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Indledning
Dette var den første DOF-traveltur til Nepal i mange år. Ganske afgørende for turens planlægning og
gennemførelse var formanden for Bird Conservation Nepal (BCN, Nepals BirdLife-medlemsorganisation),
Rajendra Gurung, der som professionel guide havde stået for den vellykkede organisering af alle turens
detaljer, og som personligt var vores meget dygtige fugleguide på hele turen. Rejsegruppen bestod i øvrigt
af 12 deltagere foruden undertegnede som turleder.
”Nepal” får nok de fleste til at tænke på Himalaya og enorme hvide bjerge. Vi fik da også nogle få kig på den
slags kæmper undervejs – især godt anden dag – men fra Kathmandus behagelige ca. 1400 m.o.h. kom vi
næppe meget højere end ca. 2500 m., og kæmpebjergene har det med at sløre sig i dis. Vores rejse gik
mere nedad mod lavlandsområderne nær Indien, som ligger i omegnen af 100 – 400 m.o.h. Det var absolut
med forsæt at turen var lagt kort efter regntidens afslutning, men inden varmen rigtigt havde sat ind!
Det følgende er et forsøg på at skildre turen både kort og med relevante detaljer. De steder vi besøgte,
gennemgås med omtale af de mest markante og/eller typiske sete arter, og der er som bilag en fuldstændig
artsliste for turen på 321 sete arter. Listen er baseret på en daglig gennemgang og afkrydsning in pleno af
hvad der var set i dagens løb, på et til formålet fremstillet skema med alle Nepals 886 registrerede
fuglearter.
Selve rapportteksten postulerer ikke at være udtømmende for alt hvad der skete eller blev set, men beror i
høj grad på undertegnedes subjektive udvælgelse af hvad der var interessant og kan tænkes at interessere
andre. Gennemgangen af besøgte steder er næppe mere end 90 % udtømmende – mere kontrol er det ikke
muligt for en turleder at have over hvor deltagerne tager kikkerten frem og ser noget!

Første dag (Søndag 17. november) – 48 arter – Kathmandu
Turen startede med et par dages akklimatisering i og omkring Kathmandu efter ankomsten sen eftermiddag
16. november (så sen at det kun blev til få, temmelig banale fugleobservationer fra bussen fra lufthavnen).
Før morgenmaden næste morgen gik det til gengæld løs med en del fuglekigning omkring vores hotel i
udkanten af Kathmandu – Gokarna Forest Resort – som med en del træer og anden bevoksning var specielt
udvalgt til formålet og var meget produktivt. F.eks. blev vi hurtigt præsenteret for Greater Yellownape, som
er en flot grøn spætte med gul nakkekam, samt adskillige barbet-arter bl.a. Bluethrorated Barbet, og mange
andre lokalt almindelige arter. Det var også her vi så Ashy Wood Pigeon og Fire-breasted Flowerpecker for
første gang; de kom hver for sig kun en gang mere.
Op ad formiddagen besøgte vi den meget spændende Ranabari Community Forest midt i et særdeles
bymæssigt område i Kathmandus centrale del. Her har kvarterets beboere på tværs af byens udvikling
hæget om en lille oprindelig skov der nærmest har karakter af en vild park med anlagte stier – og masser af
store og små træer og tilhørende fugle. BCN har et (meget lille) kursuscenter i skoven, som anvendes til
undervisning af skoleklasser o.l. Her var den mest populære observation nok en lille familie af Spotted
Owlet, der kiggede lige så meget på os som vi på dem. Vi så også den kun 10 cm store mini-spætte,
Speckled Piculet.
Under et kort besøg på BCN’s kontor midt i Kathmandu præsenterede personalet forskellige aspekter af
organisationens arbejde, ikke mindst arbejdet gennem de seneste ca. 10 år med at vende udviklingen for de

forskellige gribbearter fra styrtdyk p.g.a. forgiftning til tydelig fremgang. Det fik vi senere lejlighed til at se
tæt på i felten. BCN forsøger også mere generelt at interessere især skolebørn for fugle og natur.

Blue-throated Barbet

Greater Yellownape

(begge fotos Erik Heberg)

Resten af dagen var vi lidt mere almindelige turister og besøgte imponerende templer og udsigter over
Kathmandu, som også gav lejlighed til at øve sig på de almindelige lokale fuglearter. Ved templet på
Monkey Mountain, Swoyambhu, så vi mange Black-eared Kite flyve rundt meget tæt på. Sent på
eftermiddagen besøgte vi også den imponerende Great Boudha Stupa.

Anden dag (mandag 18.november) – 68 arter – Phulchowki
Den første længere udflugt gik til Phulchowki/Godawari bjerget, som ligger en snes kilometer syd for
Kathmandus centrum. Vi kørte op, og kunne så gå nogenlunde mageligt ned. Før det rigtigt begyndte at gå
opad gjorde vi dog et stop ved et mindre vandløb, og minsandten om det ikke blev vores første møde med
Spotted Forktail, som vi også fik set et par gange mere samme dag og i de følgende dage, men som er ret
sky og derfor ikke så almindelig at se godt – men det gjorde de fleste af os her. Fire Khalij Pheasant blev det
også til på vejen op.
Da vi nærmede os toppen (det sidste stykke til fods), viste der sig en fantastisk udsigt mod nord! For en
gangs skyld var himlen helt klar, og bag de mindre bjerge vi ellers havde set på, viste hele striben af
Annapurna-kædens hvide toppe sig som en lang, solbeskinnet, kæmpemæssig tandrække i flere
dimensioner. Nogle af os kom faktisk lidt fra det der med at se efter fugle på det tidspunkt… Helt oppe på
toppen lod de venlige soldater som var stationeret der af en grund vi ikke spurgte til, os komme ind på
deres område hvorfra man havde det bedste blik mod de hvide bjerge. Bortset fra bjergene gav det bl.a.
Mountain Hawk Eagle, Booted Eagle, og Himalayan Buzzard. Det var også her vi faldt over den første af
hele turens to lærkearter, nemlig et eksemplar af Oriental Skylark.
Nedturen foregik i store træk til fods i noget spredte grupper gennem moden skov med observation af
mange forskellige arter spredt på forskellige deltagere. F.eks. sås rejsens første White-throated Kingfisher,
som med kun en enkelt undtagelse blev daglig for hele resten af turen. Det blev også til ikke mindre end

seks forskellige arter af Laughingthrush: White-throated, White-crested, Striated, Grey-sided, Streaked samt
Chestnut-crowned Laughingthrush! Ved et lille vandhul med tæt bevoksning fik vi set mange spændende
arter der for en hektisk stund var nede for at drikke og for at vaske sig, arter som f.eks. White-collared
Blackbird, Rufous-winged- og White-browed Fulvetta samt Bar-throated Siva. I den tættere skov så vi en
smuk han af Blue-Fronted Redstart.

Tredje dag (tirsdag 19. november) – 66 arter – Shivapuri
Denne dag gik turen op i de skovbevoksede bakker/bjerge nord for Kathmandu, som udgør Shivapuri
National Park, og som også giver nogle flotte udsigter. Det var stort set vandring i skov, både op og ned,
men vi indtog – med noget besvær p. gr. a. de mange hurtige og årvågne Rhesus-aber – den medbragte
frokost på græsplænen ved et buddhistisk nonnekloster med flot udsigt over Kathmandu-dalen og de
omkringliggende mellemhøje bjerge – og mange fugle. Her fik vi også turens første gribbeart (af i alt seks),
meget passende var det Himalayan Vulture.
Ellers bragte dagen naturligt nok især skovfuglearter. Vi var mange der begejstrede for at se i alt tre
eksemplarer af den smukke Long-tailed Broadbill samt et par af Khalij Pheasant. Blandt de øvrige mere
spektakulære arter kan i flæng nævnes: Yellow-bellied såvel som White-throated Fantail; Long-tailed Shrike;
Spangled Drongo; ikke mindre end tre arter af rødstjert, hhv. Blue-Fronted, White-Capped og Plumbeous
Water Redstart; endnu en Spotted Forktail; Dark/Black-throated Thrush; og både han og hun af
Orangebellied Leafbird. I et blomstrende træ var der 15-20 Fire-tailed Sunbird der sugede nektar; hannerne
mangler den lange hale på denne årstid, men brandrøde haler havde de dog. Vi fik også set tre Red-billed
Blue Magpie.

Fjerde dag (onsdag 20. november) – 65 arter – vejen til Pokhara
I en mindre bus – med god plads til os 14 plus chaufføren og hans unge hjælper (kaldet Minivet p.g.a. hans
røde T-shirt ) samt vores bagage på taget – forlod vi Kathmandu ad Nepals suverænt tættest trafikerede
vej, hovedvejen mod Indien. Det var en spektakulær køretur, hovedsageligt langs – tit højt over! – en stor
flod der snor sig gennem bjergene i en dyb dal. Spontane stop var ikke mulige p.g.a. trafikken, men vi gjorde
holdt ved forskellige afkørselsmuligheder adskillige gange undervejs, hvad der gav gode muligheder for
både at se efter fugle ved floden og at se nærmere på folkelivet. Størst indtryk i den sidste afdeling gjorde
formentlig en åben kremering der et sted var i gang på den anden side af floden, med stort opbud af
sørgende og andre gæster.
M.h.t. fugle fik vi en række ænder i bogen som vi også kender hjemmefra, f.eks. rustand (Ruddy Shelduck),
knarand (Gadwall) og såmænd turens eneste gråand (Mallard), men også en mere eksotisk art som
Barheaded Goose lod sig se. Turens første, men bestemt ikke sidste steppeørn (Steppe Eagle) skal også
nævnes.
Ved middagstid kørte vi over floden (på en fin bro) og fulgte derfra en anden floddal mod Pokhara. På vejen
lykkedes det også lige at gøre et spontant stop ved nogle rastetræer for gribbe – fem arter blev det til:
Egyptian, White-rumped, Slender-billed, Himalayan samt Red-Headed Vulture. Alt i alt tog køreturen til
Pokhara 7-8 timer.
Pokhara er en populær turistby, men udmærker sig derudover ved at ligge ved en stor sø med mange fugle.
Vi nåede lige en tur i den nydelige lille park der ligger hvor søen løber ud i en mindre flod. Her sås bl.a.

Citrine og White-browed Wagtail såvel som både Scaly-breasted og Chestnut Munia for første gang på
turen. Om aftenen var der musik og dans på hotellets underholdningsscene, dog ikke for vores skyld, men
til ære for nogle højtstående militærfolk. Senere på aftenen/natten kunne kaldet ”Toot-too” fra en
Mountain Scops Owl høres fra bjergskråningerne.

Femte dag (torsdag 21. november) – 101 arter – Pokharas omegn
Dagens første stop var i en mindre by i Pokharas omegn hvorigennem der løber en flod med et par styrt, og
hvor der er en bro man kan stå på, samt en sluse. Her så vi turens tredje og sidste Spotted Forktail,

Spotted Forktail (foto Chr. Glahder)

Little Forktail (foto Chr. Glahder)

men endnu mere interessant viste der sig her også det første og eneste eksemplar af den plettedes lillebror,
Little Forktail. Den er vitterligt meget lille, men deler storebrorens vane med at fouragere fra sten til sten i
strømmende vandløb. Vi blev hængende samme sted temmelig længe, for pludselig dukkede der også en
Wallcreeper (murløber) op! Den sad længe højst 15 – 20 meter fra os i en sprække i slusens lodrette beton,
hvorfra den gjorde jævnlige udfald mod insekter over vandet. Meget spændende observation! Her så vi
også den store isfugl Crested Kingfisher.

Wall-creeper (foto Lis Kastrup)

Også Wall-creeper – kan I finde mig? (foto Mar. Johnson)

Vi gjorde også stop ved forskellige mindre lokaliteter og ”krat”, hvor vi dog ikke havde det store held med
os. Observationer der er særligt værd at fremhæve fra denne del af formiddagen, er hhv. Lesser
RacketTailed Drongo samt de bittesmå Chestnut-headed og Grey-bellied Tesia som vi hørte, men desværre
ikke fik set, selv om vi så bevægelser i vegetationen.
Det meste af eftermiddagen tilbragte vi med at se på vade- og andre vandtilknyttede fugle på Pokharasøens
nordside. Her ligger der lige ud til søen et større, delvis græsbevokset område som på denne årstid var tørt,
men med en del huller med mere eller mindre vand i. Her fik vi bl.a. turens første Black Stork og den eneste
Pallas’s Fish Eagle; sidstnævnte rastede i et træ på modsatte side af søen og var venlig nok til også at flyve
lidt frem og tilbage. Der var også flere isfuglearter (Common, White-Throated og Crested Kingfisher), såvel
som velkendte og mindre velkendte vadefugle, f.eks. mudderklire (Common Sandpiper) og Greyheaded
Lapwing.

Sjette dag (fredag 22. november) – 70 arter – vejen til Chitwan
Denne dag startede med lidt kratlusk i skoven langs asfaltvejen til hotellet, som bl.a. kastede en Smoky
Warbler af sig. Det er en lille phyloscopus der ikke gør meget væsen af sig.
Ellers var det en køredag fra Pokhara til Chitwan Nationalpark, 5-6 timers kørsel, igen hovedsageligt ned ad
bakke og ned i varmen. På vejen gjorde vi holdt i et landbrugsområde (Hasten Rice Fields) lidt uden for
Pokhara med rismarker, høstakke og småsøer. Her tilbragte vi et par timer hvor vi fik lov at traske stille
rundt i kanten af de nyhøstede marker.
Af særlig interesse var her mindre flokke af den yderst sjældne, overvintrende Yellow-breasted Bunting,
hvoraf vi fik set ca. 15 fugle ude i rørene i rismarkerne. Længere ude i de høstede rismarker fik vi med lidt
tålmodighed også set endnu en Smoky Warbler der smuttede rundt i rørene. Herude blev det også til en
Blue-bearded Bee-eater.
Dagen gav også et første møde med både Asian Pied Starling, som er almindelig i de lavereliggende dele af
Nepal og blev en daglig foreteelse på resten af turen indtil Kathmandu; og med Indian Peafowl – på dansk
kendt slet og ret som ”påfugl”, men her i vild form.

Syvende dag (lørdag 23. november) – 124 arter – Chitwan National Park
Nationalparken rummer et rigt fugle- og dyreliv, og publikum slippes ikke (mere) løs uden ledsagelse af en
eller flere rangers. Om det mest er for at servicere og beskytte publikum eller for at beskytte dyrene, kan
man fundere over som man vil. Vi oplevede det i hvert fald som en stor fordel at have lokalkendte folk med.
Fra morgenstunden kom vi på en stille sejltur langs en større flod, hvor vi fra kanoen kunne iagttage livet
ved og på bredden ganske tæt på. Det blev bl.a. til turens eneste Grey-headed Fish Eagle, men de fleste
fugle lige i vandkanten var vadefugle vi kendte hjemmefra: Sortklire, Hvidklire, Rødben, Mudderklire og
Temmincksryle.
Det var også på denne tur at vi stiftede det første bekendtskab med de to lokale krokodillearter som lå i
smågrupper og solede sig på bredden: Den meget lidt hyggeligt udseende Mugger Crocodile, der er både
stor og grim, og Gharial Crocodile, der heller ikke er køn, men ser ud som var den tegnet af Walt Disney – og
som efter sigende alene lever af fisk. Kanoen holdt en ærbødig afstand fra begge arter, og de forholdt sig
roligt. Den maraboustork-lignende Lesser Adjutant holdt gerne til i nærheden af disse store krybdyr.

Om eftermiddagen kørte vi afsted i to særligt indrettede jeeps med panoramaudsigt fra passagerpladserne,
fra rangernes side primært for at finde Tiger og Greater One-horned Rhinoceros (indisk næsehorn). M.h.t.
næsehorn lykkedes også at se en hun med unge samt en gammel han på ganske tæt hold, men ingen tiger.
Undervejs var der til gengæld mange fugle, heraf en række som vi for første gang så her. Det gjaldt f.eks.
den første af i alt kun tre White-rumped Spinetail, som er Nepals eneste sejlertype af den slægt. Turens
eneste overvintrende Vendehals (Wryneck) er også værd at bemærke, tillige med den anden og sidste
observation af en lærkeart, nemlig Bengal Bush Lark (også kaldet Rufous-winged Lark). En Common
Chiffchaff (gransanger) havde også fundet vej ned til varmen.
Vi fik turens første ibisart her, nemlig Red-naped Ibis. Værd at nævne er endvidere den lillebitte falk
Collared Falconet (betydeligt mindre end en solsort), der kun blev set denne dag, samt Crested Treeswift,
som kun blev set denne dag og igen to dage senere.
De daglige observationer af de iøjne- og iørefaldende bulbul’er skiftede art her. Himalayan Bulbul afløstes
nu med en enkelt undtagelse af Red-whiskered Bulbul lige indtil vi var tilbage i Kathmandu, ligesom
Redvented Bulbul, som vi hidtil kun havde set et par gange, nu blev dagligt forekommende. Jungle Babbler
dukkede op her og var siden stort set daglig.

Ottende dag (søndag 24. november) – 84 arter – Chitwan til Lumbini
Denne dag gik turen videre mod vest i lavlandet, hvor hovedmålet var Bird Conservation Nepal’s
gribbefodringsstation nær Pithauli. Gribbene gik voldsomt tilbage i midten af 1990’erne, og først omkring
2010 lykkedes det at vende denne udvikling. Baggrunden var landbrugets brug af det smertestillende
middel diclofenac på syge køer. Når køerne døde og blev ædt af gribbe, fik disse midlet ind i kroppen hvilket
er dødeligt for dem. Da denne sammenhæng blev kendt, blev diclofenac forbudt og erstattet af et mindre
skadeligt middel. Desuden blev der oprettet såkaldte gribberestauranter hvor køer uden medicinrester
serveres for gribbene. Endelig er der startet yngleprogrammer i fangenskab, især for White-rumped Vulture.
Med disse midler er det i de senere år lykkedes at vende den nedadgående bestandskurve for i hvert fald
nogle af gribbearterne.
Ud over en fodtur rundt i området med tilhørende blandet fuglekigning (og med spor af både tiger og
næsehorn) var vi dagens æresgæster på de permanent indrettede bænkerader i skjulet ved fodringsstedet.
Gribbene vidste tydeligvis hvad der var i vente og samlede sig i store tal i træerne omkring pladsen. Da alle
var klar, blev en til formålet slagtet ko læsset af en ladvogn på fodringsstedet, og i løbet af et øjeblik var en
bunke på godt 100 gribbe i gang med at fortære kadaveret. Og ordet ”bunke” skal tages helt bogstaveligt,
for gribbene kravlede bogstaveligt talt rundt på hinanden, og de største og stærkeste arter kom først til de
bedste godbidder. Vi skønnede at omkring fyrre gribbe var i gang på en gang da det gik hårdest for sig. Men
efterhånden som nogle af de største havde fået nok og trak sig tilbage til træerne omkring pladsen, blev der
bedre plads til dem der rangerede lavere i hakkeordenen. Og efter en times tid var der kun de nøgne
skeletdele tilbage af den stakkels ko der havde lagt krop til festen.

Deltagende gribbearter i fodringen nævnt i ”hakkeorden” – antal i parentes: Himalayan Vulture (1) – se foto
nedenfor, Red-Headed Vulture (1) – se foto nedenfor, Slender-billed Vulture (2), White-rumped Vulture (95),
samt Egyptian Vulture (2). Ikke alle nævnte arter ses på dette billede (foto Chr. Glahder)

Efter en god frokost kørte vi videre mod vest. På vejen mod næste overnatningssted i Lumbini så vi fra
bussen – det var slet ikke til at undgå – de første eksemplarer af Sarus Crane, der udmærker sig ved at være
enorme, bogstaveligt talt mandshøje eller mere! De lever typisk i mindre grupper, og det blev til ganske
mange af dem – både flyvende og på jorden – i løbet af de følgende dage hvor vi i høj grad færdedes i
frodigt agerland, som synes at være disse kæmpefugles foretrukne habitat.
Andre bemærkelsesværdige nye arter denne dag var Indian Grey Hornbill, Lesser Goldenback og Brown
Shrike.

Himalayan Vulture (foto Erik Heberg)

Red-headed Vulture (foto Erik Heberg)

Niende dag (mandag 25. november) – 92 arter – Lumbini
Denne dag tog vi skoene af sammen med hundredvis af nepalesiske og tilrejsende buddhister og besøgte fra
morgenstunden Buddhas fødested, som markeres af et imponerende anlæg. Det var dog ikke så meget et
udslag af pludselig fromhed fra vores side der tiltrak os netop dertil, som fordi stedet ligger i en stor park med
et par interessante søer – og mange forskellige fugle. Efter passende reverens gik vi i gang med at studere
begge dele nærmere. Her så vi især en række vandfugle og gribbe.
Frokosten indtoges i en mindre landsby nogen kørsel væk – på vejen dertil så vi bl.a. endnu nogle
fouragerende flokke af Sarus Crane. Den største var på 14 fugle, og i alt så vi 29 på denne køretur.
Derfra kørte vi til en stor, nærmest rektangulær, reguleret sø på omkring en kilometers længde og måske en
halv på tværs. Her var bl.a. ca. 2.000 Common Coot (Blishøne), ca. 200 Red-Crested Pochard (Rødhovedet
And) samt nogle Northern Shoveler (Skeand) – et af de få steder på hele turen hvor vi så disse velkendte arter.
Dagen leverede også turens eneste eksemplarer af en hel række andre, for os mere eksotiske arter: Grey
Francolin; Black-headed Ibis; Indian Spotted Eagle; Pintail Snipe; Paddyfield Warbler; Brahminy Starling, Bank
Myna, Crested Bunting.
Andre bemærkelsesværdige nye turarter blev denne dag Black Francolin, White-Bellied Drongo, Yellow
Bittern, Yellow-footed Green Pigeon og Purple Sunbird.

Tiende dag (tirsdag 26. november) – 65 arter – Lumbini til Bardia National Park
Dagens køretur var vores længste dagsmarch, en seriøst lang køredag hvor vi stort set sad i bussen fra morgen
til aften, bortset fra spise- og strække-ben-pauser. Vi gjorde dog et holdt op ad formiddagen, hvor vi havde
lejlighed til at vandre en lille kilometers vej ud langs en opstemmet sø med god bevoksning. Det var en
behagelig spadseretur på rette tid, og der var gensyn med en række arter, men ellers var det så som så med
fuglekigningen netop der – man bliver jo forvænt...
Heldigvis var køreturen varieret gennem både by og land, og med afvekslende landskaber, fra det
tætbefolkede område omkring Lumbini, ad gode hovedveje gennem tyndtbefolkede, skovrige
bjergområder, afvekslende med småbyer og landbrugsland med endnu flere Sarus Crane. Ved nogle grøfter
langs markerne var vi ude af bussen og så fire flotte Red Avadavat ti Black-headed Munia.
Ud på eftermiddagen nåede vi til Bardia National Park ad den hovedvej som gennemskærer parken. Ved et
militært checkpoint der markerer grænsen til parken, fik vi lov at vandre videre ad hovedvejen over en stor
og høj dæmning som vejen løber ovenpå, så bussen kunne samle os op på den anden side. Der var ikke
voldsomt meget vand i floden på denne årstid, men den må være stor i regntiden! Vi kunne bl.a. more os
med at se på garialer (den Disney-agtige krokodilleart) som lå og drev den af nær dæmningen, samt diverse
hejrer og andre vandfugle. Nogle så også en flok oddere (Smooth-coated Otter) ved floden.

Gharial, Chitwan (Foto Christian Glahder)

Da vi endelig nåede frem til vores eco-lodge, var mørket faldet på, og mens kufferterne blev læsset af, var
enkelte så heldige at se en Large-tailed Nightjar.
Derudover gav hele dagen så få nye arter til turlisten at de alle kan nævnes her, nemlig: Grey Francolin,
White-eyed Buzzard og Oriental Pied Hornbill.

Ellevte dag (onsdag 27. november) – 80 arter – Bardia National Park
Vi stod op med solen og havde en lang dag i den særligt beskyttede del af parken, hvor der bl.a. lever tiger.
Området er stort set moden skov, gennemskåret af nogle få store floder, som dog ikke havde meget vand i
sig på denne tid af året. Dermed var der også nogle større, åbne, til dels græsbevoksede flader. P. gr. a.

tigrene var der ikke meget med at vandre rundt, transporten foregik stort set i gamle, åbne Landrovere, og
vi fik ikke lov at gå særlig langt væk fra gruppen. Men nationalparkens guider var dygtige til at finde de
interessante steder.
Trods disse begrænsninger og generelt begrænset udsyn i skoven, blev det denne første hele dag i parken
til ikke mindre end femten nye turarter, heraf adskillige meget markante. Fremhæves bør den sjældne,
globalt truede Great Slaty Woodpecker som er Nepals største spætte (ca. 25 % større end vores egen
sortspætte). Også Brown Fish Owl var en meget spændende observation.
Af dagens 15 nye arter for turen, genså vi de seks den følgende dag. Ud over de allerede nævnte var de
mest markante nok Great Hornbill, Greater Goldenback og Storkbilled Kingfisher. Herudover kan nævnes
Emerald Dove, Rufous Woodpecker, både Large og Common Woodshrike, Bay-backed Shrike og både Scaly
og Tickell’s Thrush. Vi så mange friske spor og andre tegn på Tiger, men ikke selve tigerdyret!

Tolvte dag (torsdag 28. november) – 81 arter – Bardia National Park
Programmet for denne dag lignede til forveksling det for den foregående, dog med det twist at vore rangers
gjorde mere målrettede forsøg på at finde en tiger til os. Vi opholdt os derfor i længere perioder (timer) på
steder hvor tigrene plejer at holde til, komme ud for at drikke o.l. Imens så vi naturligvis også efter fugle,
men vores mobilitet var generelt reduceret i forhold til dagen før. Interessant nok blev det totale antal af
sete fuglearter denne dag ikke påvirket negativt heraf. Tigeren så vi dog ikke…
Der kom (kun) yderligere fem arter i bogen som vi ikke havde set før: Changeable Hawk Eagle, Jungle Owlet,
Striated Grassbird, Bluethroat samt Yellow-breasted Greenfinch.

Tiger tracking i Bardia – ja, det er poteaftryk af tiger dér i sandet! (Foto Christian Glahder). Og måske kommer
der en hvis man bare venter længe nok ved floden (Foto Bent Koluda).

Trettende dag (fredag 29. november) – 97 arter – Bardia, Badhaiya Tal – og hjemrejse til Kathmandu
Denne dag skulle vi med flyet fra Nepalgunj tilbage til Kathmandu om aftenen, hvad der først krævede
afgang fra nationalparken ved middagstid. Aftenen før diskuterede hele gruppen hvad formiddagen skulle
bruges til. Elleve stemte for yderligere forsøg på at finde tigeren, mens to (Lars og Ole) foretrak at udforske
området nær lodgen til fods. Så vi delte os efter anskuelser.
Efter endnu en tidlig morgenmad kørte de elleve afsted på ”tigering” sammen med Rajendra og
parkguiderne, mens de to lidt op ad formiddagen vandrede ud på birding i den nære omegn i selskab med
lodgens egen meget lokalkendte guide.
Ingen af delene gav de store resultater: Ingen tiger, men dog nogle fugle – hvoraf en Lesser Coucal som ny
tur-art sås på jeep-turen og hørtes omkring lodgens P-plads. Hjemmeholdet så bl.a. Grey-breasted Prinia og
Green Bee-eater som andre havde set et par dage før, og som ny tur-art Yellow-crowned Woodpecker. Og så
kom vi tæt på et par store hanelefanter der var på arbejde som lastbiler.
Efter frokost satte vi så kursen mod lufthavnen. På vejen kunne vi igen nyde udsigten fra dæmningen til
fods med spredte hejrer – bl.a. en gammel og en ung Striated Heron , 23 Black Stork og andre vandfugle,
samt turens sidste krokodiller og garialer. Men ellers styrede vi ad labyrintiske småveje gennem småbyer og
over rismarker – bl.a. med jævnlige forekomster af Sarus Crane og en enkelt gruppe på fire Painted Stork
(ny turart) – mod den store, lavvandede sø Badhaiya Tal, der er Ramsar-område. Her blev vi fornemt
modtaget med blomsterkranse af områdets indbyggere. Søen var rig på de ænder, hønsefugle og andre
vandfuglearter vi efterhånden var blevet fortrolige med.
Herfra kørte vi direkte til lufthavnen i Nepalgunj og fløj uden problemer tilbage til Kathmandu; vi var tilbage
på det oprindelige hotel til en noget sen middag omkring kl. 21.

Fjortende dag (lørdag 30. november) – 46 arter – Kathmandu – Shivapuri
I løbet af fredag aften udviklede der sig lidt snak om mulighederne for en ikke-planlagt, mindre tur i
Kathmandus udkant fra morgenstunden lørdag, hvor vores fly tilbage til Danmark først skulle afgå om
aftenen. Det var især det at vi ikke havde haft held til at se Nepals eneste endemiske fugleart, Spiny
Babbler, og at den vides at holde til i et bestemt område nær Shivapuri, ikke voldsomt langt fra hotellet, der
ansporede denne flid. Det var ikke alle der var med på spøgen – og end ikke alle der nåede at høre om den
– men en lille gruppe tog afsted før solopgang under Rajendras ledelse. Denne gruppe havde held til at se
ikke mindre end otte turarter som vi havde misset ved tidligere ture i Kathmandus omegn. M.h.t. Spiny
Babbler blev det dog kun til at høre den – på denne årstid er den svær at få at se da den ikke som i
yngletiden sidder frit fremme og synger. Men bl.a. en Rusty-cheeked Scimitar Babbler og en Golden Bush
Robin og et par Yellow-Billed Blue Magpie blev det også til, og de er ikke kedelige at se på, og gode at få på
listen.
Ellers blev denne dag især brugt til afslapning, pakning, afsluttende møder, gruppefotos og deslige.
Vi sagde også et meget stort farvel og mange, mange tak til Rajendra Gurung, uden hvis uvurderlige indsats
og lokalkendskab turen ikke havde været mulig. Og Rajendra sagde på gensyn – hvis nogen forstår et hint!
Klokken hen ad otte om aftenen checkkede vi ind i lufthavnen, og hjemrejsen forløb ganske planmæssigt via
Doha med ankomst til København tidligt søndag morgen 1. december.

Det meste af gruppen i afslappet mode i hotellets have i Bardia nationalpark (Foto: venlig tjener med Chr.
Glahders apparat)

Samlet artsliste
Common Name

Scientfic Name

GALLIFORMES
Phasianidae
Black Francolin

Francolinus francolinus

Grey Francolin

Francolinus pondicerianus

Kalij Pheasant

Lophura leucomelanos

Red Junglefowl

Gallus gallus

Indian Peafowl

Pavo cristatus

ANSERIFORMES
Anatidae
Lesser Whistling Duck

Dendrocygna javanica

Bar-headed Goose

Anser indicus

Ruddy Shelduck

Tadorna ferruginea

Gadwall

Anas strepera

Eurasian Wigeon

Anas penelope

Mallard

Anas platyrhynchos

Northern Shoveler

Anas clypeata

Northern Pintail

Anas acuta

Common Teal

Anas crecca

Red-crested Pochard

Rhodonessa rufina

Common Pochard

Aythya ferina

Ferruginous Pochard

Aythya nyroca

Tufted Duck

Aythya fuligula

Goosander

Mergus merganser

Little Grebe

Tachybaptus ruficollis

Great Crested Grebe

Podiceps cristatus

Black-necked Grebe

Podiceps nigricollis

CICONIIFORMES
Ciconiidae
Painted Stork

Mycteria leucocephala

Asian Openbill

Anastomus oscitans

Black Stork

Ciconia nigra

Woolly-necked Stork

Ciconia episcopus

Lesser Adjutant * VU

Leptoptilos javanicus

Black-headed Ibis

Threskiornis melanocephalus

Red-naped Ibis

Pseudibis papillosa

Eurasian Spoonbill

Platalea leucorodia

Ardeidae
Little Egret

Egretta garzetta

Grey Heron

Ardea cinerea

Purple Heron

Ardea purpurea

Great Egret

Casmerodius albus

Intermediate Egret

Mesophoyx intermedia

Cattle Egret

Bubulcus ibis

Indian Pond Heron

Ardeola grayii

Little Heron

Butorides striatus

Black-crowned Night Heron

Nycticorax nycticorax

Yellow Bittern

Ixobrychus sinensis

Cinnamon Bittern

Ixobrychus cinnamomeus

Little Cormorant

Phalacrocorax niger

Great Cormorant

Phalacrocorax carbo

Anhingidae
Oriental Darter

Anhinga melanogaster

FALCONIFORMES
Falconidae
Collared Falconet

Microhierax caerulescens

Common Kestrel

Falco tinnunculus

Black-winged Kite

Elanus caeruleus

Black-eared Kite

Milvus (migrans) lineatus

Black Kite

Milvus migrans

Osprey

Pandion haliaetus

Pallas's Fish Eagle * VU

Haliaeetus leucoryphus

Grey-headed Fish Eagle

Ichthyophaga ichthyaetus

Oriental Honey-buzzard

Pernis ptilorhyncus

Egyptian Vulture * EN

Neophron percnopterus

White-rumped Vulture * CR

Gyps bengalensis

Slender-billed Vulture * CR

Gyps tenuirostris

Himalayan Vulture

Gyps himalayensis

Cinereous Vulture

Aegypius monachus

Red-headed Vulture * CR

Sarcogyps calvus

Crested Serpent Eagle

Spilornis cheela

Eurasian Marsh Harrier

Circus aeruginosus

Hen Harrier

Circus cyaneus

Shikra

Accipiter badius

Besra

Accipiter virgatus

Eurasian Sparrowhawk

Accipiter nisus

White-eyed Buzzard

Butastur teesa

Himalayan Buzzard

Buteo (buteo) burmanicus

Long-legged Buzzard

Buteo rufinus

Indian Spotted Eagle * VU

Aquila hastata

Tawny Eagle

Aquila rapax

Steppe Eagle

Aquila nipalensis

Booted Eagle

Hieraaetus pennatus

Changeable Hawk Eagle

Spizaetus cirrhatus

Mountain Hawk Eagle

Spizaetus nipalensis

GRUIFORMES
Rallidae
Brown Crake

Amaurornis akool

White-breasted Waterhen

Amaurornis phoenicurus

Ruddy-breasted Crake

Porzana fusca

Purple Swamphen

Porphyrio porphyrio

Common Moorhen

Gallinula chloropus

Common Coot

Fulica atra

Gruidae

Sarus Crane * VU

Grus antigone

Common Crane

Grus grus

Jacanidae
Bronze-winged Jacana

Metopidius indicus

Charadriidae
River Lapwing

Vanellus duvaucelii

Grey-headed Lapwing

Vanellus cinereus

Red-wattled Lapwing

Vanellus indicus

Little Ringed Plover

Charadrius dubius

Scolopacidae
Pintail Snipe

Gallinago stenura

Spotted Redshank

Tringa erythropus

Common Redshank

Tringa totanus

Common Greenshank

Tringa nebularia

Green Sandpiper

Tringa ochropus

Wood Sandpiper

Tringa glareola

Common Sandpiper

Actitis hypoleucos

Temminck's Stint

Calidris temminckii

Laridae
Pallas's Gull

Larus ichthyaetus

Brown-headed Gull

Larus brunnicephalus

Black-headed Gull

Larus ridibundus

COLUMBIFORMES
Columbidae
Common Pigeon

Columba livia

Ashy Wood Pigeon

Columba pulchricollis

Oriental Turtle Dove

Streptopelia orientalis

Spotted Dove

Streptopelia chinensis

Eurasian Collared Dove

Streptopelia decaocto

Emerald Dove

Chalcophaps indica

Yellow-footed Green Pigeon

Treron phoenicoptera

PSITTACIFORMES
Psittacidae
Alexandrine Parakeet

Psittacula eupatria

Rose-ringed Parakeet

Psittacula krameri

Plum-headed Parakeet

Psittacula cyanocephala

CUCULIFORMES
Cuculidae
Asian Koel

Eudynamys scolopacea

Centropodidae
Greater Coucal

Centropus sinensis

STRIGIFORMES
Tytonidae
Barn Owl

Tyto alba

Strigidae
Mountain Scops Owl

Otus spilocephalus

Brown Fish Owl

Ketupa zeylonensis

Collared Owlet

Glaucidium brodiei

Jungle Owlet

Glaucidium radiatum

Spotted Owlet

Athene brama

Caprimulgidae
Large-tailed Nightjar

Caprimulgus macrurus

APODIFORMES
Apodidae
Himalayan Swiftlet

Collocalia brevirostris

White-rumped Spinetail

Zoonavena sylvatica

House Swift

Apus affinis

Crested Treeswift

Hemiprocne coronata

UPUPIFORMES
Upupidae

Common Hoopoe

Upupa epops

CORACIIFORMES
Coraciidae
Indian Roller

Coracias benghalensis

Alcedinidae
Common Kingfisher

Alcedo atthis

Stork-billed Kingfisher

Pelargopsis capensis

White-throated Kingfisher

Halcyon smyrnensis

Crested Kingfisher

Megaceryle lugubris

Pied Kingfisher

Ceryle rudis

Meropidae
Blue-bearded Bee-eater

Nyctyornis athertoni

Green Bee-eater

Merops orientalis

BUCEROTIFORMES
Bucerotidae
Indian Grey-Hornbill

Ocyceros birostris

Oriental Pied-Hornbill

Anthracoceros albirostris

Great Hornbill

Buceros bicornis

PICIFORMES
Megalaimidae
Great Barbet

Megalaima virens

Brown-headed Barbet

Megalaima zeylanica

Lineated Barbet

Megalaima lineata

Blue-throated Barbet

Megalaima asiatica

Coppersmith Barbet

Megalaima haemacephala

Picidae
Eurasian Wryneck

Jynx torquilla

Speckled Piculet

Picumnus innominatus

Grey-capped Pygmy Woodpecker

Dendrocopos canicapillus

Fulvous-breasted Woodpecker

Dendrocopos macei

Rufous Woodpecker

Celeus brachyurus

Lesser Yellownape

Picus chlorolophus

Greater Yellownape

Picus flavinucha

Grey-headed Woodpecker

Picus canus

Himalayan Goldenback

Dinopium shorii

Lesser Goldenback

Dinopium benghalense

Greater Goldenback

Chrysocolaptes lucidus

Great Slaty Woodpecker *VU

Mulleripicus pulverulentus

PASSERIFORMES
Eurylaimidae
Long-tailed Broadbill

Psarisomus dalhousiae

Corvidae
Eurasian Jay

Garrulus glandarius

Yellow-billed Blue Magpie

Urocissa flavirostris

Red-billed Blue Magpie

Urocissa erythrorhyncha

Common Green Magpie

Cissa chinensis

Rufous Treepie

Dendrocitta vagabunda

Grey Treepie

Dendrocitta formosae

House Crow

Corvus splendens

Large-billed Crow

Corvus macrorhynchos

Indian Jungle Crow

Corvus macrorhynchos culminatus

Oriolidae
Indian Golden Oriole

Oriolus (oriolus) kundoo

Black-naped Oriole

Oriolus chinensis

Black-hooded Oriole

Oriolus xanthornus

Maroon Oriole

Oriolus traillii

Campephagidae
Large Cuckooshrike

Coracina macei

Black-winged Cuckooshrike

Coracina melaschistos

Small Minivet

Pericrocotus cinnamomeus

Long-tailed Minivet

Pericrocotus ethologus

Scarlet Minivet

Pericrocotus flammeus

Rhipiduridae
Yellow-bellied Fantail

Rhipidura hypoxantha

White-throated Fantail

Rhipidura albicollis

White-browed Fantail

Rhipidura aureola

Aegithinidae
Common Iora

Aegithina tiphia

Campephagidae
Bar-winged Flycatcher-shrike

Hemipus picatus

Large Woodshrike

Tephrodornis gularis

Common Woodshrike

Tephrodornis pondicerianus

Laniidae
Brown Shrike

Lanius cristatus

Bay-backed Shrike

Lanius vittatus

Long-tailed Shrike

Lanius schach

Grey-backed Shrike

Lanius tephronotus

Dicruridae
Black Drongo

Dicrurus macrocercus

Ashy Drongo

Dicrurus leucophaeus

White-bellied Drongo

Dicrurus caerulescens

Bronzed Drongo

Dicrurus aeneus

Lesser Racket-tailed Drongo

Dicrurus remifer

Spangled Drongo

Dicrurus hottentottus

Greater Racket-tailed Drongo

Dicrurus paradiseus

Paridae
Great Tit

Parus major

Green-backed Tit

Parus monticolus

Black-lored Tit

Parus xanthogenys

Yellow-browed Tit

Sylviparus modestus

Aegithalidae
Black-throated Tit

Aegithalos concinnus

Plain Martin

Riparia paludicola

Barn Swallow

Hirundo rustica

Red-rumped Swallow

Hirundo daurica

Asian House Martin

Delichon dasypus

Alaudidae
Rufous-winged Lark

Mirafra assamica

Oriental Skylark

Alauda gulgula

Pycnonotidae
Red-whiskered Bulbul

Pycnonotus jocosus

Himalayan Bulbul

Pycnonotus leucogenys

Red-vented Bulbul

Pycnonotus cafer

White-throated Bulbul

Alophoixus flaveolus

Mountain Bulbul

Hypsipetes mcclellandii

Black Bulbul

Hypsipetes leucocephalus

Cisticolidae
Zitting Cisticola

Cisticola juncidis

Grey-breasted Prinia

Prinia hodgsonii

Jungle Prinia

Prinia sylvatica

Yellow-bellied Prinia

Prinia flaviventris

Sylviidae
Chestnut-headed Tesia

Tesia castaneocoronata

Grey-bellied Tesia

Tesia cyaniventer

Aberrant Bush Warbler

Cettia flavolivacea

Paddyfield Warbler

Acrocephalus agricola

Clamorous Reed Warbler

Acrocephalus stentoreus

Thick-billed Warbler

Acrocephalus aedon

Common Tailorbird

Orthotomus sutorius

Common Chiffchaff

Phylloscopus collybita

Smoky Warbler

Phylloscopus fuligiventer

Tickell's Leaf Warbler

Phylloscopus affinis

Buff-barred Warbler

Phylloscopus pulcher

Ashy-throated Warbler

Phylloscopus maculipennis

Lemon-rumped Warbler

Phylloscopus chloronotus

Hume’s Warbler

Phylloscopus humei

Greenish Warbler

Phylloscopus trochiloides

Whistler's Warbler

Seicerus whistleri

Grey-hooded Warbler

Seicercus xanthoschistos

Black-faced Warbler

Abroscopus schisticeps

Striated Grassbird

Megalurus palustris

Timaliidae
White-throated Laughingthrush

Garrulax albogularis

White-crested Laughingthrush

Garrulax leucolophus

Striated Laughingthrush

Garrulax striatus

Grey-sided Laughingthrush

Garrulax caerulatus

Streaked Laughingthrush

Garrulax lineatus

Chestnut-crowned Laughingthrush

Garrulax erythrocephalus

Rusty-cheeked Scimitar Babbler

Pomatorhinus erythrogenys

White-browed Scimitar Babbler

Pomatorhinus schisticeps

Streak-breasted Scimitar Babbler

Pomatorhinus ruficollis

Scaly-breasted Wren Babbler

Pnoepyga albiventer

Rufous-capped Babbler

Stachyris ruficeps

Striped Tit Babbler

Macronous gularis

Chestnut-capped Babbler

Timalia pileata

Yellow-eyed Babbler

Chrysomma sinense

Spiny Babbler

Turdoides nipalensis

Jungle Babbler

Turdoides striatus

Red-billed Leiothrix

Leiothrix lutea

Bar-throated Siva

Minla strigula

Rufous-winged Fulvetta

Alcippe castaneceps

White-browed Fulvetta

Alcippe vinipectus

Nepal Fulvetta

Alcippe nipalensis

Rufous Sibia

Heterophasia capistrata

Stripe-throated Yuhina

Yuhina gularis

Rufous-vented Yuhina

Yuhina occipitalis

White-bellied Erpornis

Erpornis zantholeuca

Zosteropidae

Oriental White-eye

Zosterops palpebrosus

Sittidae
Chestnut-bellied Nuthatch

Sitta castanea

White-tailed Nuthatch

Sitta himalayensis

Velvet-fronted Nuthatch

Sitta frontalis

Wallcreeper

Tichodroma muraria

Sturnidae
Chestnut-tailed Starling

Sturnus malabaricus

Brahminy Starling

Sturnus pagodarum

Asian Pied Starling

Sturnus contra

Common Myna

Acridotheres tristis

Bank Myna

Acridotheres ginginianus

Jungle Myna

Acridotheres fuscus

Turdidae
Blue-capped Rock Thrush

Monticola cinclorhynchus

Blue Rock Thrush

Monticola solitarius

Blue Whistling Thrush

Myophonus caeruleus

Pied Thrush

Zoothera wardii

Scaly Thrush

Zoothera dauma

Tickell’s Thrush

Turdus unicolor

White-collared Blackbird

Turdus albocinctus

Dark-throated Thrush

Turdus atrogularis

Red-throated Thrush

Turdus ruficollis

Dusky Thrush

Turdus naumanni

Muscicapidae
Taiga Flycatcher

Ficedula albicilla

Snowy-browed Flycatcher

Ficedula hyperythra

Little Pied Flycatcher

Ficedula westermanni

Verditer Flycatcher

Eumyias thalassina

Small Niltava

Niltava macgrigoriae

Rufous-bellied Niltava

Niltava sundara

Pale-chinned Flycatcher

Cyornis poliogenys

Blue-throated Flycatcher

Cyornis rubeculoides

Grey-headed Canary Flycatcher

Culicicapa ceylonensis

Bluethroat

Luscinia svecica

Golden Bush Robin

Tarsiger chrysaeus

Oriental Magpie Robin

Copsychus saularis

White-rumped Shama

Copsychus malabaricus

Blue-fronted Redstart

Phoenicurus frontalis

White-capped Redstart

Chaimarrornis leucocephalus

Plumbeous Water Redstart

Rhyacornis fuliginosus

Little Forktail

Enicurus scouleri

Spotted Forktail

Enicurus maculatus

Common Stonechat

Saxicola torquata

White-tailed Stonechat

Saxicola leucura

Pied Bushchat

Saxicola caprata

Grey Bushchat

Saxicola ferrea

Brown Rock Chat

Cercomela fusca

Irenidae
Orange-bellied Leafbird

Chloropsis hardwickii

Dicaeidae
Fire-breasted Flowerpecker

Dicaeum ignipectus

Nectariniidae
Purple Sunbird

Nectarinia asiatica

Green-tailed Sunbird

Aethopyga nipalensis

Black-throated Sunbird

Aethopyga saturata

Crimson Sunbird

Aethopyga siparaja

Fire-tailed Sunbird

Aethopyga ignicauda

Passeridae
House Sparrow

Passer domesticus

Eurasian Tree Sparrow

Passer montanus

Motacillidae
White Wagtail

Motacilla alba

White-browed Wagtail

Motacilla maderaspatensis

Citrine Wagtail

Motacilla citreola

Grey Wagtail

Motacilla cinerea

Paddyfield Pipit

Anthus rufulus

Long-billed Pipit

Anthus similis

Ploceidae
Baya Weaver

Ploceus philippinus

Estrildidae
Red Avadavat

Amandava amandava

White-rumped Munia

Lonchura striata

Scaly-breasted Munia

Lonchura punctulata

Black-headed Munia

Lonchura malacca

Fringillidae
Yellow-breasted Greenfinch

Carduelis spinoides

Common Rosefinch

Carpodacus erythrinus

Emberizidae
Crested Bunting

Melophus lathami

Yellow-breasted Bunting *

Emberiza aureola

Ialt 321 fuglearter

