – Nisaetus cirrhatus – Lysbuget høgeørn
Kun noteret i Corbett NP med henholdsvis 2 fugle den 31/1 og 4 fugle den 1/2.
Mountain Hawk-Eagle – Nisaetus nipalensis – Bjerghøgeørn
Ialt 8 fugle noteredes fra Corbett NP. 3 den 31/1 og hele 5 den 2/2. Sidstnævnte 5 fugle sås fra
asfaltvejen nedenfor Ritish’s hus, hvor de kom glidende lavt hen over os i fantastisk lys.
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Mountain Hawk-Eagle 02-02-20. Foto:
Johnny Madsen.

Rufous-bellied Eagle – Lephotriorchis kienerii – Rødbuget høgeørn - Rødlistestatus:
Næsten truet.
Da vi kørte mod Dhikala og Corbett NP ad hovedvejen opdager Ritish en rovfugl, der krævet et
stop og et nærmere eftersyn. Han bestemmer den hurtigt til Rufous-bellied Eagle pga hvid hals og
en rødbrun underside. Den er godt nok et stykke ude, men heldigvis kommer den tættere på, så vi
andre kan være med. Ritish oplyste, at det er en ualmindelig fugl med et meget begrænset
yngleområde på disse kanter. Da vi var kommet længere ind i Corbett NP, dukkede endnu en fugl
op af denne art. Der var ikke et øje tørt!

Rufous-bellied Eagle. Corbett NP den 31-01-20.
Foto: Johnny Madsen.

Indian Spotted Eagle – Clanga hastata – Indisk Skrigeørn - Rødlistestatus: Sårbar.
I alt noterede vi 6 fugle, som alle var adulte: 1 Sultanpur 20/1, 1 Chambal, 3 Bharatpur samt 1 på
vej til Nainital.
Greater Spotted Eagle – Clanga – Stor Skrigeørn - Rødlistestatus: Sårbar.
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I alt så vi hele 17, alle adulte fugle, heraf 2 af racen fulvescens med den lysbrune krop og
underarm. Vi anslog at der alene i Bharatpur var 15 fugle.

Greater Spotted Eagle – racen fulvescens – sås i Bharatpur.
Foto: Johnny Madsen

Booted Eagle – Hieraaetus pennatus - Dværgørn
I alt blev der noteret 6 fugle: 2 Sultanpure (heraf 1 mørk), 2 på vej fra Delhi til Chambal, 1
Ranthambore og 1 Nainital-area.

Steppe Eagle – Aquila nipalensis – Steppeørn - Rødlistestatus: Moderat truet.
I alt kom 73 fugle i notesbogen: 1 2k fugl sad på stranden Chambal River, hvor vi skulle gå i land
efter vores sejltur. Den var meget tillidsfuld, og selv på 20 meters afstand fløj den ikke. Men vi
skulle jo på land, og så fløj den sin vej. Der blev set 2 fugle i Bharatpur. Den 28/1-20 havde vi
første dag i Himalaya-bjergene, hvor vi kørte fra Kathgodam til Nainital. Under opstigningen så vi
flere flokke at rovfugle, som viste sig at være Steppeørne. Der var hele 40 fugle, som skruede op
og forsvandt i sydøstlig retning. Steppeørnen overvintrer bl.a. i det nordlige Indien, så der kunne
være tale om fourageringstræk til lavlandet. Den 30/1 havde vi 20 fugle, da vi var på formiddagstur
i bjergområdet nær Nainital. Det blev til 9 fugle i Corbett NP og en enkelt observation den sidste
dag under kørslen til Delhi.
Imperial Eagle – Aquila heliaca – Kejserørn - Rødlistestatus: Moderat truet.
Føste dag i Sultanpure startede vi ud med en rastende adult Kejserørn. I Bharatpur havde vi hele 6
adulte eksemplarer, der både sås rastende i småtræer i området, dels fløj rundt i området.
Desuden sås 1 eksemplar i Ranthambore den 26/1-20 og 1 fugl den 30/1 på vej via Magnolia
Valley til Tiger Lodge ved Kosi River. Totalen blev hele 9 adulte fugle.
Bonelli’s Eagle – Aquila fasciata - Høgeørn
Totalen blev på hele 11 fugle: 3 den 22/1 Chambal-area: 1 Sarus Crane wetland og 2 (heraf 1 på
rede) Chambal River. Den 24/1 sås 3 fugle i Bharatpur. Den 25/1 sås 3 fugle i Ranthambore. Den
26/1 Ranthambore NP 1 fugl. Den 2/2 blev det til 1 eksemplar i Dhikala-area.
White-eyed Buzzard – Butastur teesa – Hvidøjet Våge.
1 ad sås i Ranthambore den 25/1 og 26/1. Kunne godt være samme fugl, da det var samme sted
begge dage.
Eurasian Marsh-Harrier – Circus aeruginosus - Rørhøg
I alt 12 noteringer: 3 Sultanpure, 1 Agra-Bharatpure og 8 Bharatpure.
Hen Harrier – Circus cyaneus – Blå Kærhøg

83

1 hun-fugl den 31/1 og 2 hun-fugle den 1/2-20. Begge set omkring græsområdet udfor Dhikala
Forest Rest house, Corbett NP.
Shikra – Accipiter badius - Shikra
Udbredt og talrig med 18 observationer fordelt på 9 dage.
Eurasian Sparrowhawk – Accipiter nisus - Spurvehøg I
alt 7 fugle fordelt på 5 af dagene.
Northern Goshawk – Accipiter gentilis - Duehøg
Blot en enkelt iagttagelse den 30/1-20 Nainital-area.
Black Kite – Haliastur migrans – Sort Glente
Meget almindelig i byer, da de tiltrækkes af affald og lossepladser. Set på alle dage undtagen fem.
Totalen blev hele 4.872 fugle, hvor ca. 4.000 sås den 3/2 fra motorvejen indtil Delhi City. Der var
stop i trafikken på motorvejen, så vi kunne gå ud af bilen, strække ben og kikke på sorte glenter. Vi
holdt ca. 4 km i luftlinje udfor Delhi’s megastore losseplads. Glenterne var på vej til overnatning på
master og huse, i træer osv. Der var bare glenter overalt. Over lossepladsen skruede mindst 1.000
fugle sig op for at glide væk mod til deres sovepladser. Vi så sort glente alle dage undtagen på 3 af
dagene.

White-tailed Eagle – Haliaeetus albicilla - Havørn
Jens Ballegaard opdagede en 2K+ Havørn, da de kørte ud af Corbett NP den 1/2-20. Ritish havde
ikke set denne art her de senere par år, så han var meget overrasket og glad over denne
observation.

Sjældneste fugl i Corbett NP var Havørn. Fuglen til højre er en Crested Tree-Swift.
Foto: Johnny Madsen

Pallas’s Fish-Eagle – Haliaeetus leucoryphus – Pallas´ Havørn
De første to fugle sås om morgenen ved Kosi River den 31/1-20. Senere kørte vi ind i Corbett NP,
og her så vi yderligere 5 fugle denne dag. Den 1/2-20 sås 12 fugle Dhikala-area. Både den 2/2 og
3/2 sås der 1 fugl, så totalen blev 21 fugle.
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Flyveopvisning af 3 Pallas Fish-Eagle. Dhikala 01-02-20. Foto: Johnny Madsen.

Lesser Fish-Eagle – Haliaeetus humilis – Lille Flodørn - Rødlistestatus: Næsten truet. Det
blev til 3 fugle i Corbett Area - 1 den 31/1 og 2 den 1/2.
Himalayan Buzzard – Buteo refectus – ingen dansk navn
Udskilt fra almindelig Musvåge som selvstændig art. Har, iflg. Avibase, - dog ikke fået et dansk
navn endnu. 1 fugl sås den 28/1-20 Nainital-/Sattal-area. Herudover 2 fugle den 30/1-20
Nainitalarea (vejen mod Chobi).
Long-legged Buzzard – Buteo rufinus – Ørnevåge
Det blev til i alt 5 observationer: 3 i Chambal-area, 1 i Bharatpur og 1 i Nainital-area.
Indian Scops-Owl – Otus bakkamoena – Halsbåndsdværghornugle
Haven i Chambal Safari Lodge havde et ynglepar af den brune fase, og vi fik under vores
havevandring efter ankomst den 21/1 fremvist træet, hvor de havde deres redehul. Uglerne kom
tilmed pænt ud og hilste på os.
Dusky Eagle-Owl – Bubo coromandus – Mørk Hornugle
Vi fik præsenteret reden af Mørk Hornugle tæt på ”hovedvejen” gennem Bharatpur den 24/1-20. I
reden lå uglemor med to store unger. Der var ikke megen plads til overs i reden. Uglefar sad i et
træ i nærheden og holdt et vågent øje.
Brown Fish-Owl – Ketupa zeylonensis – Brun Fiskeugle
Sted: Dhikala, Corbett NP. Dato: 1/2-20. Tidspunkt: Tidligt om morgenen. Antal: 2.
Omstændigheder: Den tidlige morgen var tåget. Men de brune fiskeugler havde allerede sat sig i
sovetræerne. Vores jeeps lokalguide var til gengæld vågen (eller også vidste han, hvor han skulle
lede). Han spottede begge fugle.
Tawny Fish-Owl – Ketupa flavipes – Gulbenet Fiskeugle
Den 2/2-20 var vi på eftermiddagstur til Kosi River for at se efter Brown Dipper. Da det var fixet, så
gik Ritish ”for sig selv” ind mod skoven, og vores lokalguide Jogi fulgte efter. Det afsøgte træerne
nær floden. Og jo, Ritish vinkede til os. Det var en Tawny Fish-Owl, der sad noget med ryggen
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mod os. Den var tydelig en stor fætter, faktisk er den på størrelse med Stor Hornugle. Teleskopet
hjalp yderligere: Ryggen var rødbrun med sorte pletter/striber. Vingespidsen var markant med
sort/rødbrune båndinger. Denne art har et meget begrænset yngleområde her i NW Indien.
Jungle Owlet – Claucidium radiatum- Junglespurveugle
Det blev til 2 fugle i Corbett NP, henholdsvis den 31/-20 med 1 fugl på eftermiddagens game-drive
fra Dhikala, og 1/2-20 1 fugl på vej ud ad parken, nær lokaliteten for Emerald Dove.
Spotted Owlet – Athene brama – Indisk Kirkeugle
Det blev til hele 22 iagttagelser: 2 fugle den 20/1-20 på vej til Sultanpure, 8 noteringer i
Chambalarea på to dage, 11 i Barathpur-area på to dage, heraf 6 i landsbyen ved lokaliteten for
Painted Snipe, og endelig 1 fugl den 25/1-20.

Et par Spotted Owlets fra haven i Chambal Safari Lodge.
Foto: Jørgen Kruse

Brown Boobook – Ninox scutulata – Orientalsk høgeugle
Der holdt en stationær Høgeugle til nær vores hytter her i Chambal Safari Lodge. Den nød ofte at
sidde i sollyset.
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Brown Boobook, Chambal Safari Lodge.
Foto; Jørgen Kruse

Eurasian Hoopoe – Upupa epops - Hærfugl
Clements anfører dette omkring 2 af de 6 racer, der er nævnt i Clements checkliste:
Upupa epops ceylonensis

Central and s India and Sri Lanka

Upupa epops orientalis

NW India

Så dette indikerer, at de 21 fugle vi så i lavlandet de første syv dage, har været af racen:
ceylonensis, og den sidste observation den 1/2 i Corbett har været racen: orientalis. Norminatracen
epops er anført til at overvintre i det sydlige Indien og Afrika.
Great Hornbill – Buceros bicornis – Stor Næsehornsfugl - Rødlistestatus: Sårbar.
Vi havde 3 noteringer af formentlig 2 fugle (et par), da de blev set på nøjagtig samme lokalitet både
den 31/1 og 1/2-20. Her var der et træ godt med frugter.

Great Hornbill hun med hvid iris taget i Corbett NP. Foto: Johnny Madsen.
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Indian Gray Hornbill – Ocyceros birostris – Indisk Gråtoko
Det blev til i alt 10 dagsobservationer af i alt 22 fugle. Flest Chambal Safari Lodge med 4 og
Bharatpur med 3 fugle. På Chambal Safari Lodge underholdt 2 fugle os under frokosten.
Oriental Pied-Hornbill – Anthracoceros albirostris – Broget Næsehornsfugl - Rødlistestatus:
Nærtruet.
2 fugle sås fra hovedvejen den 31/1 på vej mod Kosi River i udkanten af Corbett NP.
Common Kingfisher – Alcedo atthis - Isfugl
Nominatracen: atthis. Udbredt. I alt noteret 22 fugle fordelt på 8 af dagene. Flest Bharatpur med 5
fugle.
Stork-billed Kingfisher – Palargopsis capensis – Blåvinget Storkenæbsisfugl
Nominatracen capensis. Der findes hele 15 racer af denne art! Blot en enkelt iagttagelse med en
fugl den 31/1-20 ved Kosi River. Det blev så den 5. isfugleart denne morgen. De andre var:
Common, White-throated, Crested og Pied.
White-throated Kingfisher – Halcyon smyrnensis – Smyrnaisfugl
Nominatracen: smyrnensis. Meget almindelig med hele 120 noteringer. Set på alle dage på nær i
Nainital-området, herunder rejsen dertil. Flest den 24/1 (Bharatpur) og 3/2 (under buskørslen fra
Tiger Lodge til New Delhi) hver af dagene med 25 fugle.
Crested Kingfisher – Megaceryle lugubris – Toppet Stødfisker
Det var en god oplevelse, da vi havde de første 3 eksemplarer ved Kosi-River den 31/1-20. Arten
blev derfor udnævnt til dagens fugl. Vi så yderligere 1 eksemplar den 1/2-20 på vej gennem
Corbett NP fra Dhikala til gaten/hovedvejen. Den 2/2-20 havde vi hele 4 fugle: 2 ved den lille flod
og den oversvømmede vej tæt på Ritish hus. Her kunne vi så både Crested og Common Kingfisher
i samme kikkertfelt, og yderligere 2 ved Kosi River (Brown Dipper-stedet). Vi sluttede af den sidste
dag med 1 fugl ved Kosi River nær Tiger Lodge. Så i alt blev det til en total på hele 9 fugle.

Crested Kingfisher ved Kosi River. Foto: Jørgen Kruse.

Pied Kingfisher – Ceryle rudis - Gråfisker
Racen: leucomelanurus. I alt noteredes 23 fugle på turen. Flest 22/1 på flodturen Chambal River,
hvor 5 fugle sås. Herudover set på 7 af dagene, alle i lavlandet.
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Blue-beardet Bee-eater – Nyctornis athertoni – Blåskægget Biæder
En tåget morgen i Corbett NP gav 3 Blåskæggede Biædere. Vi kunne godt have brugt noget mere
lys!
Indian Roller – Coracias benghalensis – Blåkronet Ellekrage
Racen: Indicus. I alt 40 iagttagelser fordelt på 7 dage – alle i lavlandet. Flest set fra bussen under
transport fra Bharatpur til Ranthambore, hvor vi så hele 20 fugle.

Indian Roller, hvor farverne på den flyvende fugl kommer rigtigt til sin ret. Her sammen med en
Grey-throated Martin. Billedet er taget den 23/1 ved Kumer. Foto: Jørgen Terp.

Coppersmith Barbet – Psilopogon haemacephalus - Kobbersmed
Racen: indicus. Blot 3 noteringer: 2 den 21/1-20 Chambal Safari Lodge og 1 den 31/1-20, Kosi
River.
Great Barbet – Psilopogon virens - Himalayaskægfugl
Racen: marchallorum som yngler i NØ Pakistan og NW Indien til W Nepal. Kun set i
Nainitalområdet: 7 på vej op ad bjergvejen til Nainital den 28/1 og 1 den 29/1 Sattal.

Great Barbet Sattal-area. Foto: Jørgen Kruse.

Lineated Barbet – Psilopogon lineatus – Stribet Skægfugl
Racen: Hodgsony. I alt 6 noteringer: 3 Dhikala-area 31/1-20 og henholdsvis 1 såvel den 1/2-20
som den 2/2-20 også Dhikala-area. Sidste notering var af 1 hørt fugl den 3/2-20 Kosi River udover
Tiger Lodge.
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Brown-headed Barbet – Psilopogon zeylanicus – Brunhovedet Skægfugl
Racen: inornatus. Blot 2 iagttagelser: 1 set udfor Hotel Lemon Tree, Delhi Aerocity, den 20/1-20 og
1 den 1/2-20 Dhikala Forest Resthouse.
Blue-throated Barbet – Psilopogon asiaticus – Blåstrubet Skægfugl
Gruppen: Red-crowned. Nominatracen: asiaticus. Blot en enkelt iagttagelse: 1 adult den 2/2-20 ved
skovvej nær Kosi River.
Eurasian Wryneck – Jynx torquilla – Vendehals
2 fugle blev set. Det var den første og den sidste dag. Jørgen Kruse opdagede 1 fugl i Sultanpure
NP den 20/1-20 og der blev set 1 af nogle stykker, da vi kom tilbage til hotelområdet fra vores
morgentur langs Kosi River den 3/2-20.
Speckled Piculet – Picumnus innominatus – Plettet Dværgspætte
På vores tilbagekørsel den 1/2-20 fra Dhikala gennem Corbett NP, så nogle af deltagerne i en af
landcruiseren denne lille spætte. Ritish bestemte den. Iagttagelsen er indmeldt af Johnny. Den
gemte sig godt, og selvom der var andre landcruisere tæt på, så blev den ikke spottet herfra.
Brown-capped Woodpecker – Yungipicus nanus – Brunisset Flagspætte
Nominatrace: nanus. Første fugl sås den 26/1-20 i Ranthambore. To fugle sås af down-hill gruppen
den 29/1-20 nær Den katolske Kirke, Nainital.
Grey-capped Woodpecker – Yungipicus canicapillus – Gråisset Flagspætte
Racen: mitchillii. 3 fugle sås i Corbett NP på vej til Dhikala den 29/1-20. Desuden to fugle
noteredes den 2/2-20 i Bufferzone til Corbett NP ved asfaltvejen nær Ritish’s hus.
Yellow-crowned Woodpecker – Dendrocopos mahrattensis – Gulkronet flagspætte Et
par af landcruiserne så et par ved ”fuglesøen” i Ranthambore NP den 26-01-20.

Yellow-crowned Woodpecker (han m/ rød nakke) i Ranthambore. Foto:
Jørgen Kruse.
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Brown-fronted Woodpecker – Dendrocopos auriceps – Brunpandet Flagspætte
En art fra foden af Himalaya. Det blev til hele 5 fugle den 28/1 i Sattal-area og 2 fugle den 30/1-20 i
hotelhaven til Abbotsford Estate.

Brown-fronted Woodpecker han med rødt i nakken fotograferet i Sattal.
Foto: Jørgen Kruse

Rufous-bellied Woodpecker – Dendrocopos hyperythrus – Brunbuget Flagspætte Denne
smukke spætte, som blev valgt til dagens fugl den 29/1, sås ved flere lejligheder i hotelhaven
Abbortsford Estate.

Rufous-bellied Woodpecker i haven ved Abbotsford Estate.
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Foto: Jørgen Kruse.

Fulvous-breasted Woodpecker – Dendrocopos macei – Okkerflagspætte
Den 31/1-20 noterede vi 3 fugle i Corbett NP af denne smukke spætte. Herudover 1 fugl både den
1/2-20 og 2/2-20, Kosi River ved Tiger Lodge.

Fulvous-breasted Woodpecker, her en han med rød kalot. Foto:
Johnny Madsen.

Greater Flameback – Chrysocolaptes guttacristatus – Yunnan-sultanspætte
En enkelt iagttagelse den 1/2-20 under kørsel fra Dhikala-Maingate Corbett NP. Johnny fik et
billede af spætten, og da Ritish så dette, så var denne art i bogen. Hele Goldenback/Flameback
komplekset har været igennem en større revision ift. opsplitning i flere nye arter. I Birds of India har
Greater Goldenback det latinske efternavn lucidus. Denne art hedder nu i Clements Tjekliste
Buffspotted Flameback (lever på Phillipinerne) og Greater Flameback i Indien er splittet til ny art,
og har fået nyt ”efternavn” til guttacristatus.
Himalayan Flameback – Dinopium shorii – Himalayasultanspætte
Kaldes Himalayan Goldenback i Birds of India. Det blev til to iagttagelser begge i Corbett NP: 1
den 31/1 og 1 den 1/2-20.

Han af Himalayan Flameback. Corbett 01-02-20.
Foto: Johnny Madsen.
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Black-rumped Flameback – Dinopium benghalense – Sortgumped Sultanspætte
Kaldes Lesser Goldenback i Birds of India. Ialt 7 iagttagelser – alle i lavlandet: 3 Sultanpure, 1
Bharatpure og 3 i Ranthambore.

Black-rumped Flameback, han, Ranthambore. Foto: Jørgen Kruse.

Lesser Yellownape – Picus chlorolophus – Gulnakket Grønspætte
Racen: simlae. Det blev til 4 observationer af denne gulnakkede grønspætte: 3 i Sattal, heraf 1
Incredible Birding Camp, samt 1 Cobett NP.
Streak-throated Woodpecker – Picus Xanthopygaeus – Skælstrubet Grønspætte
Ialt blev der set 6 fugle op turen: 4 den 31/1-20 Corbett NP under kørslen fra Maingate til Dhikala
og 2 den 1/2-20 under gamedrive ud fra Dhikala Forest Resthouse.
Grey-headed Woodpecker – Picus canus – Gråspætte
Racen: hessei som hører til gruppen: ”Black-naped”. Vores egen Gråspætte i Europa hører til
gruppen: ”Grey-headed”. Udbredt i det nordlige Indien/foden af Himalaya, hvor vi noterede i alt 9
fugle fordelt på 5 dage.
Greater Yellownape – Chrysophlegma flavinucha – Gulstrubet Grønspætte
Nominatracen: flavinucha.I Birds of India hedder familienavnet: Pichus, som det også er for Lesser
Yellownape. Vi så et flot par fra vores fotoskjul den 28/1-20 ved lodgen ”Incredible Birding Camp”,
Sattal-area. Herudover 1 enkelt iagttagelse på gamedrive Dhikala, Corbett, den 1/2-20.
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Greater Yellownape, han, med gul strube tv, og Lesser Yellownape, hun, th. Begge i Sattal-area. Foto: Jørgen Kruse.

Great Slaty Woodpecker – Mulleripicus pulverulentus – Stor Myrespætte - Rødlistestatus:
Sårbar
Racen: harterti. En af vores ”most wanted birds”, som vi ikke lige så, der hvor vi kikkede efter den.
Men vores ønske om Brown Dipper og selvfølgelig en Forktail mere ved Kosi River førte os
gennem en skovsti den 2/2-20 mod floden. Inden floden løb vi ind i en gruppe amerikanske
birdwatchers, som havde travlt med at kikke up Hill. Vi fik så – af deres lokalguiden – lov til at se i
hans teleskop, og selvom det var oppe i skoven med masser af tykke stammer, så kom fuglen frem
på ”vores side”. Vi fik selv rettet vores egne teleskoper mod træet, og efter nogen tid havde alle
fået set fuglen. Det var en han med et svært set lyserød mustache. Hunnen hørtes på et tidspunkt
kalde lidt derfra.
Collared Falconet – Microhierax caerulescens – Halsbåndspygmæfalk
Nominatracen: caerulescens. Arten har et meget lille udbredelsesområde her ved foden af
Himalaya. Det blev til to fugle i Dhikala-area den 1/2-20, hvor to besætningen på to landcruisere fik
set den bette fugl. Lyset var ikke det allerbedste (let modlys). Til gengæld blev fugl nr. 2 set på
bedste vis den 2/2. Vi havde besøgt Ritish hus, og på vej ned mod asfaltvejen sad et meget fint
eksemplar i et træ ved en ”P-plads”.
Eurasian Kestrel – Falco tinnunculus - Tårnfalk
Nominatracen: tinnunculus. Det blev til i alt 12 eksemplarer af denne hjemlige art. Sås i Bharatpur,
Ranthambore og Corbett Area.
Red-necked Falcon – Falco chicquera – Red-necked Falcon
Race: chicquera (monotypic). Der findes kun en race i Asien, hvis udbredelse går fra Iran til Indien,
Nepal og Bangladesh. I Afrika findes arten også med to racer (polytypic). Vi så et par sidde i et træ
lige udenfor Chambal Safari Lodge. Der var mega forskel i størrelsen – 5 cm - på han og hun.
Vores guide fra Chambal Safari Lodge var meget begejstret, da han opdagede dem. De er
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desværre langt fra så almindelige som tidligere. Endvidere sås 1 fugl den 23/1 i Kumer
”steppeområdet” nær Bharatpur.
Peregrine Falcon – Falco peregrinus - Vandrefalk
Racen: Peregrinator. Med 17 racer må vandrefalk siges at være en cirkumpolar art. Racen i Indien
dækker følgende områder: Pakistan, Indien og Sri Lanka til SØ Kina. Vi noterede hele 13 fugle: 1
Chambal River, 4 Bharatpur og Kumer, 5 Nainital-area samt 3 Corbett-area.
Alexandrine Parakeet – Psittacula eupatria – Stor alexanderparakit - Rødlistestatus: Næsten
truet
Kun set den 20/1-20 i Sultanpure med 2 fugle
Rose-ringed Parakeet – Psittacula krameri - Alexanderparakit
Racen: borealis. I alt noteredes 814 fugle. Flest Bharatpur med 300 noteringer. Der var to dage
med 100: Taj Mahal/Agra og transportdagen den 15/1 Bharatpur-Ranthambore. I alt noteredes 814
fugle på 9 af dagene.
Slaty-headed Parakeet – Psittacula himalayana – Skifferhovedet Ædelparakit
Kun set ved foden af Himalaya med 95 Nainital-area (på 2 dage) og 41 Corbett-area (på 2 dage).

Slaty-headed Parakeet, Sattal den 20/1-20. Det er en hun uden rødbrun skulderplet. Foto:
Johnny Madsen.

Plum-headed Parakeet – Psittacula cyanocephala – Blommehovedet Ædelparakit
Denne smukke parakit noteredes på 4 dage med en total på 81 fugle. Flest Ranthambore NP med
50 fugle den 27/1 og 20 fugle den 27/1 på morgenturen langs Kosi River. Arten er kun 36 cm lang
(næb til halespids), mod stor og lille alexanderparakits henholdsvis 53 og 42 cm.
Red-breasted Parakeet – Psittacula alexandri – Skægparakit - Rødlistestatus: Næsten truet
Denne smukke parakit sås primært langs hovedvejen fra Tiger Camp mod Ginja Devi Temple. Det
blev til 25 den 25/1 og hele 400 i en flok, der rastede i nogle træer inden de fløj videre, den 2/2.
Hertil sås 5 den 1/2 under gamedrive fra Dhikala i Corbett NP.
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Red-breasted Parakeet. Corbett NP den 01-02-20. Foto: Johnny Madsen.

Small Minivet – Pericrocotus cinnamomeus – Lille Minivet
En flok på 7 fugle i zone 6, Ranthambore NP, var eneste notering.
Short-billed Minivet – Pericrocotus brevirostris – Kortnæbbet Minivet
Kun noteret på en tåget morgen den 1/2-20 på gamedrive fra Dhikala Forest Rest House, Corbett
NP, hvor 20 fugle kom i bogen.
Long-tailed Minivet – Pericrocotus ethologus – Langhalet Minivet
Sås både den 31/1 med 12 fugle ved Kosi River (nær Ginja Devi Temple), og den 1/2 med hele 40
fugle på morgenens gamedrive fra Dhikala, Corbett NP.

Long-tailed Minivet – en hun – taget på morgenturen 31/1-20, Kosi River. Foto: Johnny Madsen.

Scarlet Minivet – Pericrocotus speciosus – Purpurminivet
Sås på 3 af dagene (31/1, 1/2, 2/2) i Corbett NP med henholdsvis 8, 3 og 6 fugle. Hannen er nok
det mest farvestrålende af alle i minivet-gruppen.
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Scarlet Minivet – Corbett NP den 01-02-20. Foto: Johnny Madsen.

Scarlet Minivet – hun – fotograferet den 2/2-20 i skoven tæt ved Ritish’ House. Foto:
Johnny Madsen.

Large Cucoo-shrike – Coracina macei – Stor Gråfugl
Racen: macei. En han sås af Peter i hotelhaven Dev Vila den 25/1.Herudover sås 3 lande i en
busk den 31/1 under kørsel fra Tiger Camp mod maingate til Corbett NP.
Indian Golden Oriole – Oriolus kundoo – Ingen dansk navn En
blev set den 26/1, på gamedrive Ranthambore NP.
Black-hooded Oriole – Oriolus xanthornus – Orientalsk Hættepirol
Nominatracen: xanthornus. I alt 10 iagttagelser fordelt på 3 af dagene i Corbett NP.

Smuk han af Black-headed Oriole. Vi er i Corbett NP, Dhikala-area. Foto: Johnny Madsen.
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Maroon Oriole – Oriolus traillii – Blodpirol
I alt set 11 fugle fordelt på 5 af dagene, heraf 2 i Nainital-area og 3 i Corbett Area. Vi fik lært
hvordan en ungfugl ser ud, nemlig rødbrun ryg og hvidt bryst med masser af mørkebrune pletter.
Common Woodshrike – Tephrodornis pondicerianus – Asketornskade
Under frokosten den 20/1 i Sultanpure viste Jørgen Kruse os et billede af en han. Herudover blev 1
noteret den 1/2-20 i Corbett NP.
Bar-winged Flycatcher Shrike – Hemipus picatus – Broget Dværgtornskade
Racen: capitalis. Vi så 1 fugl ved Kosi River den 28/1-20, I Corbett NP var den lokalt meget talrig.
Når store birdwaves drog forbi os, var denne art den mest talrige. Således så vi hele 100 den 31/1,
20 den 1/2 og 50 den 2/2 og 1 den 3/2. Totalen blev 172.

Vores første Bar-winged Flycatcher-Shrike en hun tv ved Kosi River . Til højre en han th. fra Corbett NP. Begge
billeder taget af: Johnny Madsen.

Common Iora – Aegithina thiphia - Iora
Racen: humei. De første 3 fugle blev noteret på to dage (25.-26/2) Ranthambore i hotelhaven Dev
Vilas. Herudover 1 fugl den 31/1 og 2 fugle den 2/2 på bjergturen til byen Taram i 1700 moh.
White-throated Fantail – Rhipidura albicollis – Hvidstrubet Viftehale
Fåtallig med 9 fugle fordelt på to områder: Nainial og Corbett, fordelt på 4 af dagene. Flest den
30/1-20 Magnoli Valley med 4 fugle.
White-browed Fantail – Rhipidura aureola – Hvidbrynet Viftehale
I alt 16 fugle fordelt på 3 af dagene – alle i Nainital-area. Flest den 29/1-20 med 12 i og omkring
Abbortsford Estate.
Black Drongo – Dicrurus macrocercus – Sort drongo
Meget almindelig med 186 fugle fordelt på 10 af dagene. Flest set i lavlandet.
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Ashy Drongo – Dicrurus leucophaeus – Aske drongo Ialt
5 iagttagelser: 1 Bharatpur, 1 Sattal og 3 Corbett NP.

White-bellied Drongo – Dicrurus caerulescens – Hvidbuget Drongo Ialt
4 fugle er noteret fra Ranthambore NP og 3 fra Corbett NP.
Bronzed Drongo – Dicrurus aeneus – Bronzedrongo
Ialt 24 noteringer, hvor hele 15 sås i en flok på et platau under opkørslen fra Kathgogam til Sattal
den 28/1-20. Fuglenes metalskinnende blå-grønne farve var tydeligt, da de sås flyve lavt over
jorden. 7 fugle sås på to forskellige dage i Corbett NP.
Lesser Racket-tailed Drongo – Dicrurus remifer – Lille Pragtdrongo
Det blev til 6 fugle fordelt på 3 af dagene, alle i Corbett-area. En af fuglene havde fældet
halefjererne.
Hair-crested Drongo – Dicrurus hottentottus – Hårdrongo
Hedder Spangled Drongo i Birds of India. En – af tre – iagttagelser var den 30/1. Det var dem i
landcruiseren, der ventede på en af de andre landcruisere, der lige skulle have lidt luft i dækkene.
På en bygning et stykke inde på en mark sidder der en fugl i et træ nær en bygning. Jørgen Kruse
måte tage et billede, som i forstørret udgave gjorde, at vi kunne bestemme fuglen. Vi er på vej til
Tiger Camp ved Kosi River. Nummer 2 fugl var i Corbett den 31/1, hvor Johnny tog et billede, og
den tredie iagttagelse var den 2/2 i skovområde nær Ritish hus.

Hair-crested Drongo. Foto: Johnny Madsen.

Greater Racket-tailed Drongo – Dicrurus paradiseus – Stor Pragtdrongo Nancy
så 1 fugl i Ranthambore NP den 25/1-20.
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Isabelline Shrike – Lanius isabellinus – Isabellatornskade
Nominatracen: isabellinus. Det blev til en meget fin obs i Kumer’s tørre område. Det var om
eftermiddagen den 23/1-20.

Isabellatornskade ved Kumer „semi-dessert“. Foto: Jørgen Kruse

Bay-backed Shrike – Lanius vittatus – Brunrygget Tornskade
Nominatracen vittatus. Det blev til ialt 6 observationer af denne smukke tornskade: 1 Sultanpure, 1
Chambal-area, 2 Bharatpure og 2 Ranthambore NP.
Long-tailed Shrike – Lanius schack – Langhalet Tornskade
Den talrigste tornskadeart med ialt 25 fugle. Sås på 7 af dagene. Flest i Dhikala-area, med 13 på to
dage, hvor vi bl.a. besøgte grassland den ene morgen.

Long-tailed Shrike, Corbett NP. Foto: Johnny Madsen.
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Great Gray Shrike – Lanius excubitor lathora – Stor Tornskade
Racen: lathora. En enkelt observation af denne tornskaderace, hvis udbredelsesområde
omhandler Øst-Pakistan og Nord-Indien. Det var den 23/1-20 i Kumer nær Bharatpur.

Overvintrende Stor Tornskade ved Kumer “semi-dessert“. Foto: Jørgen Kruse.

Eurasian Jay – Garrulus glandarius - Skovskade
Racen: bispecularis, som hører til gruppen Eurasian Jay, Himalayas (fra Kashmir til Nepal). Vi så
to fugle den 30/1-20 i Hotelhaven, Abbotsford Estate.
Black-headed Jay – Garrulus lanceolatus – Sorthovedet Skovskade
Vi så 12 fugle i 1800 moh, den 30/1-20 langs vejen Nainital-Chobi. Herudover 2 fugle den 2/2 på
bjergturen til landsbyen Taram i 1700 moh. Arten var lakridsfugl, og Birgit løb med lakridsposen.

Black-headed Jay. Foto: Jørgen Kruse.
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Red-billed Blue-Magpie – Urocissa erythroryncha – Rødnæbbet Kitta
Racen: Occipitalis, hvis udbredelsesområde er Himalayas (Punjab to Sikkim). Denne smukke
kragefugl med den lange hale så vi 16 eksemplarer af: 10 den 28/1 i Sattal-området, 4 den 30/1
Abbotsford Estate – hotelhaven, og 2 den 31/1-20.

Red-billed Blue-Magpie ved Sattal-area. Foto: Jørgen Kruse.

Common Green-Magpie – Cissa Chinensis – Grøn Jagtskade
Nominatracen: Chinensis. Første og eneste observation af denne art blev kun set af turlederen.
Den 31/1-20 kører vi i åbne jeeps, og Martin og Peter kører i samme jeep sammen med vores
lokalguide Jogi. Vi kører fra Kosi River mod Dhikala i Corbett NP. Næsten fremme, tæt på Kinaly
Rest Area, hører vi en høj klagende lyd, og vores guide Jogi fortæller at det er en Green-Magpie.
Den larmer igen, og Peter sætter kikkerten for øjnene, og sørme om han ikke får den i kikkerten.
Det er 100 meter inde i den tætte skov, og der er ingen åbenlyse mærkepunkter, så Martin må
nøjes med lyden. Jeepen bag os får også kun set røgen. Dagen efter den 2/2 om eftermiddagen
kører vi tilbage til Tiger Lodge. Ikke langt fra gårsdagens observation hører vi 2 Green Magpies,
men det bliver desværre ikke til mere.
Rufous Treepie – Dendrocitta vagabunda – Træskade
Meget almindelig, specielt i Ranthambore NP, hvor det blev til 120 noteringer på 2 dage. Set
næsten alle dage, undtagen i Himmalays. Det blev til 145 noteringer fordelt på 10 af dagene.
Grey Treepie – Dendrocitta formosae – Grå Træskade
Har afløst Rufous Treepie i bjergene. Det blev til 10 fugle den 28/1 Sattal-area og 3 fugle
Nainitalarea. Endvidere ser vi 2 fugle den 2/2 på bjergturen til Taram. I alt 15 fugle blev noteret.

Grey Treepie Sattal-area. Foto: Jørgen Kruse.
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House Crow – Corvus splendens - Huskrage
Racen: splendens syd for Himmalays og racen zugmayeri i NW Indien. Meget talrig i byer og
blandt affald. Flest sås den 27/1-20 under togturen Ranthambore-New Delhi og bytur til Delhi, hvor
500 kom på listen. I alt noteret 1.176 fugle.
Indian Jungle Crow – Corvus culminatus – Indisk Junglekrage
Er en selvstændig art i Birds of India. Clements har endnu ikke taget skridtet til split, og arten er
fortsat registreret som gruppe af Large-billed Crow. Arten har dog et væsentligt mindre kurvet næb
end Large-billed og tilmed er størrelsen er 5-8 cm mindre. I alt noteredes 109 fugle på 11 dage.
Large-billed Crow – Corvus macrorhynchos – Stornæbbet krage
Racen: intermedius. Kun set i bjergene og primært fra Abbortsford Estate. I alt noteret 25 fugle på
to dage: 29-30/1.
Yellow-bellied Fairy-Fantail – Chelidorhynx hypoxanthus – Gulbuget Viftehale
Vi så 2 fugle i Ritish have den 2/2-20. Den ene havde meget travlt med at imponere med halen
spredt ud og dansende bevægelser. Flot, flot fugl.

Yellow-bellied Faintail gav opvisning i Ritish’s have. Foto: Johnny Madsen.

Grey-headed Canary-Flycatcher – Culicicapa ceylonensis – Gråhovedet Fluesnapper
1 på vej fra Bharatpur til Kumer 23/1-20. Herudover 5 i Ranthambore NP den 25/1-20 og 7 fugle
Corbett Area på 3 af dagene.
Coal/Spot-winged Tit – Periparus ater/melanolophus – Sortmejse/Himalayamejse
Spot-winged Tit/Himalayamejse er fortsat i Clements checklist kun en gruppe under Sortmejse. Det
må forventes, at Himalaya-racen ”Spot-winged Tit” snart bliver ophøjet til en selvstændig art, da
artskendetegnene er meget forskellige. Bl.a. har Himalayamejsen rødbrune brystsider og flanker,
grå underside og toppen på hovedet, der kan rejses, er langt mere markant. Vi så kun arten i
Himalaya med 15 den 29/1-20, hvor specielt down-hill-holdet den 29/1 så mange fine fugle (bl.a.
på jorden) omkring Den katolske Kirke. Herudover sås en enkelt fugl i hotelhaven Abbotsford
Estate den 30/1-20.
Green-backed Tit – Parus monticolus – Grønrygget Musvit
Kun ses i bjergene i og omkring Nainital. I alt 25 fugle noteredes:10 helholdsvis den 28/1 og 29/1
samt 5 den 30/1-20.
Cenereous Tit – Parus Cinereus – Grå Musvit
Racen: planorum. I alt 28 noteringer fordelt på Ranthambore 9, Nainital-area 6 og Corbett-area 13.
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Himalayan Black-lored Tit – Machlophus xanthogenys – Kongemejse
Denne smukke mejse så vi i alt 26 af, heraf 20 den 28/1-20 i Sattal-area og hotelhaven
Abbordsford Estate. Herudover 5 fugle den 30/1-20 i birdwave Magnolia Valley, samt 1 enkelt obs
den 2/2 på bjergturen, herunder besøg i skovområde omkring Ritish-house.

Black-lored Tit. Foto: Jørgen Kruse.

Ashy-crowned Sparrow-Lark – Eremopterix griseus – Gråisset Lærke
På anden dagen, den 21/1-20, nåede vi til Chambal Safari Lodge. Her gik vi tur til nærmeste
landsby. Vi så 25 på markerne inden byen. Den 22/1 så vi 15 på sejlturen på Chambal River.
Endvidere så vi 50 i Kumer-området den 23/1, og vi sluttede af med 2 Ranthambore NP den 26/1.
Totalen for denne art blev således 92 fugle.

Ashy-crowned Sparrow Lark nær Chambal Safari Lodge. Foto: Jørgen Kruse
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Indian Bush-Lark – Mirafra erythroptera – Indisk Busklærke
En observation af 2 fugle var, hvad det blev til for denne art. Vi var i ”steppe-området” ved Kumer.

Ritish syntes, at denne Indian Bush-Lark var en god obs. Foto: Jørgen Kruse.

Greater Short-toed Lark – Calandrella brachydactyla – Korttået Lærke
Den 22/1-20 så vi 15 på flodturen på Chambal River. Den 24/1-20 ved Kumer-området sås hele
500 i én flok.
Sand Lark – Alaudala raytal – Indisk Dværglærke
Da vi gik i land den 22/1-20 efter flodturen på Chambal River rendte der 6 små lærker af denne art
rundt i sandet ved flodbredden.
Oriental Skylark – Alauda gulgula – Lille sanglærke
Vi så/hørte 4 fugle i Sarus Crane Wetland den 22/1. Herudover sås 3 fugle på jordvejen i
græsområdet nær Dhikala Forest Resort.
Crested Lark – Galerida cristata – Toplærke
Det blev til 2 fugle i Sarus Crane Wetland den 22/1, og 2 fugle i Bharatpur den 23/1.
Common Tailerbird – Orthotomus sutorius – Indisk Skrædderfugl
Det blev fra 1-3 fugle på 10 af dagene, hvilket giver en total på 18 fugle. Ikke set i Himalaya.
Gray-breasted Prinia – Prinia hodgsonii – Gråbrysted Prinia
Nominatracen: hodgsonii. Turens første fugle sås i Magnolia Valley den 30/1, hvor 4 fugle sås. I
Corbett NP sås arten på 3 af dagene med en total på 9 fugle.
Yellow-bellied Prinia – Prinia flaviventris – Gulbuget Prinia
Race: sindiana. Det blev til to fugle i buskadset på et af digerne i Bharatpur af denne art. Datoen er
den 24/1-20. Sindiana racen er meget mere bleg på undersiden en den gule norminatrace
flaviventris.
Ashy Prinia – Prinia socialis – Askeprinia
Race stewarti. Den almindeligste Prinia-art på turen. Det blev til hele 19 fugle fordelt på lokaliteter i
lavlandet på 6 af dagene. Højeste dagstotal blev 10 i Sultanpur NP, hvor vi kunne stå på
søbredden og kikke lige ned til dem i nogle små buske ved vandkanten.
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Ashy Prinia sås fint I Sultanpure NP. Foto: Jørgen Kruse.

Plain Prinia – Prinia inornata – Orientprinia
Race: terricola. Sås på 4 af dagene på lokaliteterne Chambal, Bharatpur og Dhikala-area. Totalen
blev 14 fugle.
Zitting Cisticola – Cisticola juncidis – Cistussanger
Race: cursitans. Blot 2 fugle observeret i grassland udfor Dhikala Forest Resthouse.
Golden-headed Cisticola – Cisticola exilis erythrocephala
Race: tytleri. Har et meget begrænses udbredelsesområde i det nordlige Indien. Arten kendes fra
Cistussanger på helt sort hale med lidt/ingen hvidt på yderste halefjer. Bestemt af Ritish.
Booted Warbler – Iduna caligata – Lille Gulbug 1
fugl sås i Sultanpur NP den 20/1-20.
Moustached Warbler – Accrocephalus melanopogon - Tamarisksanger
5 fugle sås på fouragere på overnatningsplads i sivskoven tæt på P-pladsen. Vi er i Basai Wetland
den 20/1-20.
Blyth’s Reed Warbler – Accrocephalus dumetorum - Buskrørsanger
1 fugl set og hørt kalde i Sarus Crane Wetland den 22/1-20. Herudover sås 3 fugle i Bharatpur den
24/1-20.
Clamorous Reed Warbler – Accrocephalus stentoreus - Papyrussanger
Race: brunnescens. Første fugl sås den 20/1-20 Basai Wetland. Herudover sås yderligere 2 i
Bharatpur den 24/1-20. Ordet clamoures betyder: making a lot of noise.
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Clamoures Reed Warbler, Basai Wetland. Foto: Jørgen Kruse

Immaculatet Cupwing – Pnoepyga immaculata – Nepalskæltimalie
Hedder Nepal Wren Babbler i Birds of India. 1 fugl sås i Corbett NP den 2/2-20 ved den lille flod
tæt på opkørslen til Ritish’s house. Var meget svær at få at se.
Grey-throated Martin – Ripara Chinensis – Ingen dansk navn anført
Der var på turen en del forvirring omkring disse digesvale-arter. Det er endt op i at Grey-throated
Martin blev den lykkelige ”vinder”, der kan pryde sig med høje dagstotaler. I alt noteredes 860 fugle
fordelt på 7 af dagene, og det var dermed den talrigste svaleart på turen. Flest – med 400 – var i
Bharatpur. Corbett grassland havde 200 den 1/2.
Dusky Crag-Martin – Ptyonoprogne concolor – Mørk Klippesvale
I Ranthambore noteredes 70 fugle på to dage. Flest sås omkring borgruinen, som man passerer,
når der køres ind i zone 2. På bjergturen den 2/2-20 sås yderligere 15 fugle.
Barn Swallow – Hirundo rustica - Landsvale
Landsvalerne man ser om vinteren i Indien anses for at være racen tytleri, som yngler i det sydlige
Sibirien og indre Mongoliet . Vi noterede hele 451 fugle. Blev ikke noteret på 7 af dagene. Flest
fugle sås i Sultanpure og Bharatpur med 100 fugle hvert sted. Herudover var dagtotalen højest 10
fugle.
Wire-tailed Swallow – Hirundo smithii - Trådhalesvale
Ialt 19 af denne smukke svale med de lange streamers sås på to af dagene: Der var 9 i Bharatpur
den 24/1-20 og 10 sås under et stop på vej til Ranthambore den 25/1-20.
Red-rumped Swallow – Cecropis daurica – Rødrygget Svale
Racen: nipalensis er standfugl i dele af Centrale Himalaya og NW Indien, bortset fra det høje
Himalaya. Det er den race af rødrygget svale, der har den mest stribede underside. Længere
sydpå, men fortsat i NW Indien, er det racen rufula, der er ses. Vi så 5 i Sultanpure, som formodes
at være denne race. De 5 fugle vi så i Corbett-area må være nilalensis racen, hvilket bekræftes af,
at turlederen selv bemærkede en meget stribet rødrygget svale (med tanke på stribet svale).
Black-crested Bulbul – Pycnonotus striatus – Sorttoppet Bulbul
Sås både den 31/1-20 med 5 fugle og den 1/2-20 med 2 fugle. En meget smuk fugl med den sorte
top og hoved i kontrast til den knald-gule underside.
Red-vented Bulbul – Pycnonotus cafer – Rødgumpet Bulbul
Meget almindelig i lavlandet, hvor den sås næsten alle dagene. Arten er fraværende i Himalaya.
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Flest noteret den 31/1-20 i Corbett NP, hvor vi kørte fra Main gate til Dhikala Forest Rest House.
Red-whiskered Bulbul – Pycnonotus jocosus – Rødøret Bulbul
Set på tre af dagene i Corbett NP med i alt 7 fugle. Flest – den 31/1-20 – med 4 fugle.
White-eared Bulbul – Pycnonotus leucotis – Hvidøret Bulbul
Blot 1 fugl den 1 den 22/1-20 Chambal-area, og 1 fugl den 23/1 Kumer-area. Den 24/1 sås hele 15
fugle i Bharatpur.
Himalayan Bulbul – Pycnonotus leucogenys – Himalayan Bulbul
Relativ talrig i Nainital-area og Corbett NP. I alt noteteres 91 fugle, heraf 40 i Nainital-area.

Himalayan Bulbul, formentlig et par, i Nainital-area. Foto: Jørgen Kruse.

Black Bulbul – Hypsipetes leucocephalus – Sortbulbul
15 fugle noteredes den 28/1-20 primært Sattal-area. Herudover 9 fugle på 3 dage i Corbett NP.
Ashy Bulbul – Hemixos flavala – Brunøret Bulbul
Som det engelske og danske navn henviser til, så har denne fugl både ashy (ryg og hoved) og
brunt øre. Arten var talrig i Corbett NP med 50 fugle fordelt på 3 dage.
Ashy-throated Warbler – Phylloscopus maculipennis – Gråhovedet Løvsanger Det
blev til 2 fugle den 30/1-20, hvor vi henholdsvis går/kører langs Magnoli Valley.
Buff-barred Warbler – Phylloscopus pulcher – Okkerbåndet Løvsanger
Standfugl i Himalaya. Vi noterede 5 fugle på 2 dage (29.-30/1-20). Sås i såvel hotelhaven
Abbordsford Estate og nær Den katolske Kirke down-hill 2+2, samt under stop i 1700 moh
Chobivejen med 1 fugl.
Humes Warbler – Phylloscopus humei – Himalaya-sanger.
Lokal ynglefugl i NW-Indien. Vintergæst i store dele af NØ-Indien. Udbredt og set/hørt de fleste af
dagene. I alt noteret 45 fugle.
Lemon-rumped Warbler – Phylloscopus chloronotus – Lysgumpet Sanger
Racen: simlaensis fra NW Himalayas. Vi så 9 fugle fordelt på 2 dage i Nainital-area.
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Dusky Warbler – Phylloscopus fuscatur – Brun Løvsanger Kun
set/hørt den 20/1-20 Basai Wetland med 4 fugle.
Common Chiffchaff – Phylloscopus Collybita – Gransanger
I alt 12 fugle blev noteret, heraf 10 i Sultanpure den 20/1-20, og 2 i Chambal Safari Lodge den
21/1. Johnny fik i Sultanpure fotograferet en Sibirisk Gransanger. Den beige hvide øjenstreg uden
gult, og beige tonede bryst og flanker er kendetegn for Sibirisk Gransanger phylloscopus collybyti
tristis (race af Gransanger, men kandiderer til udskillelse til selvstændig art pga. udbredelse, dragt
og kald).

Sibirisk Gransanger ved Sultanpure.
Foto: Johnny Madsen.

Whistler’s Warbler – Phylloscopus whistleri – Nagasanger
I alt 4 fugle blev noteret: 1 hørt den 31/1-20 af Martin og Peter med Yogi som lokalguide under
jeep-turen fra Maingate til Dhikala i Corbett NP, og 3 hørt 2/2-20 på bjergturen til Tarum i ca. 1.700
moh. Har et meget spurveagtigt kald.
Greenish Warbler – Phylloscopus trochiloides – Lundsanger
I alt 28 noteringer fordelt på 6 af dagene. Flest Ranthambore med 20 på de to dage vi var her.
Grey-hooded Warbler – Phylloscopus xanthoschistos – Hvidbrynet Sanger Almindelig
i Himalaya, Nainital-area og Corbett-area, med i alt 99 fugle.

109

Grey-hooded Warbler var almindelig i Himalaya.
Foto: Johnny Madsen.

Grey-sided Bush Warbler – Cettia brunnifrons – Gråsidet Busksanger
4 fugle observeret på to dage: 31/1 og 1/2. Vi er i Dhikala-area, Corbett NP.
Chestnut-headed Tesia – Cettia Castaneocoronata – Kastanjehovedet Tesia
Med meget møje og besvær fik flere muligheden for at se denne spøjse fugl, der opholder sig i tæt
krat i jordhøjde. Vi er i Sattal den 28/1-20. Selv dens kastaniefarvede hoved sås. Den havde en lille
åbning i jordhøjde, som den gik ud i, når Ritish spillede ”musik”. Det blev også til en ”skyggefugl”
den 2/2-20 ved den lille flod nær Ritish House.
Black-throated Tit – Aegithalos concinnus – Rødkappet Halemejse
Det var ikke lige halemejse, man tænkte på, da vi første gang hørte denne fugl, der lever i
Himalaya’s skove. Sås på 4 af dagene med en total på 49 fugle. På to af dagenene i Abbortsford
Estate 29. + 30/1-20 sås først en større flok og følgende dag blot 3 fugle. Herudover sås 1 den 1/2
under kørslen fra Dhikala-Maingate Corbett NP. Den 2/2 sås en flok på 20 fugle i skoven på vej op
til Tarum.

Titte bøh. Kan I finde mig!
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Black-throated Tit.
Foto: Johnny Madsen.

Lesser Whitethroat – Sylvia curruca – Ørkengærdesanger
Racen: althaea, som er vintergæst i store dele af Indien. Det blev til hele 26 fugle af denne fætter til
vores egen Gærdesanger. Set på 8 af dagene i lavlandet. Flest sås i Bharatpur med 12 fugle og
Sultanpur med 8 fugle. Ses ikke i Himalaya-bjergene. Det er meget mørkere fugl end vores
europæiske Gærdesanger. Har mørkegråt hoved og sorte øredækfjer.
Greater Whitethroat – Sylvia communis - Tornsanger
Blandt masser af småfugle den 20/1-20 i Sultanpure NP så vi en hun-fugl af Tornsanger.
Yellow-eyed Babbler – Chrysomma sinene - Ildøjetimalie
Race: hypoloucum. Den 24/1, om morgenen i Bharatpur Wetland kunne vi – ikke langt fra
indgangen – stå af vores rickshaws – og nyde denne art på fineste vis. Vi så 3 fugle her. I
grassland udfor Dhikala Forest Rest House så vi den 1/2-20 en flyvende flok på hele 15 fugle.
Flokken landede i området et stykke fra os, men vi kunne se det gule iris og den orange orbital
ring.
Indian White-eye – Zosterops palpebrosus - Brillefugl
Racen: palpebrosus. Sås på 6 af dagene med 40 i Sultanpur, 35 Nainital-area, og 165 Corbettarea.
Black-chinned Babbler – Cyanoderma pyrrhops – Sorthaget Krattimalie
Det blev til 3 observationer: 1 Sattal den 28/1-20 fremvist af Ritish (Martin og Peter stod nærmest),
1 den 30/1 Magnolia Valley og 1 Dihkala Forest Rest Hous, i haven nær platformen den 30/1-20
Rusty-cheeked Scimitar-Babbler–Megapomatorhinus erythrogenys–Rustflanket Segltimalie.
De første 4 fugle sås/hørtes i Sattal-area, bl.a. 1 set fra photohide den 28/1. Herudover 2 fugle den
30/1 i 1700 moh på Chobi-vejen. Corbett NP gav 6 fugle på to dage. Det blev så en total på 12
observationer.
Common Babbler – Turdoides caudata – Stribet Larmdrossel To
fugle sås den 24/1-20 Bharatpur.
Large Grey Babbler – Tkurdoides maicolmi – Grå Larmdrossel
Småflokke af fugle sås almindeligt i lavlandet. Det blev til 141 fugle fordelt på 6 af dagene. Flest –
med 60 fugle – sås den 26/1-20 i Ranthambore NP.
Jungle Babbler – Tkurdoides striata – Larmdrossel
I alt 298 fugle blev noteret. Flest fugle sås i Chambal, Bharatpur, Ranthambore.
White-crested Laughingthrush – Garrulax leucolophus – Hvidtoppet Skadedrossel
I Corbett NP noteredes blot 15 fugle på to dage. Observationerne var halvdårlige og flere fugle blev
kun hørt.
White-throated Laughingthrush – Ianthocincla slbogularis – Hvidstrubet Skadedrossel
Der var rig lejlighed til at studere denne fugleart fra Abbortsford Estate. Meget larmende fugle. I alt
blev noteret 83 fugle, men vi havde max. 30 fugle pr. dag ved Abbortsford Estate, så der er en del
gengangere.
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Streaked Laughingthrush – Trochalopteron lineatum – Himalayaskadedrossel
Vi så – også denne skadedrossel – ved Abbortsford Estate. Det blev til 14 noteringer på 3 dage, så
igen en del gengangere må forventes. Herudover 1 fugl den 2/2 på bjergturen til Tarum med
snowview.
Chestnut-crowned Laughingthrush – Trochalopteron erythrocephalum – Gyldenvinget
Skadedrossel.
Den 29/1-20 noteredes 7 fugle, da up-hill-holdet gik på tur fra Abbotsford Estate. Regn og sne
havde forhindret os at komme ud, så først om eftermiddagen blev det til nogle solstråler. Bjørn
skriver: Nancy har noteret Chestnut-crowned Laughingthrush på vores tur ophills. Den er blevet
bestemt af vores lokale guide og blev set godt oppe fra en sti og ned i et buskads.
Rufous Sibia – Heterophasis Capistrata – Sortkappet Sibia
Vi noterede i alt 25 fugle Sattal-area den 28/1-20. Desuden sås 7 den 29/1-20 og 2 den 30/1-20 i
hotelhaven og omkring Abbotsford Estate, så totalen er 34 fugle.

Rufous Sibia, Sattal-area. Foto: Jørgen Kruse.

Red-billed Leiothrix – Leothrix lutea – Sangtimalie
Det blev til to iagttagelser + 1 hørt af denne art, og det var i Sattal-area.
Blue-winged Minla – Actinodura cyanouroptera – Blåvinget Minla
I Sattal-area noteredes 6 fugle, heraf 2 set fra foto-skjulet ved Incredible Birding Camp.

Blue-winged Minla, Sattal-area. Foto: Jørgen Kruse.

Wallcreeper – Tichodroma muraria - Murløber
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I alt 2 iagttagelser: Første fugl sås fra broen nær templet, Kosi River. Det var Jens Ballegaard, der
opdagede den. Og Jens gentog bedriften og opdagede turens anden fugl. Det var også ved Kosi
River, men denne gang i Tiger Camp’s ”baghave”.
Chestnut-bellied Nuthatch – Sitta cinnamoventris – Ingen dansk navn I
alt 15 fugle fordelt på 4 dage i Nainital-area og Corbett NP.

Chestnut-bellied Nuthatch, Sattal-area. Foto: Jørgen Kruse.

White-tailed Nuthatch – Sitta himalayensis – Himalayaspætmejse En
enkelt iagttagelse af 2 fugle – Sattal – den 28/1-20.
Velvet-fronted Nuthatch – Sitta frontalis – Fløjlspandet Spætmejse
4 fugle sås den 28/1-20 i Sattal-area. I Corbett NP sås arten på 3 af dagene med i alt 18 fugle.
Flest den 2/2-20 med 10 eksemplarer i skoven, inden vi indledte vores bjergtur.

Velvet-fronted Nuthatch fra Corbett NP. Foto: Johnny Madsen.

Bar-tailed Treecreeper – Certhia himalayana – Himalayatræløber
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I alt 7 fugle blev bogført i Nainital-area. Har længere og mere kurvet næb, og sorte tværbånd på
talen, deraf det engelske navn. Vi så 7 fugle på 3 dage i Nainital-area.
Brown Dipper – Cinclus pallasii – Asiatisk Vandstær 2
fugle sås i en meget udtørret Kosi River den 2/2-20.
European Starling – Sturnus vulgaris – Stær
Ialt 133 fugle fordelt på 5 af dagene. Hele 100 af disse sås den 23/1-20 Kumer-area.
Rosy Starling – Pastor roseus – Rosenstær
De første 5 fugle sås den 21/1-20 fra bussen på vej mod Chambal. På strækningen AgraBharatpur
sås den 23/1-20 i alt 7 rosenstære.
Asian Pied Starling – Gracupica contra – Skadestær
Sås, specielt de første 4 dage, fra bussen. I Bharatpur og Ranthambore sås små 40 fugle på 3 af
dagene. På tilbageturen til Delhi fra Corbett sås 75 fugle. Totalen blev på 552 fugle.
Brahminy Starling – Sturnia pagodarum – Pagodestær
I Bharatpurs forplejningsområde var der kiosk og toiletter. Og det var her vi spiste vores medbragte
lunch-boxe. Og det tiltrækker jo fuglene, når der fodres med noget af de overskydende sandwich.
En flok på 40 Brahminy Starlings, havde også luret dette, så de kom troligt ned for at fouragere
sammen med flere andre arter. Dem 25/1 noteredes 5 fugle.

Brahminy Starling, her med toppen rejst. Foto: Jørgen Kruse.

Common Myna – Acridotheres tristis – Maina
Denne art er common. Det blev til hele 925 fugle. Set på alle dagene, bortset fra én. Flest den
27/1-20 under transporten Bharatpur-Ranthambore.
Bank Myna – Acridotheres ginginianus – Grå Maina
Lokalt meget almindelig med i alt 417 noteringer. Ikke registreret i Himalaya og Corbett NP.
Højeste antal den 20/1 med 150 og den 21/1 med 200 fugle. Første morgen da vi kørte fra hotel
Lemon Tree i Delhi, kom vi ikke langt før vi så mange af dem. Selv trafikken generede dem ikke.
Jungle Myna – Acridotheres fuscus – Brun Maina
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Sås kun i Dhikala Rest House og grusvejen dertil, da vi den 1/2 kom tilbage fra gamedrive. Vi
noterede 8 fugle her. Arten har højere frontal krone end Bank Maina, ligesom den viser hvid plet på
forvingen. Herudover har den hvid halespids.
Orange-headed Thrush – Geokichla citrina – Orangedrossel
Nominatracen: citrina. 2 hanner af Orange-headed Thrush sås i haven Safari Lodge. De holdt til i
underskoven på lodgens grund. Det var ikke helt nemt at få dem at se. De bevægede sig hele
tiden, og var ofte skjult. Men alle fik dem at se.

Gray-winged Blackbird – Turdus boulboul – Lysvinget Solsort
Flest Sattal-area, hvor 15 blev noteret den 28/1-20. Den 29/1-20 sås 3 Abbotsford Estate og det
blev til 7 fugle undervejs den 31/1-20 under kørsel fra Corbett NP Gate til Dhikala Rest House.

Der var adskillige drosselarter ved foden af Himalaya.
Her en Grey-winged Blackbird, han, ved Sattal. Foto:
Johnny Madsen.

Tickell’s Thrush – Turdus unicolor – Grådrossel Vi
så 2 fugle (1 par) Sattal den 28/1-20.
White-collared Blackbird - Turdus albocintus – Hvidhalset Solsort
På en dag, hvor vi var sneet inde, så var det god tid til at studere havens fugleliv i Abbortsford
Estate. I dag, den 29/1-20, kunne vi notere 2 White-collared Blackbirds: 1 han og 1 hun. Dagen
efter den 30/1-20 kunne vi notere hele 4 White-collared Blackbirds i et af træerne (1 han + 3 hun).
Chestnut Thrush – Turdus rubrocanus – Kastanjedrossel
Den 29/1-20 og 30/1-20 havde vi henholdsvis 4 og 3 Chestnut Thrushes alle i Abbortford Estates
have. Derudover sås 1 fugl den 2/2-20 på bjergturen til Tarum.
Black-throated Thrush – Turdus atrogularis – Sortstrubet Drossel
Det blev i alt til 9 fugle af denne art. Bl.a. sås 1 han i noget nær sommerdragt. Øvrige fugle var 2K
fugle. Kun set i Nainital- og Corbett-area.
Indian Robin – Copsychus fulicatua – Hvidvinget Sortstjet
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I alt noteredes 54 fugle, heraf 40 alene i Sultanpure og køreturen til/fra denne lokalitet. Alle fugle
set i lavlandet: Chambal, Bharatpure og Ranthambore.
Oriental Magpie-Robin – Copsychus saularis – Dayal
Totalen siger 25 fugle på turen. Set på 8 af dagene. Der var flest i Bharatpur, hvor vi så 10 fugle.
Small Niltava – Niltava macgrigoiae – Niltava
Blot en enkelt fugl blev set den 28/1-20 Sattal-area.
Rufous-bellied Niltava – Niltava sundare – Orangebuget Niltava
1 par sås den 28/1-20 i Sattal-area. Smuk, smuk han! Hunnens hvide halsplet sås også tydeligt.

Verditer Flycatcher – Eumyias thalassinus – Irfluesnapper
En han sås af Johnny udenfor hotelhaven Chambal Safari Lodge den 21/1-20 (+ foto).
Bluethroat – Luscinia svecica - Blåhals
Race: abbotti, som er udbredt i W Pakistan og NW Indien. Vi så 3 fugle den 20/1-20 i Basai
Wetland og 1 fugl den 22/1-20 Sarus Crane Wetland. Herudover blev til hele 4 fugle i Bharatpur
den 24/1-20.
Blue Whistling-Thrush – Myophonus caeruleus – Blå Fløjtedrossel
Race: temminckii hvis udbredelsesområde omfatter: Centrale Asien til Nord Indien, Pakistan, SØ
Tibet og Burma. Vi lærte hurtigt kaldet fra denne store drossel (5 cm længere end Solsort), så det
er jo med til at booste antallet. Det blev til 52 noteringer, heraf 30 i Nainital-area og 22 i
Corbetarea. Det er en smuk fugl, når solen skinner på den. Ellers er det bare en mørk drossel.

Blue Whistling-Thrush, Sattal-area. Foto: Jørgen Kruse.

Spotted Forktail – Enicurus maculatus – Plettet Kløftehale
Vi blev jo lidt snydt på Forktail-fronten. Da vi den 30/1-20 skulle til en lokalitet for 3 arter Forktails,
så var det at is- og sneglatte veje lammede trafikken, og vi nåede ikke dertil. Men heldigvis så vi 2
fugle (om end ikke særligt godt). Først den 2/2-20 kom forløsningen ved Kosi River, hvor en fugl
sås fouragere på tæt hold.
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Vi måtte ”nøjes” med 1 art af Forktail – og det var Spotted. Og det var jo ikke så ringe endda.
Foto: Johnny Madsen.

Sibirian Rubythroat – Calliope - Rubinnattergal
Kun Ritish så en Rubinnattergal på den kendte lokalitet i Bharatpur, så den kan vi ikke tælle med. I
Corbet så vi den 31/1-20 en enkelt fugl, mens vi holdt stille og ventede på en tiger komme forbi.
Det var kun jeepen tæt på, der så den ordentlig. Den fløj lidt længere væk, og flere nåede at se
den her. Om morgenen den 1/2, så jeepen, med Ritish som chauffør, hele 2 fugle meget tæt på
jordvejen. De var dog meget skulky, det var tåget og morgensolen var ikke kommet helt op endnu.
Men Rubinnattergale, det var det, så hurra for det.
Himalayan Bluetail – Tarsiger rufilatus – ingen dansk navn anført Vi
så 5 smukke fugle på to af dagene i Nainital.
Slaty-blue Flycatcher – Ficedula tricolor – Skiferblå Fluesnapper
Totalen blev på 12 fugle. De første 3 eksemplarer sås i Sattal den 28/1-20. Endvidere 3 set den
30/1-20, bl.a. i Magnoli Valley. I Corbett-area sås 6 fugle på 3 af dagene.
Rufous-gorgeted Flycatcher – Ficedula strophiata – Orangestrubet Fluesnapper Denne lille
skønhed med det lange navn (bade på engelsk og dansk) sås med 2 fugle (begge hanner) den
28/1 i Sattal-area. Den første obs var af en lidt skulky fugl, der sås i nogle halvhøje buske langs
vejen. Fugl nr. 2 var meget mere eksponeret, så der var ikke et øje tørt, og fotograferne kom på
overarbejde (med at slette nogle af de mange billeder!). Det blev til yderligere 1 han den 1/2-20 på
vej mod Corbett NP maingate.

Rufous-gorged Flycatcher – den lille juvel af Sattal. Foto: Johnny Madsen.
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Taiga Flycatcher – Ficedula albicille – Taija-fluesnapper
Den 3/2-20, efter vores morgentur langs Kosi River, kom vi ind på Tiger Lodges have nær
restauranten, hvor Ritish bestemte en fluesnapper til Taiga Flycatcher. Det var en hun/2K fugl.
Brystet var gråbrunt. Den lyse strube syntes ikke så markant, men kontrasten kunne anes. Andre
kendetegn er at overhaledækfjer er sortere end overhalen, ligesom den har lysrandede tertiærer.
Red-breasted Flycatcher – Ficedula parva – Lille Fluesnapper
Meget almindelig vintergæst. Sås alle dage, bortset fra 2. I alt 71 fugle blev noteret. Flest sås i
Ranthambore den 26/1-20 med 20 fugle.
Plumbeous Redstart – Phoenicurus fuliginosus – Vandrødstjert
Denne art sås første gang ved Kosi River den 31/1-20. Det lever ved vandkanten blandt de mange
sten, der er en del af flodbredden. Samme sted lever White-capped Redstart, og der er jo betydelig
mere farve i denne art. Men Plumbeous har også sin charme. Vi noterede 24 fugle på 3 af dagene
med henholdsvis 10, 10 og 4 fugle.

Fin Plumbios Redstart han ved Kosi River. Foto: Johnny Madsen.

White-capped Redstart – Phoenicurus leucocephalus – Flodrødstjert
I alt 26 noteringer, heraf var de 25 ved Kosi River og den sidste sås ved floden nær Ritish’s House.
Blue-capped Redstart – Phoenicurus coeruleocephala – Tien Shan-Rødstjert
Vores første obs var i Sattal den 28/1-20. Dagen efter sås 3 (2 hanner + 1 hun) tæt på indkørslen
til Abbotsford Estate. Sidste obs var den 2/2-20, hvor 1 hun sås på bjergturen i byen Taram.
Black Redstart – Phoenicurus ochruros – Husrødstjert
I alt 9 fugle sås på 7 af dagene i lavlandet. Disse er af racen: phoenicuroides med helrød
underside og hvidt ved næbroden. Derudover sås 2 fugle af racen rufiventris. Det var i Sattal den
28/1-20, hvor en han sås. Denne race adskilles – for hannens vedkommende - fra phoenicuroides
racen, ved helt sort næbrod og sort krone (mod phoenicuroides-racens grå krone). Den anden fugl
af rufiventris-racen var en hun ved Kosi. De to racer er geografisk adskilt. Kun rufiventris findes i
Himalaya.
Chestnut-bellied Rock-Thrush – Monticola rufiventris – Stor Stendrossel
Vi var på en lille gåtur i Sattal og kommer ind i en mindre slugt. Bjørn tager som vanligt billeder, og
pludselig kommer han med et billede af en drossel. Ritish må lige aktiveres, og promte lyder det:
”Chestnut-bellied Rock-Thrush – female”. Og hvor havde Bjørn lige taget dette billede? Jo, det var
ovre på den anden side af ”slugten” et par hundrede meter væk og sad lavt i nogle buske. Bjørn fik
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meget ros for at have spottet denne fugl. Lidt senere kom det frem, at han havde set den flyve
derover! Men hvad, hvilket skud han havde taget. Efterfølgende så vi hannen, men det var ikke det
bedste lys til at se den røde underside. Det fik vi ændret den 2/2-20, da vi kørte mod bjergene. På
en el-ledning sad en flot han, og den var rimelig tillidsfuld.

Hun af Chestnut-bellied Rock Thrush, Sattal. Foto: Jørgen Kruse.

Siberian Stonechat – Saxicola maurus – Sibirisk Bynkefugl
I alt 39 fugle, heraf 7 i Chambal-area, 3 i Ranthambore og 29 i Corbet-area. På morgen-gamedrive
fra Dhikala den 1/2-20 sås hele 25 fugle. Opsplitning af arter af racer har taget fart de seneste
1015 år. Således har Birds of India beskriver ikke denne udvikling. Her er blot opført Common
Stonechat saxicola turquatus, og i teksten beskrives kort racen prezvalskii som vintergæst i nord
og nordøst Indien. I Clements checklist i dag er saxicola turquatus blevet til African Stonechat! En
gennemgang af gruppen Sibirisk Stonechat i Clements giver følgende valgmuligheder:

Det giver følgende racer, som vi skal være obs på, hvis der findes billedmateriale herpå: maurus,
indicus og przwalskii. Hvis du brænder for at lære disse racer bedre at kende, arrangere jeg gerne
en uge tur til Dhikala med Saxicola Maurus som emneområde!
Pied Bushchat – Saxicola caprata – Sort Bynkefugl
Denne art har hele 16 racer, og 2 heraf kan henføres til nordlige Indien: bicolor og burmanicus. Vi
så i alt 26 af denne art, alle i lavlandet.
Gray Bushchat – Saxicola ferreus – Grå Bynkefugl
Næsten alle af de 11 iagttagelser kan henføres til Corbet NP, bortset fra 2 fugle, som blev set på
turen ned ad Magnolia Valley.
Isabelline Wheatear – Oenanthe Isabellina – Isabellastenpikker
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Vi så 2 fugle den 23/1-20 i Kumer-area nær Bharatpur. Denne art har kun én race, hvorfor den er
identisk med de Isabellastenpikkere, som vi ser i Sydeuropa.
Dessert Wheatear – Oenanthe deserti – Ørkenstenpikker
Vi så 2 fugle af racen oreophila (én hun, da vi kom ud af bussen og én han 1 km inde i terrænet).
Det er den 23/1-20 i Kumer-area nær Bharatpur.
Brown Rock Chat – Oenanthe fusca – Brunbuget Stensmutte
Vi så 7 fugle af denne art, som ikke er en chat, men en stenpikker. Flest sås på turen fra Delhi til
Sultanpur. Arten lever ved gamle bygninger, hvilket vi med selvsyn kunne konstatere. Arten er
mørkebrun på oversiden og rødbrun på undersiden. Arten er standfugl i Pakistan og Nordindien, så
udbredelsesområdet er relativt begrænset.
Purple Sunbird – Cinnyris asiaticus - Purpursolfugl
Nominatracen: asiaticus. til blot 3 iagttagelser: 1 i Sultanpure (syngende han i eclipsedragt med
gul underside og sort streg i gennem (fra næb til underside) og 2 i Ranthambore.
Green-tailed Sunbird – Aethopyga nipalensis – Grønhalet Solfugl Ialt
blev det til 2 fugle i Sattal den 28/1-20.
Crimson Sunbird – Aethopyga siparaja – Karminsolfugl
7 fugle blev noteret – alle på P-pladsen foran Tiger Lodge nær Kosi River, så mon ikke at der har
været en del gengangere.

Crimson Sunbird han, Tiger Lodge. Foto: Jørgen Kruse.

Orange-bellied Leafbird – Chloropsis hardwickii
En han blev set af Peter og få andre den 31/1-20. Efter gåturen langs Kosi River blev vi samlet op
længere nede af floden, og vi var gået op i vores jeeps. Det var herfra, at den blev opdaget i
toppen af et træ.
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Black-breasted Weaver – Ploceus benghalensis – Bengalvæver
En flok på ca. 150 fugle sås nær Sarus Crane Wetland. De fleste var i vinterdragt, men der var
nogle enkelte hanner, der var ved at få pragtdragtens sorte brystbånd. De fouragerede på jorden,
og når de blev forstyrret, fløj de ud i tilstødende rørskov.
Red Avadavat – Amandava – Tigerfinke
Ved samme dige, hvor vi så Bengalvæverne ovenfor, var der en lille flok på 30 fugle. Flere fugle
var begyndt at få den røde sommerdragt.
Indian Silverbill – Euodice malabarica – Indisk Sølvnæb
I alt 13 fugle: 10 sås den 22/1-20 på hjemkørslen efter flodturen på Chambal River. Herefter 3
Bharatpur.
House Sparrow – Passer domesticus - Gråspurv
Racen: indicus. Det blev til 127 noteringer fordelt på 10 af dagene.
Sind Sparrow – Passer pyrrhonotus – Sind Sparrow
Den 20/1-20 besøger vi Basai Wettland. Ved P-pladsen, hvor bussen holdt parkeret var der en
rørskov, som også var soveplads for flere arter. Bl.a. Sind Sparrow hvor 8 fugle havde slået sig
ned i rørskoven. Som mørket tog over søgte de ned i bunden af sivene. De kunne høres og der
sås en fugl her og der vimse rundt. Ritish får bestemt fuglene. Bl.a. har de en lysere stemme end
gråspurv.
Russet Sparrow – Passer cinnamomeus – Rødbrun Spurv
Standfugl ved foden af Himalaya. Vi så 15 i Sattal-area den 28/1-20, bl.a. ved fotoskjulet i lodgen
Incredible Birding Camp, samt 7 om eftermiddagen den 30/1-20 på Chobi-vejen. Den 2/2-20 sås 5
fugle på bjergturen.
Yellow-thoated Sparrow – Gymnoris zanthocollis – Gulstrubet Stenspurv Det
blev til 3 fugle Bharatpur og 5 fugle Ranthambore.
Gray Wagtail – Montacilla cinera - Bjergvipstjert
Yngler i Baluchistan og Himalayas. I alt 27 fugle blev noteret fordelt på 8 af dagene. Fordelingen ift.
områder var: 2 Bharatpur, 12 Ranthambore, 3 Nainital-area, 10 Corbett-area.
Western Yellow Wagtail – Motacilla flava – Gul vipstjert
Meget almindelig den 20/1-20 i Sultanpure og Basai Wetland med hele 175 fugle. Herudover sås
91 i Bharatpur-area.
Citrine Wagtail – Motacilla citreola - Citronvipstjert
Almindelig i Sultanpure, Chambalarea og Bharatpur. Fåtallig i Ranthambore og Corbett. Totalen
blev på 45 fugle, heraf flere smukke hanner.
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Citrine Wagtail, han, fra Sultanpure NP. Foto: Jørgen Kruse.

White-browed Wagtail – Motacilla maderaspatensis – Indisk Vipstjert
Der var en dag med 10 fugle ved Chambal River og 3 dage i Dhikala med 20 fugle. Herudover sås
12 fugle på 5 af de øvrige dage.

White-browed Wagtail ved Chambal River. Foto: Jørgen Kruse.

White Wagtail – Motacilla alba – Hvid Vipstjert
Vi så i alt 60 fugle fordelt på 10 af dagene. Desværre var der ikke så meget fokus på
racebestemmelser, da der oftest var meget andet at forholde sig til. Birds of India oplister racerne,
som også er medtaget i bogen:
- Alba og Duhunensis: widespread winter visitor
- Personata: breeding NW and widespread winter visitor Alboides: breeding N and
wintering more widely in N and E.
- Leucopsis: winter visitor to N, NE
- Ocularis: uncommon visitor to N and NE
- Baicalensis: witespread winter visitor
Selv erindrer jeg alboides, da jeg ved et par lejligheder udnævnte den til White-browed Wagtail,
ligesom jeg har set personata ved Kosi River. Jeg har også set flere, der ligner vores hjemlige, dvs.
alba.
Paddyfield Pipit – Anthus rufulus – Asiatisk Storpiber
Blot 4 af slagsen: 2 Chambal River og 2 Kosi River den 31/1-20.
Long-billed Pipit – Anthus similis – Langnæbbet piber
Racen: jerdoni. Vores første tur efter Ibisbill ved Kosi River den 31/1-20 gav 3 Langnæbbede
Pibere. Der er også noteret 1 fugl den 1/2-20.
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Long-billed Pipit ved Kosi River. Foto: Jørgen Kruse.

Tawny Pipit – Anthus campestris – Markpiber
I alt 4 fugle: 1 Sultanpure den 20/1-20, 1 på vej mod Chambal Safari Lodge, hvor vi kunne studere
den fra bussen, mens vi ventede på at komme til ved en betalingsstation den 31/1-20, samt 2
rastende fugle Kumer-area den 23/1-20.
Rosy Pipit – Anthus roseatus – Rosapiber
Blev på lokaliteten, Basai Wetland, den 20/1-20, først bestemt til Rødstrubet Piber. Heldigvis havde
bl.a. Johnny fået billeder af den ene fugl, så da vi kom hjem, blev disse rundsendt, ligesom vi fik en
second opinion fra Jan Hjort. Her endte drøftelserne og tjek af litteraturen med, at det var
Rosapibere i stedet. Der skal lyde en stor tak til Johnny og alle vores andre fotograferne, der
dokumenterer fuglene via deres billeder. Det er meget lærerigt. Tilmed vi finder nye turarter med
disse dokumentations-billeder.
Tree Pipit – Anthus trivialis – Skovpiber
Vi så 1 fugl i Sultanpure og 1 i Chambal Safari Lodge under ”havevandringen”.
Olive-backed Pipit – Anthus hodgsoni - Tajga-piber
Det blev til en enkelt iagttagelse den 21/1-20 i Chambal Safari Lodge. Vores lokalguide gav os ny
viden omkring jizz, nærmere bestemt måden, som den bevægede sig på, når den fouragerede på
jorden. Se nærmere herom i dagbogen.
Common Rosefinch – Carpodacus erythrinus – Karmindompap
Vi noterede 1 fugl den 28/1-20 i Sattal-“slugten” den 28/1-20. Herudover en fin obs af 2 fugle på
vores bjergtur den 2/2-20 bag byen Taram i ca. 1700 moh.
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Common Rosefinsh. Foto: Johnny Madsen.

Red-headed Bunting – Emberiza bruniceps – Brunhovedet Værling
Vi så en enkelt fugl den 22/1-20. Den 23/1-20 om eftermiddagen, da vi besøgte Kumer ”steppen”,
nær Bharatpur, sås en flok af denne art på 15 fugle. Der sås såvel hunfugle og hanner i vinterdragt
og lidt rødt på hovedet, ligesom vi så enkelte hanner, der var langt i skiftet til sommerdragt.
Chestnut-eared Bunting – Emberiza fucata - Brunøret Værling
Mens vi vented på tiger-moderen, der var set ½ time før vi ankom, så vi i Ritish’s jeep 3 fugle af
denne art sidde i toppen af nogle træer. Rødbrune øredækkere sås. Det drejede sig om hunfugle i
vinterdragt.
Rock Bunting – Emberiza cia – Klippeværling
Under et stop den 30/1-20 i 1.700 moh NØ for Nainital sås to fugle, hvor der var sang fra hannen.
Den 2/2-20 på bjergturen til Taram sås yderligere 2 fugle.
White-capped Bunting – Emberiza stewartia – Sortstrubet Værling
Denne art kom først i bogen, da vi kom hjem til DK. Ved Kosi River den 3/2-20 havde Johnny gjort
os opmærksom på, at der var noget galt ift. den første bestemmelse (Chestnut-eared Bunting). Og
med billederne var der ingen tvivl. Det var mindst 5 White-capped Buntings. Johnny fik billeder af 1
han i overgangsdragt, 1 hun og 1 2K han.

White-capped Bunting, han i vinterdragt. Kosi River den 5/2-20. Foto: Johnny Madsen

I alt observeret 359 fuglearter.
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Pattedyr:
Rhesus Macaque – Macaca rediata - Rhesusabe
Talrig med 374 noteringer. Ses specielt i byer og tempelområder. Ikke konstateret i
Nainitalområdet.
Northern Plains Langur – Semnopithecus entellus – Grå Langur
Kaldes også Hanuman Langur. Vi noterede hele 180 eksemplarer i Ranthambore NP (25.- 26/120)
Terai Langur – Semnopithecus hector
UNCN-status: Nær Truet. Det blev til 32 i Nainital-area og 17 i Corbet-area.
Himalayan Langur – Semnopithecus schistaceus –
Hedder også Nepal Grey Langur. Vi så 2 langurer i træerne tæt på vejen i “snepasset”.
Endemisk: Himalayan: Nepal, SW Tibet, N Indien, N Pakistan, Buthan og formentlig Afganistan.
Asian Elephant – Elaphas maximus indicus – Asiatisk Elefant
Blot et enkelt dyr – en han – som var gået langt ud i søen for at fouragere på vandplanter. Vi står
på platformen ved Dhikala, Corbet NP. Endvidere så vi 2 tamme elefanter nær lodgen.
Indian Muntjac – Muntiacus muntjak – Indisk Muntjak
Denne smukke lille hjort så vi med 11 dyr fordelt på 5 dage, og alle i Corbet NP. Den kaldes også
Southern Red Muntjak eller Barking Deer.
Sambar – Rusa unicolor - Sambarhjort
Denne store prægtige hjort var meget almindelig i Ranthambore, og hvor vi noterede hele 86
eksemplarer. I Corbett-area kom 11 dyr i bogen. En enkelt, vores første, sås i Bharatpur den
22/120. Det er en art i familien hjorte, som lever i store dele af det sydlige Asien. Den er efter elg,
wapaithjort og kronhjort den fjerdestørste art i familien.
Spotted Dear – Axis - Axishjort
Denne hjort var den talrigste med hele 420 dyr. Igen var Ranthambore det talrigste område med
hele 250 dyr. I Corbett blev det til 150 dyr. Denne hjort er tigerens yndlingsspise, dels fordi der er
mange, dels er den nemmere at få slået ihjel end en stor sambar-hjort. Axishjort er en art i familien
hjorte, som lever i Indien, det sydlige Nepal og i Sri Lanka, hvor den lever i åbent terræn og i
områder med lav vegetation. Den har en rødbrun pels med hvide prikker.
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Spotted Dear med et noget specielt gevir. Foto: Jørgen Kruse.

Indian Hog Deer – Axis porcinus - Svinehjort
Det blev til to af denne truede pattedyrart: 1 Bharatpur den 24/3-20 og 1 Corbett NP 1/2-20.
Nilgai – Boselaphus tragocamelus – Nilgai-Antilope
Nilghai-antilopen er en stor, asiatisk antilope i underfamilen Bovinae blandt de skedehornede
pattedyr. Den er udbredt i åben skov og på sletter i det sydlige Asien. Hannen er gråblå og kan
veje op til 300 kg. Hunnen er brunlig. Kun hannen har horn, der er cirka 20 cm lange. Vi noterede i
alt 68 dyr. Flest sås i Bharatpur med 30 dyr. Herefter kom Ranthambore NP med 15 dyr og
Sultanpure med 10.
Indian Gazelle – Gazella benettii – Indisk Gazelle.
Chinkaraen, også kendt som indiske gazelle, er en gazelleart, der er hjemmehørende i Iran,
Afghanistan, Pakistan og Indien. Det blev kun til en observation i zone 6, Ranthambore NP.
Himalayan Brown Goral – Nemorhaedus goral – Brun Bjergged
UNCN-status: Nær Truet. Vi så 4 den 20/1-20 på en bjergside laaaangt væk. Kunne lige anes i
kikkerterne. Det var bedre med teleskopet. Vi står i haven til Abbotsford Estate.
Indian Wild Pig – Sus scrofa – Indisk Vildsvin
I alt 24 dyr blev noteret: 3 i Bharatpure, 11 i Ranthambore NP og 10 i Corbett NP.
Bengal Tiger – Panthera tigris – Bengalsk Tiger
Vi havde 11 noteringer af 9 individer: 2 adulte hunner og 5 unger. Ungerne i Ranthambore var 13
måneder og ungerne i Corbett var 15 måneder. Specielt i Ranthambore blev meget af fokus rettet
mod tigerne.
Golden Jacal – Canis aureus – Guldjakal
Det blev til 13 noteringer af 11 individer: 2 hørtes larme i de to nætter vi sov i Chambal Safari
Lodge. Her så Jørgen og Johnny én, som også gav lyd! Én, der var meget lidt sky, sås i Kumer blot
100 meter fra os. 4 sås Bharatpur og 3 noteredes fra Corbett NP.

126

Asian Palm Civet – Paradoxurus hemaphphroditus – Indisk Palmeruller
To dyr sås sidde højt i to træer tæt på Chambal Safari Lodge den 21/1-20. Deres øjne lyser i
lygtens lys, når de er fundet. Og så er det bare at få flytte lyskeglen, så de bliver blændet mindst
muligt.
Den indiske palmeruller, også kaldet luwak (Paradoxurus hermaphroditus) indgår i produktionen af
kopi luwak-kaffe, der er blandt verdens dyreste. Den fine smag skyldes, at palmerulleren spiser
kaffebærrene og dyrets tarmsyre langsomt siver ind i kaffebønnen; Syren har nedbrudt bønnens
proteiner og øger bærrets aroma, der findes i dyrets efterladenskaber.
Indian Fox – Vulpes bengalensis - Indisk Ræv
Kaldes også for Bengal Fox. Endemisk for Det indiske Subkontinet. Det blev til én iagttagelse den
26/1-20 i Ranthambore, zone 6. Denne obs var af en Grey Fox, altså den grå udgave af Indian
Fox.

Grey Fox. Foto: Jørgen Kruse.

Red Fox – Vulpes vulpes – Rød Ræv
Det blev til en enkelt obs den 23/1-20 af vores egen røde ræv.
Ruddy Mongoose – Herpestes smithii –
Endemisk for Indien og Sri Lanka. Vi så ialt 8 dyr fordelt på 2 dage i Ranthambore NP.
Indian Grey Mongoose – Herpestes edwards –
Vi så 2 eksemplar den 21/1-20 i Chambal-area og 1 den Ranthambore. Herudover 1 den 24/1-20 i
Bharatpur.
Indian Hare – Lepos nigricollis – Sortnakket Hare
Kaldes også for Black-naped Hare. Vi så 2 af slagsen ved Chambal Safari Lodge både den 21/1 og
22/1. Herudover 2 den 24/1 i Bharatpur.
Five-striped Palm Squirrel – Funambulus pennantii – Femstribet Palmeegern
Kaldes også Northern Palm Squirrel. Sås kun de første 4 dage i Sultanpure, Chambal og
Bharatpur. I alt noteredes 84 individder. Flest i Sultanpure, hvor 25 kom i bogen.
Three-striped Palm Squirrel – Funambulus palmarum – Trestribet Palmeegern
I alt 32 af denne egernart sås. Der er stort sammenfald med den 5-stribede, bortset fra Bharatpur,
hvor den ikke blev noteret.
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Black Rat – Rattus – Sort Rotte
Blot 2 iagttagelselser i New Delhi. Vi var ellers blevet varslet om, at New Delhi’s banegård var
levende med rotter ved togafgang, men vi ”slap” for nattoget, så her så vi ingen.
House Mouse – Mus musculus – Skovmus
Jørgen K. tog et fint billede den 29/1-20.
Indian Bush Rat – Golunda elloti –
En enkelt kom i bogen i Bharatpur den 24/1-20.
Indian Flying Fox – Pteropus giganteus Vi startede med nogle enkeltobs de første 3 dage fra hotellerne. I Bharatpur sås 40 dyr og i
Ranthambore blev det til 50 dyr. I alt noteredes 94.

Indian Flying Fox fra Chambal Safari Lodge. Foto: Jørgen Kruse.

Bat SP
Vi så hørte nogle flagermus, og Jørgen Terp havde sit ”lytteudstyr” med. Der var 2 de første 2 dage
og 4 Bharatpur.
Ganges River Dolphin – Platanista gangetica – Ganges Delfin På
vores sejltur den 22/1-20 så vi 4 hurtige af slagsen.

Reptiles m.v.:
Indian Softshell Turtle – Nilssonia gangetica – Det
blev til 4 noteringer i Bharatpur og 6 i Ranthambore.
Indian Tent Turtle – Nilssonia gangetica
Da Johnny kom hjem til DK, og tjekkede sine billeder, viste det sig, at alle de turtles vi så på
sejlturen på Chambal River, var Indian Tent Turtles, og ikke som først antaget Indian Softshell
Turtle. Så noteringen endte op i 30 Indian Tent Turtles.
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Mugger Crocodile – Crocodylus palustris – Sumpkrokodille
I alt noteredes 33 stk. Flest 10 stk., sås på flodturen Chambal River. Der var enkelte velvoksne af
slagsen. Derudover noteredede vi 5+10 i Ranthambore NP den 25.- 26/1-20, og endelig sås 8 på 2
dage ved Dhikala, Corbett NP.
Gahrial – Gavialis gangeticus – Indisk Gavial
UNCN-status: Kritisk Truet. Vi så hele 75 af denne tyndsnudede og fiskespisende krokodille. Flest
Chambal River, hvor hele 30 blev optalt. Ranthambore NP havde 15 stk. på to dage og Corbet
10+20 også på 2 dage.

Én af de større Gavialer fra Chambal River. Foto: Jørgen Kruse.

Indian Rock Python – Python moluris – Indisk Klippepython
De fleste fik set en død Klippephyton. Det har være et meget kold i år, så den er formentlig frosset
ihjel. Anna og Johnny var sidste rigshaw i kortegen, da vi skulle forlade Bharatpur den 24/1-20. Her
fik deres cykel-guide – ud af øjenkrogen – øje på en Klippepython på ca. 3 meter meget tæt på
vejen.

Anna og Johnny scorede lige denne Ryck Python, som lå tæt ved vejen. Alle
os andre var kørt forbi uden at opdage den. Foto: Johnny Madsen.
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Indian/Oriental Garden Lizard – Calotes versicolor – Indisk Pragtøgle
Vores lokal-guide fra Chambal Safari Logde indfanger et lille eksemplar af dette firben i græsset,
da vi er på havevandring, og netop har forladt lodgens område.

Garden Lizard, Chambal Safari Lodge. Foto: Jørgen Kruse.

Common House Gecko – Hemidactylus frenatus –
En set, såvel i Dhikala Forest House som Tiger Lodge, Corbett.
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70 Ruff

Limosa limosa

Stor Kobbersneppe

Calidris pugnax

Brushane

71 Curlew Sandpiper
72 Temminck's Stint

Calidris ferruginea

Krumnæbbet Ryle

Calidris temminckii

Temmincksryle

27

73 Dunlin
74 Common Snipe

Calidris alpina

Almindelig Ryle

30

Gallinago gallinago

Dobbeltbekkasin

7

7

75 Common Sandpiper
76 Green Sandpiper

Actitis hypoleucos

Mudderklire

5

2

15

2

2

Tringa ochropus

Svaleklire

1

1

1

1

2

77 Spotted Redshank
78 Common Greenshank

Tringa erythropus

Sortklire

1

Tringa nebularia

Hvidklire

79 Wood Sandpiper
80 Common Redshank

Tringa glareola

Tinksmed

Tringa totanus

Rødben

81 Barred Buttonquail
82 Indian Courser

Turnix suscitator

Kampløbehøne

Cursorius coromandelicus

Indisk Ørkenløber

Chroicocephalus
brunnicephalus
Ichthyaetus ichthyaetus

Brunhovedet Måge

Chlidonias hybrida

Hvidskægget Terne

3

30

2

1
2

3

1

3

2
1

20

1

1

10

4

50

175
3

1
1

2

3
2

1

2

4

2

3

4

1

7

4

10

6

5

1

30

1

1

5
2

1

1

1
3

2

1

1

1

5

3
19
20

Stor Sorthovedet Måge

1

45

Broget Riksesneppe

1

1

1
4

3

2

454

5

Rostratula benghalensis

84 Pallas's Gull
85 Whiskered Tern

27/
1

Ant
al
arte
r i
alt

8

Charadrius dubius

83

Nainital Area

6

65 Little Ringed Plover
66 Greater Painted-Snipe

Brown-headed Gull

Corbett Area

1

Hvidbrystet
Præstekrave
Lille Præstekrave

64

Ranthambore- Dehli Kathgodam

Agra - Bharatpur

New Dehli - Sultanpur NP
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Staterne: Haryana, Rajastan, Uttar Predesh, Madya Predesh, Uttrakhand
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Number

20/
1

Chambal
21/
1

22/
1

23/
1

Bharatpur
Area

Ranthambor
e

23/
1

25/1

24/1

26/1

Common name
Black-bellied
Tern
86
River
Tern
87

Scientific name
Sterna acuticauda

Danish name
Sortbuget Terne

Sterna aurantia

Flodterne

10

88 Indian Skimmer
89 Asian Openbill

Rynchops albicollis

Indisk Saksnæb

37

Anastomus oscitans

Asiatisk Gabenæb

90 Black Stork
91 Woolly-necked Stork

Ciconia nigra

Sort Stork

Ciconia episcopus

Uldhalsstork

92 Black-necked Stork
93 Painted Stork

Ephippiorhynchus asiaticus

Sorthalset Stork

Mycteria leucocephala

Indisk Skovstork

94 Oriental Darter
95 Little Cormorant

Anhinga melanogaster

Indisk Slangehalsfugl

Microcarbo niger

Javaskarv

25

96 Great Cormorant
97 Indian Cormorant

Phalacrocorax carbo

Skarv

30

Phalacrocorax fuscicollis

Indisk Skarv

5

98 Great White Pelican
99 Yellow Bittern

Pelecanus onocrotalus

Hvid Pelikan

11

Ixobrychus sinensis

Okkergul Dværghejre

1

100 Black Bittern
101 Gray Heron

Ixobrychus flavicollis

Sort Dværghejre

4

1

Ardea cinerea

Fiskehejre

50

3

102 Purple Heron
103 Great Egret

Ardea purpurea

Corbett - Dehli

Ranthambore- Dehli Kathgodam

Agra - Bharatpur
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Nordvest Indien 2020
Staterne: Haryana, Rajastan, Uttar Predesh, Madya Predesh, Uttrakhand
Names written in red is only heard (2 species).

Corbett Area

Nainital Area
27/
1

28/
1

29/
1

30/
1

30/
1

31/
1

1/2

4

20

2/2

3/2

I alt

7
12

1

3

10
4

6

2

1

8

40

3
25

6

3

4
15

50

10

60

35

3

8

Purpurhejre

5

1

2

Ardea alba

Sølvhejre

3

104 Intermediate Egret
105 Little Egret

Ardea intermedia

Mellemhejre

6

Egretta garzetta

Silkehejre

106 Cattle Egret
107 Indian Pond-Heron

Bubulcus ibis

Kohejre

Ardeola grayii

Rishejre

1

40

6
1

3

125

40

30

50

10

3

2

2

1

10

100

1

14

1

1

100

10

60

307

1

75

100

10

404

1

41

1

121

1

1

1

6

1

113

1

3

1
2

20

1
10

10

3

3

3

30

75

1

15

3

7

4

3

3

12

60

Threskiornis
melanocephalus
Pseudibis papillosa

Indisk Ibis
Rødkronet Ibis

4

113 Eurasian Spoonbill
114 Osprey

Platalea leucorodia

Skestork

3

Pandion haliaetus

Fiskeørn

40
1

8

70

Sort Ibis

4

1

1

70

Plegadis falcinellus

25

1

11

1

8

110 Glossy Ibis
Black-headed Ibis
111
112 Red-naped Ibis

30

16

2

1

3

30

10

2
1

58

3

2

1

1

40

Nathejre

1

37

9

2

Mangrovehejre

1

91

1

Butorides striata
108 Striated Heron
Black-crowned
Night-Heron
Nycticorax nycticorax
109

2

3

7
46

8

50

50

1

2

3

25

5

3

1

2

2
1

3

Ant
al
arte
r i
alt

25

20

4

3

1

80

1

1

10

37

1

3

87

1

2

40

6

4

6

71

1

15

4

1

2

75

493

1

2

2

4

50

1

12

1

40

1

72

1

58

1

78

1

33

1

6

1

2

8

6

2
17

25
1

1

2
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Number

20/
1

Chambal
21/
1

22/
1

23/
1

Bharatpur
Area

Ranthambor
e

23/
1

24/1

25/1

26/1

27/
1

1

14

1

1

4

30

Corbett Area

Nainital Area
28/
1

29/
1

30/
1

30/
1

31/
1

1/2

2/2

3

4

1

Common name
Black-winged
Kite
115
Egyptian
Vulture
116

Scientific name
Elanus caeruleus

Danish name
Blå Glente

Neophron percnopterus

Ådselgrib

117 Oriental Honey-buzzard
118 Red-headed Vulture

Pernis ptilorhynchus

Østlig Hvepsevåge

Sarcogyps calvus

Rødhovedet Grib

119 Cinereous Vulture
120 Indian Vulture

Aegypius monachus

Munkegrib

Gyps indicus

Indisk Grib

121 Himalayan Griffon
122 Eurasian Griffon

Gyps himalayensis

Himalayagrib

Gyps fulvus

Gåsegrib

2

123 Crested Serpent-Eagle
124 Changeable Hawk-Eagle

Spilornis cheela cheela

Toppet Slangeørn

3

Nisaetus cirrhatus

Lysbuget Høgeørn

2

125 Mountain Hawk-Eagle
126 Rufous-bellied Eagle

Nisaetus nipalensis

Bjerghøgeørn

3

Lophotriorchis kienerii

Rødbuget Høgeørn

2

127 Indian Spotted Eagle
128 Greater Spotted Eagle

Clanga hastata

Indisk Skrigeørn

Clanga clanga

Stor Skrigeørn

129 Booted Eagle
130 Steppe Eagle

Hieraaetus pennatus

Dværgørn

Aquila nipalensis

Steppeørn

131 Imperial Eagle
132 Bonelli's Eagle

Aquila heliaca

Kejserørn

Aquila fasciata

Høgeørn

133 White-eyed Buzzard
134 Eurasian Marsh-Harrier

Butastur teesa

Hvidøjet Våge

Circus aeruginosus

Rørhøg

135 Hen Harrier
136 Shikra

Circus cyaneus

Blå Kærhøg

Accipiter badius

Shikra

137 Eurasian Sparrowhawk
138 Northern Goshawk

Accipiter nisus

Spurvehøg

Accipiter gentilis

Duehøg

Milvus migrans

Sort Glente

140 White-tailed Eagle
141 Pallas's Fish-Eagle

Haliaeetus albicilla

Havørn

Haliaeetus leucoryphus

Pallas´ Havørn

7

12

142 Lesser Fish-Eagle
143 Himalayan Buzzard

Haliaeetus humilis

Lille Flodørn

1

2

Black Kite
139

3

4

2

10

26

1

1

1

3/2

I alt

1
2

1

2

3

4

1
50

30
12

1

27

4

2

3

2

1
4
5

5
2

1
1

1

40

6
3

3

3
1

1

1

2

1

1
3

1

1

1

20

3

1

1

2

6

150

1

1

40

3

3

2

1

300

20

1

83

1

5

1

9

1

1

1

80

1

63

1

4

1

11

1

6

1

8

1

2

1

6

1

17

1

6

1

73

1
1
1

2

1

12

1

3

1

18

1

1

7

1

1

1

1

4872

1

1

1

21

1

3

1

3

1

8

2

2

3

3

2

400
0

1

1

39

9

1
1

Ant
al
arte
r i
alt

11

1

8

2

40

6

1

1
4

20

2

15
2

300

Buteo refectus

4
12
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Number

Common name
Long-legged
Buzzard
144
Indian Scops-Owl
145
146 Dusky Eagle-Owl

Scientific name
Buteo rufinus

Danish name
Ørnevåge

Otus bakkamoena
Bubo coromandus

Halsbåndsdværghornu
gle
Mørk Hornugle

147 Brown Fish-Owl
148 Tawny Fish-Owl

Ketupa zeylonensis

Brun Fiskeugle

Ketupa flavipes

Gulbenet Fiskeugle

149 Jungle Owlet
150 Spotted Owlet

Glaucidium radiatum

Junglespurveugle

Athene brama

Indisk Kirkeugle

151 Brown Boobook
152 Eurasian Hoopoe

Ninox scutulata

Orientalsk Høgeugle

Upupa epops

Hærfugl

153 Great Hornbill
154 Indian Gray Hornbill

Buceros bicornis

Stor Næsehornsfugl

Ocyceros birostris

Indisk Gråtoko

155 Oriental Pied-Hornbill
156 Common Kingfisher

Anthracoceros albirostris

Broget Næsehornsfugl

Alcedo atthis

Isfugl

Pelargopsis capensis

Stork-billed Kingfisher
158 White-throated Kingfisher
159 Crested Kingfisher

Halcyon smyrnensis

Blåvinget
Storkenæbsisfugl
Smyrnaisfugl

Megaceryle lugubris

Toppet Stødfisker

160 Pied Kingfisher
161 Blue-bearded Bee-eater

Ceryle rudis

Gråfisker

Nyctyornis athertoni

Blåskægget Biæder

162 Indian Roller
163 Coppersmith Barbet

Coracias benghalensis

Blåkronet Ellekrage

Psilopogon haemacephalus

Kobbersmed

164 Great Barbet
165 Lineated Barbet

Psilopogon virens

Himalayaskægfugl

Psilopogon lineatus

Stribet Skægfugl

166 Brown-headed Barbet
167 Blue-throated Barbet

Psilopogon zeylanicus

Brunhovedet Skægfugl

Psilopogon asiaticus

Blåstrubet Skægfugl

168 Eurasian Wryneck
169 Speckled Piculet

Jynx torquilla

Vendehals

Picumnus innominatus

Plettet Dværgspætte

157

170 Brown-capped Woodpecker Yungipicus nanus
Yungipicus canicapillus
171 Gray-capped Woodpecker

Brunisset Flagspætte
Gråisset Flagspætte

20/
1

Chambal
21/
1

22/
1

23/
1

Bharatpur
Area

Ranthambor
e

23/
1

25/1

3

24/1

26/1
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Staterne: Haryana, Rajastan, Uttar Predesh, Madya Predesh, Uttrakhand
Names written in red is only heard (2 species).

Corbett Area

Nainital Area
27/
1

28/
1

29/
1

1

30/
1

30/
1

31/
1

1/2

2/2

3/2

I alt

1

2
4
2
1
1
2

4

4

5

6

1

3

2

2

5

4

1
2

4

1

3

25

15

3

1

4

10

15

5

2

5

2

1

2

3

8

3

1

20

2

2

1

22

1

1

3

1

10

1

2

1

3

4

1

22

1

1

1

4

4

2

25

120

1

3

1

4

1

9

1

7

2

2

2

23

1

3

1

2

40

1

3

1

8

1

6

1

2

1

1

1

2

1

1

1

3

1

5

1

1
3

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1
7

1

2

1

3
1

4

1

1
10

1

1

2
2

2

1

1

2

1

2

1

5

5

22

1

1
4

Ant
al
arte
r i
alt

2
3

2
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Number

Common name
Scientific name
Yellow-crowned
Leiopicus mahrattensis
172 Woodpecker
Brown-fronted Woodpecker Dendrocoptes auriceps
173
174 Rufous-bellied Woodpecker Dendrocopos hyperythrus

Danish name
Gulkronet Flagspætte

Fulvous-breasted
175 Woodpecker
Greater Flameback
176
177 Himalayan Flameback

Dendrocopos macei

Okkerflagspætte

Chrysocolaptes
guttacristatus
Dinopium shorii

Yunnan-sultanspætte

Dinopium benghalense

Sortgumpet
Sultanspætte
Gulnakket Grønspætte

Black-rumped Flameback

20/
1

Chambal
21/
1

22/
1

23/
1

Bharatpur
Area

Ranthambor
e

23/
1

25/1

24/1

26/1

Corbett Area

Nainital Area
27/
1

28/
1

29/
1

30/
1

30/
1

31/
1

179 Lesser Yellownape
Streak-throated
180 Woodpecker
181 Gray-headed Woodpecker

Picus chlorolophus
Picus xanthopygaeus

5
1

3/2

I alt

1

2

7

1

1

2

1

5

1

1

1

1

1

2

1

7

1

4

1

1
3

1

1

3

3

192 Greater Yellownape
183 Great Slaty Woodpecker

Chrysophlegma flavinucha

Gulstrubet Grønspætte

2

Mulleripicus pulverulentus

Stor Myrespætte

184 Collared Falconet
185 Eurasian Kestrel

Microhierax caerulescens

Halsbåndspygmæfalk

Falco tinnunculus

Tårnfalk

186 Red-necked Falcon
187 Peregrine Falcon

Falco chicquera

Rødhovedet Dværgfalk

Falco peregrinus

Vandrefalk

188 Alexandrine Parakeet
189 Rose-ringed Parakeet

Psittacula eupatria

Stor Alexanderparakit

Psittacula krameri

Alexanderparakit

Slaty-headed Parakeet

Psittacula himalayana

Plum-headed Parakeet

Psittacula cyanocephala

192 Red-breasted Parakeet
193 Small Minivet

Psittacula alexandri

Skiferhovedet
Ædelparakit
Blommehovedet
Ædelparakit
Skægparakit

Pericrocotus cinnamomeus

Lille Minivet

194 Short-billed Minivet
195 Long-tailed Minivet

Pericrocotus brevirostris

Kortnæbbet Minivet

Pericrocotus ethologus

Langhalet Minivet

196 Scarlet Minivet
197 Large Cuckooshrike

Pericrocotus speciosus

Purpurminivet

Coracina macei

Stor Gråfugl

1

1

2

Picus canus

191

2/2

1

1

1

4

2

6

1

2

2

9

1

1

3

1

2

1

2
4
2

1

2

1

1

2

1

3

1

1

2

12

1

3

1

13

1

2

1

814

1

136

1

1
1

2

2

1

4

3

2
50

75

60

100

300

100

75

50

4
75

6

50

20

15

1

20

5

25

5

25

400

7

1

Ant
al
arte
r i
alt

2

Himalayasultanspætte

Skælstrubet
Grønspætte
Gråspætte

190

1/2

2
Brunpandet
Flagspætte
Brunbuget Flagspætte

3

178
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81

1

430

1

7

1

20

20

1

12

40

52

1

8

3

17

1

4

1

6

3
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Number

20/
1

21/
1

22/
1

23/
1

Bharatpur
Area

Ranthambor
e

23/
1

25/1

24/1

26/1

Corbett - Dehli

Ranthambore- Dehli Kathgodam

Agra - Bharatpur
Chambal

Corbett Area

Nainital Area
27/
1

28/
1

Common name
Indian
Golden Oriole
198
Black-hooded
Oriole
199

Scientific name
Oriolus kundoo
Oriolus xanthornus

Orientalsk Hættepirol

200 Maroon Oriole
201 Common Woodshrike

Oriolus traillii

Blodpirol

Tephrodornis pondicerianus

Asketornskade

Bar-winged Flycatcher202 shrike
203 Common Iora
204 White-throated Fantail

Hemipus picatus
Aegithina tiphia

Broget
Dværgtornskade
Iora

Rhipidura albicollis

Hvidstrubet Viftehale

2

205 White-browed Fantail
206 Black Drongo

Rhipidura aureola

Hvidbrynet Viftehale

2

Dicrurus macrocercus

Sort Drongo

207 Ashy Drongo
208 White-bellied Drongo

Dicrurus leucophaeus

Askedrongo

Dicrurus caerulescens

Hvidbuget Drongo

209 Bronzed Drongo
Lesser Racket-tailed
210 Drongo
211 Hair-crested Drongo

Dicrurus aeneus

Bronzedrongo

Dicrurus remifer

Lille Pragtdrongo

Dicrurus hottentottus

Hårdrongo

Greater Racket-tailed
212 Drongo
213 Isabelline Shrike
214 Bay-backed Shrike

Dicrurus paradiseus

Stor Pragtdrongo

Lanius isabellinus

Isabellatornskade

Lanius vittatus

Brunrygget Tornskade

1

1

215 Long-tailed Shrike
216 Great Gray Shrike

Lanius schach

Langhalet Tornskade

3

4

Lanius excubitor lathora

Stor Tornskade

217 Eurasian Jay
Black-headed Jay
218
219 Red-billed Blue-Magpie

Garrulus glandarius

Skovskade

Garrulus lanceolatus
Urocissa erythroryncha

Sorthovedet
Skovskade
Rødnæbbet Kitta

220 Common Green-Magpie
221 Rufous Treepie

Cissa chinensis

Grøn Jagtskade

Dendrocitta vagabunda

Træskade

222 Gray Treepie
223 House Crow

Dendrocitta formosae

Grå Træskade

Corvus splendens

Huskrage

Corvus (macrorhynchos)
culminatus

Indisk junglekrage

224 Indian Jungle Crow

Danish name
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Staterne: Haryana, Rajastan, Uttar Predesh, Madya Predesh, Uttrakhand
Names written in red is only heard (2 species).

29/
1

30/
1

30/
1

31/
1

1/2

2/2

1

1

2

6

2

10

1

2

6

1

11

1

2

1

172

1

3/2

I alt

1
1

1

1

1
1
2

25

40

40

25

20

15

100

1

4

2

1

4
12

2

50

1

1

2

6

1

1

2

9

1

16

1

2

2
15

20

2

2
2

186

1

3

10

6

1

3

7

1

5

24

1

2

6

1

1

3

1

1

1

1

1

6

1

25

1

1

1

2

1

14

1

16

1

3

1

145

1

2
1

1

3

1

3

1
1
2
1

1

2
3

5

8

1
2
12
10

4

2
2
1

4

4

150

40
30

1

8

20

15

100

50

300

5

15

3

5

100

1
500

5

1

Ant
al
arte
r i
alt

2

1

4

2

10

3

2

15

1

4

2

15

1176

1

109

1

15

10

5

15

138

Number

Common name
Large-billed
Crow
225
Yellow-bellied
Fairy-Fantail
226

Scientific name
Corvus macrorhynchos

Danish name
Stornæbbet Krage

Chelidorhynx hypoxanthus

Gulbuget Viftehale

Gray-headed Canary227 Flycatcher
Coal/Black-crested Tit
228
229 Green-backed Tit

Culicicapa ceylonensis
Periparus
ater/melanolophus
Parus monticolus

Gråhovedet
Fluesnapper
Sortmejse/Himalayame
jse
Grønrygget Musvit

230 Cinereous Tit
231 Himalayan Black-lored Tit

Parus cinereus

Grå Musvit

Machlolophus xanthogenys

Kongemejse

Ashy-crowned Sparrow232 Lark

Eremopterix griseus

Gråisset Lærke

233 Indian Bushlark
234 Greater Short-toed Lark

Mirafra erythroptera
Calandrella brachydactyla

235 Sand Lark
236 Oriental Skylark

20/
1

Chambal
21/
1

22/
1

23/
1

Bharatpur
Area

Ranthambor
e

23/
1

25/1

24/1

1

26/1

Corbett Area

Nainital Area
27/
1

28/
1

30/
1

15

10

30/
1

31/
1

1

10

25

29/
1

5

1

8
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15

1

10

5

4

2

20

5

7

1/2

5

3

2/2

3/2

I alt
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25

1

2

2

1

1

13

1

16

1

25

1

28

1

26

1

92

1

2

1

1

15

50

Indisk Busklærke
Korttået Lærke

2

2

1

15

500

515

1

Alaudala raytal

Indisk Dværglærke

6

6

1

Alauda gulgula

Lille Sanglærke

4

7

1

237 Crested Lark
238 Common Tailorbird

Galerida cristata

Toplærke

Orthotomus sutorius

Indisk skrædderfugl

239 Gray-breasted Prinia
240 Yellow-bellied Prinia

Prinia hodgsonii

Gråbrystet Prinia

Prinia flaviventris

Gulbuget Prinia

241 Ashy Prinia
242 Plain Prinia

Prinia socialis

Askeprinia

Prinia inornata

Orientprinia

243 Zitting Cisticola
Golden-headed Cisticola
244
245 Booted Warbler

Cisticola juncidis

Cistussanger

Cisticola exilis
erythrocephala
Iduna caligata

Lille Gulbug

246 Moustached Warbler
247 Blyth's Reed Warbler

Acrocephalus melanopogon

Tamarisksanger

Acrocephalus dumetorum

Buskrørsanger

1

248 Clamorous Reed Warbler
249 Immaculatet Cupwing

Acrocephalus stentoreus

Papyrussanger

1

Pnoepyga immaculata

Nepalskæltimalie

250 Gray-throated Martin
251 Dusky Crag-Martin

Riparia chinensis
Ptyonoprogne concolor

2
1

3
2

3

3

1

2
4

1

1

1

4

1

4

2

2

4

1

18

1

13

1

2

1

1

19

1

4

14

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

5

5

1

5

1

3

1

1

1

870

1

85

1

10
2

3

2

3

5

1

1

2

3
2
1

75
Mørk Klippesvale

3

2

5

10

400

100
30

40

60

200

20
15
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Number

20/
1

Chambal
21/
1

22/
1

23/
1

6

2

Bharatpur
Area

Ranthambor
e

23/
1

25/1

24/1

26/1

Corbett Area

Nainital Area
27/
1

28/
1

Common name
Barn
Swallow
252
253 Wire-tailed Swallow

Scientific name
Hirundo rustica

Danish name
Landsvale

Hirundo smithii

Trådhalesvale

254 Red-rumped Swallow
255 Black-crested Bulbul

Cecropis daurica

Rødrygget Svale

Rubigula flaviventris

Sorttoppet Bulbul

256 Red-vented Bulbul
257 Red-whiskered Bulbul

Pycnonotus cafer

Rødgumpet Bulbul

Pycnonotus jocosus

Rødøret Bulbul

258 White-eared Bulbul
259 Himalayan Bulbul

Pycnonotus leucotis

Hvidøret Bulbul

Pycnonotus leucogenys

Hvidkindet Bulbul

20

260 Black Bulbul
261 Ashy Bulbul

Hypsipetes leucocephalus

Sortbulbul

15

Hemixos flavala

Brunøret Bulbul

262 Ashy-throated Warbler
Buff-barred Warbler
263
264 Hume's Warbler

Phylloscopus maculipennis

Gråhovedet Løvsanger

Phylloscopus pulcher
Phylloscopus humei

Okkerbåndet
Løvsanger
Himalaya-sanger

265 Lemon-rumped Warbler
266 Common Chiffchaff

Phylloscopus chloronotus

Lysgumpet Sanger

Phylloscopus collybita

Gransanger

267 Whistler's Warbler
268 Greenish Warbler

Phylloscopus whistleri

Nagasanger

Phylloscopus trochiloides

Lundsanger

Phylloscopus
xanthoschistos
Cettia brunnifrons

Hvidbrynet Sanger

Cettia castaneocoronata

Kastanjehovedet Tesia

272 Black-throated Tit
273 Lesser Whitethroat

Aegithalos concinnus

Rødkappet Halemejse

Sylvia curruca

Ørkengærdesanger

8

274 Greater Whitethroat
275 Yellow-eyed Babbler

Sylvia communis

Tornsanger

1

Chrysomma sinense

Ildøjetimalie

276 Indian White-eye
277 Black-chinned Babbler

Zosterops palpebrosus

Brillefugl

Cyanoderma pyrrhops

Sorthaget Krattimalie

Rusty-cheeked Scimitar278 Babbler
279 Common Babbler

Megapomatorhinus
erythrogenys
Turdoides caudata

Rustflanket Segltimalie

Gray-hooded Warbler
269
270 Gray-sided Bush Warbler
271 Chestnut-headed Tesia

200

200
9

20

29/
1

4
1

30

5
1

6

8

6

3
1

1

30

50

31/
1

1/2

2/2

3/2

5

10

2

2

I alt

3

1

3

2

100

20

4

1

20

10

20

5

3

25

15

6

2

2

5

15

1

7

1

17

1

91

1

1

24

1

10

50

1

2

2

1

2

3

5

1

1

1

45

1

9

1

12

1

3

4

1

2

28

1

20

99

1

4

1

2

1

49

1

26

1

1

1

20

3

2

1

2

1

3
6

8

10

15

40

1

3

1

1
25

1

1

1

12

3

1

1

20
1

3
40

1

2

1
1

1

10

1

2
2

1

19
5
50

15

5

451

378

Gråsidet Busksanger

Stribet Larmdrossel
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1

15
20

15

1

1

4

2

10

1

18

1

240

1

1

3

1

5

12

1

2

1

50

100

5

2
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Number

20/
1

Chambal
21/
1

22/
1

23/
1

12

8

15

20

8

100

Bharatpur
Area

Ranthambor
e

23/
1

24/1

25/1

60

50

26/1

Corbett Area

Nainital Area
27/
1

28/
1

29/
1

30/
1

Common name
Large
Gray Babbler
280
Jungle
Babbler
281

Scientific name
Turdoides malcolmi

Danish name
Grå Larmdrossel

Turdoides striata

Larmdrossel

White-crested
282 Laughingthrush
White-throated
283 Laughingthrush
284 Streaked Laughingthrush
Chestnut-crowned
285 Laughingthrush
286 Rufous Sibia

Garrulax leucolophus

Trochalopteron lineatum

Hvidtoppet
Skadedrossel
Hvidstrubet
Skadedrossel
Himalayaskadedrossel

Trochalopteron
erythrocephalum
Heterophasia capistrata

Gyldenvinget
Skadedrossel
Sortkappet Sibia

287 Red-billed Leiothrix
288 Blue-winged Minla

Leiothrix lutea

Sangtimalie

2

Actinodura cyanouroptera

Blåvinget Minla

6

289 Wallcreeper
290 Chestnut-bellied Nuthatch

Tichodroma muraria

Murløber

291 White-tailed Nuthatch
Velvet-fronted Nuthatch
292
293 Bar-tailed Treecreeper

Sitta himalayensis

Himalayaspætmejse

2

Sitta frontalis

4

Certhia himalayana

Fløjlspandet
Spætmejse
Himalayatræløber

294 Brown Dipper
295 European Starling

Cinclus pallasii

Asiatisk Vandstær

Sturnus vulgaris

Stær

296 Rosy Starling
297 Asian Pied Starling

Pastor roseus

Rosenstær

Gracupica contra

Skadestær

298 Brahminy Starling
299 Common Myna

Sturnia pagodarum

Pagodestær

Acridotheres tristis

Maina

100

20

40

300 Bank Myna
301 Jungle Myna

Acridotheres ginginianus

Grå Maina

150

200

10

Acridotheres fuscus

Brun Maina

302 Orange-headed Thrush
303 Gray-winged Blackbird

Geokichla citrina

Orangedrossel

Turdus boulboul

Lysvinget Solsort

304 Tickell's Thrush
305 White-collared Blackbird

Turdus unicolor

Grådrossel

Turdus albocinctus

Hvidhalset Solsort

2

4

306 Chestnut Thrush
307 Black-throated Thrush

Turdus rubrocanus

Kastanjedrossel

4

3

Turdus atrogularis

Sortstrubet Drossel

Ianthocincla albogularis
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1

298

1
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15

1
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83

1
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1

7

1
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1
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6

1

1

7
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1

Sitta cinnamoventris
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1
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141

2

1

15

1

2

1

18

1

7

1

2

1

133

1

12

1

552

1

45

1

925

1

417

1

8

1

2

1

25

1

2

1

6

1

7

1

9

1

Number

Chambal

20/
1

21/
1

22/
1

40

6

2

3

2

1

23/
1

Bharatpur
Area

Ranthambor
e

23/
1

25/1

26/1

2

3

5

2

24/1

Corbett Area

Nainital Area
27/
1

28/
1

Common name
Indian
Robin
308
Oriental
Magpie-Robin
309

Scientific name
Copsychus fulicatus

Danish name
Hvidvinget Sortstjert

Copsychus saularis

Dayal

310 Small Niltava
311 Rufous-bellied Niltava

Niltava macgrigoriae

Niltava

Niltava sundara

Orangebuget Niltava

312 Verditer Flycatcher
313 Bluethroat

Eumyias thalassinus

Irfluesnapper

Luscinia svecica

Blåhals

314 Blue Whistling-Thrush
315 Spotted Forktail

Myophonus caeruleus

Blå Fløjtedrossel

Enicurus maculatus

Plettet Kløfthale

316 Siberian Rubythroat
317 Himalayan Bluetail

Calliope calliope

Rubinnattergal

318 Slaty-blue Flycatcher
Rufous-gorgeted
319 Flycatcher
320 Taiga Flycatcher

Ficedula tricolor

Skiferblå Fluesnapper

3

Ficedula strophiata

2

Ficedula albicilla

Orangestrubet
Fluesnapper
Tajga-fluesnapper

321 Red-breasted Flycatcher
322 Plumbeous Redstart

Ficedula parva

Lille Fluesnapper

Phoenicurus fuliginosus

323 White-capped Redstart
Blue-capped Redstart
324
325 Black Redstart

1
10

29/
1

30/
1

30/
1

31/
1

1/2

2/2

3/2

I alt

1

25

1

1

1

1

2

2

1

1

1

8

1

52

1

3

1

3

1

5

1

12

1

3

1

1

1
3

1

4
6

4

20

5

5

2
3

10

2

1
1

2

2
3

3

2

1

1
1

10

5

4

1

1

71

1

4

24

1

4

26

1

5

1

11

1

3

1

39

1

26

1

11

1

2

2

1

3

3

1

7

1

3

1

2

1

7

1

1

2

Vandrødstjert

10

10

Phoenicurus leucocephalus

Flodrødstjert

4

8

Phoenicurus
coeruleocephala
Phoenicurus ochruros

Tien Shan-rødstjert

1

5

5

20

1

Chestnut-bellied Rock326 Thrush
327 Siberian Stonechat
328 Pied Bushchat

Monticola rufiventris

Stor Stendrossel

Saxicola maurus

Sibirisk Bynkefugl

Saxicola caprata

Sort Bynkefugl

329 Gray Bushchat
330 Isabelline Wheatear

Saxicola ferreus

Grå bynkefugl

Oenanthe isabellina

Isabellastenpikker

331 Desert Wheatear
332 Brown Rock Chat

Oenanthe deserti

Ørkenstenpikker

Oenanthe fusca

Brunbuget Stensmutte

4

333 Purple Sunbird
334 Green-tailed Sunbird

Cinnyris asiaticus

Purpursolfugl

1

Aethopyga nipalensis

Grønhalet Solfugl

335 Crimson Sunbird

Aethopyga siparaja

Karminsolfugl

1
3

1

1

2

2

2

3

1

6

8

5

2

2

1
1

2

4

1

25

1
2

1
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1

3
1
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1

2
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Number

20/
1

Common name
Orange-bellied
Leafbird
336
Black-breasted
Weaver
337

Scientific name
Chloropsis hardwickii

Danish name
Orangebuget Bladfugl

Ploceus benghalensis

Bengalvæver

338 Red Avadavat
339 Indian Silverbill

Amandava amandava

Tigerfinke

Euodice malabarica

Indisk Sølvnæb

340 House Sparrow
341 Sind Sparrow

Passer domesticus

Gråspurv

Passer pyrrhonotus

Indusspurv

342 Russet Sparrow
343 Yellow-throated Sparrow

Passer cinnamomeus

Rødbrun Spurv

Gymnoris xanthocollis

Gulstrubet Stenspurv

344 Gray Wagtail
345 Western Yellow Wagtail

Motacilla cinerea

Bjergvipstjert

Motacilla flava

Gul Vipstjert

346 Citrine Wagtail
347 White-browed Wagtail

Motacilla citreola

Citronvipstjert

20

Motacilla maderaspatensis

Indisk Vipstjert

1

348 White Wagtail
349 Paddyfield Pipit

Motacilla alba

Hvid Vipstjert

1

Anthus rufulus

Asiatisk Storpiber

350 Long-billed Pipit
351 Tawny Pipit

Anthus similis

Langnæbbet Piber

Anthus campestris

Markpiber

1

352 Rosy Pipit
353 Tree Pipit

Anthus roseatus

Rosapiber

2

Anthus trivialis

Skovpiber

1

354 Olive-backed Pipit
355 Common Rosefinch

Anthus hodgsoni

Tajga-piber

Carpodacus erythrinus

Karmindompap

356 Red-headed Bunting
357 Chestnut-eared Bunting

Emberiza bruniceps

Brunhovedet Værling

Emberiza fucata

Brunøret Værling

358 Rock Bunting
359 White-capped Bunting

Emberiza cia

Klippeværling

Emberiza stewarti

Sortstrubet Værling

363

Dagstotal

Chambal
21/
1

22/
1
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1

Bharatpur
Area
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e
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1

25/1

24/1

26/1
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Corbett Area

Nainital Area
27/
1

28/
1
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1

30/
1
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I alt

1
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30
40
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5
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1

2

8

5

3
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2

5

2

2
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3
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10
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1

13

1

127

1

8

1
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1

8

1
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1
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1
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1
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1
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60
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4

1

4

1
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8
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6
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1

3

1
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5

1

0

0

0

0
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364

143

359

Number

Common name

365

Scientific name

Danish name

Mammels:

366 Rhesus Macaque

Macaca rediata

Rhesusabe

367 Northern Plains Langur

Semnopithecus entellus

Grå Langur

368 Terai Langur

Semnopithecus hector

369 Himalayan Langur

Semnopithecus schistaceus

Chambal

Bharatpur
Area

Ranthambor
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1
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1

23/
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Nainital Area
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5

I alt

80
20

12

1

12

4

2

5 Asian Elephant

Elaphas maximus indicus

Asiatisk Elefant

1

6 Indian Muntjac

Muntiacus muntjak

Indisk Muntjac

7 Sambar

Rusa unicolor

Sambarhjort

8 Spotted Deer

Axis axis

9 Indian Hog Deer

Axis porcinus

10 Nilgai

Boselaphus tragocamelus

Nilgai Antilope

11 Indian Gazelle

Gazella benettii

Indisk Gazelle

12 Himalayan Brown Goral

Nemorhaedus goral

Brun Bjergged

13 Indian Wild Pig

Sus scrofa

Indisk Vildsvin

14 Bengal Tiger

Panthera tigris tigris

Bengalsk Tiger

15 Golden Jackal

Guldjakal

16 Common Palm Civet

Canis aureus
Paradoxurus
hemaphphroditus

17 Indian Fox

Vulpes bengalensis

Indisk Ræv

18 Red Fox

Vulpes vulpes

Rød Ræv

19 Ruddy Mongoose

Herpestes smithii

20 Indian Grey Mongoose

Herpestes edwards

21 Indian Hare

Lepus nigricollis

Sortnakket Hare

22 Five-striped Palm Squirrel

Funambulus pennantii

Femstribet Palmeegern

25

24

23 Three-striped Palm Squirrel

Funambulus palmarum

Trestribet Palmeegern

1

15

24 Black Rat

Ratttus rattus

Sort Rotte

25 House Mouse

Mus musculus

Husmus

26 Indian Bush Rat

Gollunda ellioti

27 Indian Flying Fox

Pteropus giganteus

1
1

2

30

50

Axishjort

15

100

150

Svinehjort

1
10

3

6

30

6

2

2

1

2

2

1

3

2

99

1

50

100

5

420

1

2

1

68

1

1

1

4

1

24

1

1

4
3

1
1

2

4

1
2

2
5

3

10

1

20

3

10
1
1
1

1

1

2

40

1

4

1

4

1

1

1

2

2

2
11

10

4

1

1

4
10

1

49

4

15

1

1

180

2

1
3

374

3

1
4

Ant
al
arte
r i
alt

50

144

9

1

13

1

2

1

1

1

1

1

8

1

3

1

7

1

84

1

32

1

1

1

1

1

1

1

94

1

Number

Common name

Scientific name

28 Bat sp.

To mindre arter !

29 Ganges River Dolphin

Platanista gangetica

Danish name

Chambal

20/
1

21/
1

1

1

22/
1

23/
1

Bharatpur
Area

Ranthambor
e

23/
1

25/1

24/1

26/1

Corbett - Dehli

Ranthambore- Dehli Kathgodam

Agra - Bharatpur

New Dehli - Sultanpur NP

Nordvest Indien 2020
Staterne: Haryana, Rajastan, Uttar Predesh, Madya Predesh, Uttrakhand
Names written in red is only heard (2 species).

Corbett Area

Nainital Area
27/
1

28/
1

29/
1

30/
1

30/
1

31/
1

1/2

2/2

3/2

I alt

4

6

1

4

1

1502

29

10

1

20

1

4

Dagstotal

Reptiles etc.

41

53

50

59

15

169

271

363

12

20

5

15

31

158

153

79

8

20/
1

21/
1

22/
1

23/
1

23/
1

24/1

25/1

26/1

27/
1

28/
1

29/
1

30/
1

30/
1

31/
1

1/2

2/2

3/2

1 Indian Softshell Turtle

Nilssonia gangetica

2 Indian Tent Turtle

Pangshura tentoria

20

4

3 Mugger

Crocydylus palustris

10

4 Gahrial

Gavialis gangeticus

Gavial

5 Indian Rock Python
Indian/Oriental Garden
6 Lizard

Python molurus

Indisk Klippepyton

Calotes versicolor

Indisk Pragtøgle

7 Common House Gecko

Hemidactylus frenatus

6

30

5

10

5

3

33

1

5

10

10

20

75

1

2

1

1

1

2

1

0

0

143

7

2
1
1

1

8
Dagstotal

0

1

60

0

6

0

Ant
al
arte
r i
alt

10

26

0

0

0

0

0

16

23

1

0

145

