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Dansk Ornitologisk Forening

Forord
DOF Travel har tidligere afholdt flere ture til Tibet, senest i 2007. I maj 2012 tog vi Tibet igen på 
programmet, dog således at vi afholdt os fra at besøge Den såkaldte autonome Region, da der her 
kan være stor usikkerhed omkring en gennemførelse af turen pga. indrejseforbud ifm. eventuel uro 
i området. Vi valgte derfor at besøge det Nordøstlige Tibets Qinghai-provins, og det levede fuldt op 
til vores forventninger. Qinghai er det ideelle sted at se et miks af centralasiatiske specialiteter, 
kinesiske/tibetanske endemer og isolerede sibiriske specialiteter. 

Som vores lokale agent havde vi igen-igen valgt Jesper Hornskov. Med sin store erfaring i 
området, og med beherskelse af det kinesiske sprog, så er turen i trygge rammer. Jeg gentager 
her udpluk fra vores dagbog: 

”Vi får også skålet med Jesper H. og får sagt tusind tak for en spændende og fuglerig tur. Jesper 
har hoppet på tunge for at vi kan få set så mange fede fugle som muligt. Et imponerende stykke 
arbejde har båret frugt. Uden Jesper H. kendskab til sprog og lokaliteter, ville denne tur aldrig have 
været den samme. Vi skal herved viderebringe vores bedste anbefalinger til Goodbird og Jesper 
Hornskov”.  

Artsantallet blev på 255. Der var bud mellem 205 og 247 arter. Vinder blev Erik Heberg med et bud 
på 247. Tillykke ønskes til Erik, som modtager 1 flaske kinesisk polimut, så han og kæresten kan 
nappe sig et glas styrkefremmende væske efter en kold vinterdag i Dyrehaven. Tager de 2 eller 
flere glas kan de sætte sig ned til vandstæren ved Rådvad, og Erik kan tænke tilbage på 
vandstærene i NØ-Tibet – suk. 

Vi så en masse fugle og dyr. Af highlights skal selvfølgelig nævnes Steppehønen – turens store 
drømmefugl. Men også 9 arter rødstjerter, 8 arter karmindompapper, 6 snefinkearter, 5 
jernspurvearter, 18 sangerarter, mange lammegribbe og slagfalke, hele 76 af den truede 
sorthalsede trane, spændende hønsefugle med 8 arter, flokke at store sorthovedede måger ved 
Koko Nor søen, skønne hvidkindede værlinger, en formentlig uofficiel verdensrekord med 2.625 
Brandt’s Mountain Finch på en dag, en sjælden skovpiber på afveje og en solitary snipe. Af dyr 
havde vi hele 13 ulve, over 1000 tibetanske gazeller, over 400 tibetanske antiloper, 58 Goitred 
Gazelle, 450 vildæsler og meget mere. Læg dertil en enestående natur på HØJT plan. 

Vi klarede højderne over al forventning, men turen var også planlagt så vi blev akkrimatiseret inden 
det gik rigtig gik løs.  

Tak til deltagerne for en vellykket tur med masser af fis og ballade, fuglekig, spændende oplevelser 
og godt kammeratskab.

Denne rapport er opdelt i

- deltagerliste

- rejserute

- dagbog



- artsgennemgang

- totalliste over antal arter

Erik Heberg og Jørgen Kruse takkes for de flotte billeder, som pryder denne rapport. NØ Tibet er et 
herligt fotoland. Jesper H. takkes for bidrag til noter og dagbog samt kommentarer omkring 
artsstatus m.v. 

Deltagere:

- Lis Baunstrup

- Jesper Larsen

- Carsten Enevoldsen

- Erik Heberg

- Jørgen Kruse

- Peter Lafrenz (Dof turleder)

- Jesper Hornskov (Goodbird)

                                
Holdet samlet. Øverst tv.: Lis, Carsten, Jesper h. Nederst tv. Peter, Jesper, Erik

Men hov! Hvor er fotografen?

Hej, jeg er her. Det er mig Jørgen med den blå trøje:
Foto: Erik Heberg



Rejserute NØ-Tibet  

09-05-12 Afgang Kastrup kl. 21.00
10-05-12 Ankomst Beijing kl. 11.45.

Eftermiddag: Botanic Garden
Overnatning: CITIC Hotel, Beijing

11-05-12 Morgenobs CITIC Hotel-have.
Formiddag: Flyvning til Xining i Qinghai-provinsen.
Eftermiddag: Bjerge nord for Xining – Beishan 2600 moh.
Overnatning: Xining Sports Hotel.

12-05-12 Dagstur til Dong Xia (nær Datong) 2300 moh.
Overnatning: Xining Sports Hotel.

13-05-12 Morgen: Transport til Qilian Mountains. Kort stop nord for D…… (ibisnæb)? 3400 
moh.
Formiddag: Qilian Mountains – pas 3800 moh.
Eftermiddag: Laoye Shan (Mountain) – 2700 moh.
Overnatning: Xining Sports Hotel.

14-05-12 Morgen: Transport til Koko Nor. Stop ved Xihai Chen – pas 3800 moh.
For- og eftermiddag: Koko Nor Lake (south).
Transport Koko Nor-Chaka. Stop Rubber Mountains – 3817 moh.
Aften: Chaka By – “lunden”.
Overnatning: Chaka Hotel. 

15-05-12 Morgen/formiddag: Chaka Desert.
Middag: Kort stop Chaka By – ”lunden”.
Eftermiddag: Chaka desert – wadi vest for Chaka. 
Overnatning: Chaka Hotel.

16-05-12 Morgen/formiddag: transport Chaka-Gonghe.
Morgenmadspause Gonghe.



Er La Pass: vandretur 4500 moh –> 4650 moh.
Eftermiddag: Flod/bjerge ved Wenquan.
Overnatning: Wenquan Motel. 

17-05-12 Morgen/formiddag: Wenquan -> Pas 4500 moh -> Plateau 4100 moh. syd for 
Wenquan.
Eftermiddag: Floden ved Wenquan.
Overnatning: Wenquan Motel. 

18-05-12 Morgen/formiddag: Plateau 4100 moh syd for Wenquan. 
Transport mod Yushu med kort stop Den gule Flod, samt morgenmadsstop ved 
højlandsmose.
Eftermiddag: Bandalaja Pass – 4824 moh + kort vandretur op til 4900 moh. 
Transport til Yushu.
Overnatning: Yushu Hotel.

19-05-12 Morgen/formiddag: Transport Yushu mod Nangqian.
Kort stop pas 4500 moh.
Formiddag/middag: Floddal Nangqian.
Eftermiddag: Mekong floden og kløft.  
Transport til Nangqian.
Overnatning: Nangqian Hotel.

20-05-12 Nangqian-området: Pas 4500 moh + pas 4419 + vandretur -> 4925 moh
Overnatning: Nangqian Hotel.

21-05-12 Nangqian-området:
Formiddag: skov nær pas 4280 moh.
Eftermiddag: vandretur til 4100 moh.
Overnatning: Nangqian Hotel. 

22-05-12 Nangqian-området:
Hele dagen: kløft ved Mekongfloden/ Kanda Shan (3800 moh -> 4100 moh).
Overnatning: Nangqian Hotel.

23-05-12 Nangqian-området:
Skov nær pas – 4280 moh.
Eftermiddag: Kørsel Nangqian-Yushu birding undervejs.
Overnatning: Yushu Hotel.

24-05-12 Transport Yushu-Qumalai.
Undervejs stop Plateau + Lake (4400 moh).
Overnatning: Qumalai Hotel.

25-05-12 Transport Qumalai-Golmud birding undervejs.
Passerer flere pas 4509-4632 moh.
Overnatning: Three Star Hotel, Golmud. 

26-05-12 Morgen: Childrens Park Golmud.
Transport Golmud-Dulan. Kortstop undervejs øst for Golmud efter den lokale 
gærdesanger samt lund øst Golmud. 
Eftermiddag: Qingregong dalen. 
Overnatning: Dulan Hotel.

27-05-12 Morgen/formiddag: vandretur Dulan Mountains (3600 moh ->3900 moh). 
Transport til Chaka. Kort stop Chaka desert (små vandhuller).
Chaka By – ”lunden”.
Overnatning: Chaka Hotel.

28-05-12 Transport Chaka-Koko Nor.
Formiddag: Lake Koko Nor. Kort stop lund ved Museum.
Eftermiddag: Transport til Xining.
Overnatning: Xining sport Hotel. 

29-05-12 Morgen/formiddag: Skov NW for Xining.



Eftermiddag: Fly til Beijing.
Overnatning:  Beijing Airport Hotel.

30-05-12 Morgen: Sommerpaladset, Beijing.
Eftermiddag: Fly til København.
Landing CPH kl. 18.20 lokal tid. 

Dagbog

Onsdag den 9. maj 2012
Vi mødes i Terminal 3 kl. 19.30 undtagen Carsten, der allerede er i Beijing. Forinden er gået års 
forberedelse og udfordringer omkring turens gennemførelse. Men nu sidder specialenheden, der 
skal gennemføre ”Operation Redstart”, på vej mod Beijing. Vi flyver med SAS Airbus A330. 
Flyvetiden er beregnet til 8 timer og 30 minutter. Take off kl. 21.15 med blot 15 minutters 
forsinkelse. 

Forinden i transithallen havde Erik fortalt om byggeriet af lufthavnen, som han havde en stor rolle i 
via sit arbejde. 

Vi anvender den vestlige startbane udover Aflandshage og kort efter hilser vi på Lund Domkirke. Vi 
rejser med en hel flok ansatte – 130 stk - fra en it-virksomhed i Veksjö. Resten af medarbejderne 
flyver til Beijing fra Helsinki. De har haft et godt regnskabsår, så Beijing skal anvendes som 
kursusby, og så bliver der lige plads til lidt sightseen.

Artskonkurrencen er i gang. Det gælder om at komme tættest på antallet af noterede fuglearter på 
turen. De første bud kommer i kuverten. 

Torsdag den 10. maj 2012
Vi flyver nu over Uralbjergene og ind i Det vestsibiriske Lavland. Aftensmaden er overstået og lyset 
bliver slukket i kabinen. De fleste passagerer sover/hviler. Flyruten har indtil videre været: Gotland-
Talin- St. Petersborg-nord om Moskva og nu flyver vi altså ind over Sibirien.   

Novosibirsk kl. 01.40 dansk tid, og vi er over halvvejen. Senere Ulan Bator, hovedstaden i 
Mongoliet, og vi har blot 2 timers flyvning igen. 

Endelig begynder vi indflyvningen til Beijing. Højtliggende skyer i 10.000 meters højde giver 
hoppen og dansen. I 8000 meters højde kan vi ane landskabet gennem disen. Den estimerede 
landingstid – 11.35 lokal tid – blev udskudt 10 minutter pga. trafik, hvilket ikke er usædvanligt i den 
travle lufthavn. Temperaturen i Beijing er 28 grader

Vejr: 0/8, varmedis, 28ºC

Vi kommer smertefrit gennem alle formaliteterne, men alt tager jo tid. Bagageudleveringen 
medfører en del vandring, og tilmed en transport med letbane. Og Kastrup lufthavn er vel nok en 
lilleput lufthavn i forhold til Beijing Capital Airport.  

Efter tolden stod Jesper Hornskov og Aiqin, hans kinesiske kone, klar til at tage imod os. Shuttle-
bussen kører os til Citis Beijing Airport Hotel, hvor vi bliver tjekket ind. Efter et kort bad mødtes vi i 



receptionen kl. 14.45 for at tage til Botanic Garden (kl. 15.30-19.00) for lidt velkomst fugleobs. Lis 
tager til silkemarkedet for at få lidt inspiration indenfor silkeverdenen. Jesper L. scorer en Swartz 
Løvsanger udenfor hotellet inden vi kører. På vej til Botanic Garden bemærker vi de mange 
Husskader, hvis antal – i takt med byudviklingen – er taget voldsomt til. Blåskaden er dog fortsat 
karakterfuglen. 

Blåskade. Beijing. Foto: Jørgen Kruse

I Botanic Garden ser vi et pænt udsnit af de for området almindelige arter. Fine Parrotbills i korte 
momenter, da denne art altid vimser af sted og ikke er særlig samarbejdsvillig. Chinese Grosbeak 
sås til sidst fint på jorden, og Oriental Greenfinch sås flere steder, bl.a. fodrende en unge. Chinese 
Blackbird var også en fin fugl at få i bogen. Den er større end vores egen Solsort og stemmen er 
helt anderledes.  

Oriental Turtle Dove fra Botanic Garden. Foto: Jørgen Kruse

Vi forlader haven efter at solen var gået ned. Og nu er vi også trætte. Tilbage til hotellet for 
aftensmad, som vi indtager på en nærliggende restaurant. Her får vi lokale specialiteter, såsom 
andeblodsgele i dejlig sauce og havtang. Maden var velsmagende og tilpas krydret, så det lige 
rykkede i smagsløgene, uden at være for alt for stærkt. Og de kølige øller smagte også pragtfuldt, 



og det var lige, hvad vi trængte til på en lummer aften i Beijing. Vores chauffør til/fra Botanic 
Garden viste før middagen sin musikalitet. Han gav et par numre med sin saxofon – meget 
stemningsfuldt. 

Vi går mætte og veltilpasse de 5 minutter tilbage til hotellet. Og så skal vi sove 5 kvarter i timen!  

Dagens fugl: Vinous-throated parrotbill.

Vinous-throated Parrotbill. Botanic Garden. Foto: Jørgen Kruse

Fredag den 11. maj 2012
Vejr: 8/8 efter regn, svag SØ-vind, 19ºC  

Det regnede i nat og morgenen var diset og overskyet med lidt smådryp ind i mellem. Meget 
velegnet til kratlusk i hotelhaven (kl. 06.00-07.30), da betingelserne for fald var tilstede. Men at vi 
skulle komme op på 31 arter på 1½ time i hotelhaven, havde vi ikke forventet. Phyllerne var 
dominerende. Mange Hvidbrynede, heraf 1 syngende, og Swartz’en fra i går lod sig både se på tæt 
hold og høre ivrigt synge. Ny var Yellow-streaked Warbler, der også sang og kaldte. Et par brune 
løvsangere tjokkede i træerne lige ved hotelindgangen. 

Lidt træk sås også, bl.a. amurfalk, Grey-faced Buzzard samt tajgapibere og ubestemte værlinger 
(formentlig Black-faced). Alt i alt en rigtig god morgen og start på turen. 

Vi tjekker ud og tager hotelbussen til lufthavnen. Lis får deponeret silke-indkøbene fra dagen før, 
så hun ikke behøver at slæbe dem med på hele turen. Efter Liz’s besøg på silkemarkedet lukkede 
det, da der ikke var mere at sælge! 

Efter sikkerhedstjek venter vi i lufthavnen på vores fly til Xining. Tiden fordrives med at se på 
flyvemaskiner starte og lette. En mega Airbus A380 lod sig trække til den anden af lufthavnen. Vi 
havde lige håbet, at den skulle starte.

Carsten støder til. Han er ”kampklar” med fuglebogen ved hånden. Flyet er forsinket pga. dårligt 
vejr. Vi sidder nu i China Eastern’s Airbus A320 på vej til Xining. Flytiden er 2 timer 40 minutter. 
Take off kl. 12.40, og det giver en forsinkelse på 1 time og 45 minutter.   

Vi er nu klar til indflyvningen til Xining. Hele turen har været med spændt sikkerhedssele og 
masser af advarsler om, at der kan forekomme turbulens. Det er nærmest helt amerikansk, hvor 



man vil sikre sig mod forsikringsskader, hvis en passager skulle falde på vej til toilettet. Vi læser de 
lokale aviser – de regeringskontrollerede så vi leder forgæves efter dårlige nyheder i 
indlandssektionen. Den sibiriske kulde har ramt en vestlig kinesisk provins nær Kasakhstan med 
sne og minus 3 grader. Vi beder om, at kulden forbliver der. 

Vejr: 5/8, N 3-7 (i stød), 20-8ºC

Landing kl. 15.00 efter nedstigning i skyer og ustabil luft fra 10 km til 1 km. Vejret i bjergene kan jo 
skifte hurtigt, så der var nok en grund til at flyet var forsinket. Vi ser sne på bjergtinderne, men 
også i skyggefulde kløfter tæt på byen. 

Vi får pakket de 2 landcruisere, der skal være vores ”hjem” i de næste knap 3 uger. Vi havde 
planlagt, at køre ud til lokaliteten for Sinai Rosefinch efter ankomst, men vejen til stedet er spærret 
for bilkørsel indtil juni. Og skal vi gå, så er vi for sent på den. Vi kører derfor ½ time øst for Xining til 
Beishan-bjergene (kl. 16.45-19.30). En lille bjergvej fører os op til en radiomast i 2600 moh. Solen 
skinner, og vi går så downhill. 

Jørgen opdager den første lakridsfugl – en fasan. Det er sådan, at turledelsen har udloddet 5 
præmier, som består af en dansk pose lakrids, til den turdeltager, som først opdager præmiearten. 
Og fasanen her er ikke udsat som i DK. Men ellers er der som at se den i DK – på en mark. 

Det blæser pludseligt op, og en kold nordenvind slår os i møde. Fra skjorteærmer til vindjakke på 5 
minutter. Små sandstorme rejser sig i det fjerne over Xining by. Der er ingen læ her på vores vej. 
Den kølige vind suser ned ad bjerget, selvom vi går på læsiden af vindretningen. 

Eastern Rock Bunting. Foto: Jørgen Kruse

En meget flot Daurian Redstart ses - mums. Herudover mere Daurian, nemlig Partridge, hvor to 
skræmmes op, da vi gik off road for at lede efter en værling. Efter et par km fik vi så værlinge-
show, der ville noget. Flotte Meadow og Eastern Rock Buntings ses – endda sammen. Et par Pied 
Wheatear bygger rede over en gravsten. 



Pied Wheatear sikrer gravfreden.  Den har rede i hullet lige over gravstenen. 
Foto: Jørgen Kruse

Solen er ved at gå ned. Jesper H. ringer efter bilerne, og vi kører tilbage til Xining, hvor vi bliver 
indkvarteret ved 20-tiden på Xining Sport Hotel. Efter en hurtig ”klargøring” til aftensmaden, 
begiver vi os de 5 minutters gang til en nærliggende restaurant. De søde serveringspiger smiler 
sødt til os, så det er en hel fornøjelse. Men de kender jo Jesper H. og ved, at han medtager gode 
kunder.

Igen dejlig mad med flere nye retter, bl.a. skidne æg eller æg i lage om man vil. Vi får 6 retter til 
hvert aftensmåltid og hertil ris, og vi bliver rigelig mætte. Tjekliste og briefing sker i hotelles foyer. 
Ved 22.30-tiden gør vi klar til lidt søvn efter en laaang og indholdsrig dag.

Dagens fugl: Daurian Redstart

Lørdag den 12. maj 2012

Vejr: 8-2/8, SW 0-2, 5-12ºC

Der var dømt fremmøde ved bilerne allerede kl. 05.15. Et teknologisk sammenbrud i et af 
hotelværelserne gav en smule forsinkelse. Vi må vække parkeringsvagten i buret for at komme ud 
fra hotelgaden. Han er vist ikke vant til så tidlig aktivitet. Og så går det af sted mod nord – ca. 1 
times kørsel. 

Dagens turmål er et reservat i 2700-3000 moh – Dong Xia Scenic Area (kl. 06.40-16.40).  
Motorvejen fra Xining fører os langs med en nyetableret jernbane. Så endnu et stort 
jernbaneprojekt er under etablering. Jernbanen Beijing-Lhasa er allerede i drift. I dalen er der 
opført kemiske virksomheder og kraftværker.  

Vi drejer fra motorvejen af mod Datong, og videre gennem en dalen, der er omdannet til et stort 
landbrugsområde med hvedemarker. Huse er bygget, og flere er undervejs, alle langs vejen. Vand 
mangler de ikke her i vækstperioden.

Dong Xia domineres af grantræer og havtornbuske/-træer. Også berberis buske vokser vildt her. 



Toyota-buffet. Foto: Erik Heberg

Inden vi går ind i reservatet får vi morgenmad ved bilerne. Toyota-buffet kalder Jesper H. det. 
Chaufførerne tryller morgenmaden frem på et campingbord, og hælder varmt vand op til kaffe/the. 
Det er – trods de lidt primitive forhold – en velegnet form for morgenmadsservering. Vi udnytter 
den tidlige morgen til fugleobs, og sparer dermed værdifuld fugletid. I dag havde vi knap tid til at 
spise morgenmaden – der var simpelthen for mange nye fugle omkring os hele tiden. 

Vi efterlader bilerne og morgenmaden og begiver os ind ad en lille vej gennem granskoven. Vi ser 
to arter spætmejser: Chinese og Przewalski’s, hvor sidstnævnte vakte mest jubel. Terrænet stiger 
jævnt jo længere vi går, så vi holder jævnligt pauser for at få vejret, da vi jo ikke endnu er vant til 
strabadserne i højderne. Først timer senere ringer  vi efter bilerne, så vi kan få lidt i maven, inden 
vi går videre ad 2 spor til bjergryggen. På bjergryggen har vi flere syngende Rubinnattergale og Lis 
Falkeøje spotter en flot Blue-fronted Redstart han. To arter Laughingthrush (Elliot’s og Pere-
David’s) findes heroppe. Vi så flest Elliot’s. 



Dong Xia og dens granskove. Foto: Erik Heberg

Vi går videre langs bakkekammen til en bakketop med en fantastisk udsigt. Mod nord ses de høje 
NØ-Tibetanske bjerge og mod syd ses de lavere bjerge og bakker. Her er helt stille. Og solen har 
fået overtaget, så vi bliver bagt godt og grundigt. Efter en velfortjent pause fortsætter vi nedad 
bakkekammen og ser Kessler’s Thrush og White-browed Tit-Warbler. Sidstnævnte dog under 
dårlige obs-forhold, da den – efter at have holdt til inde i en grantykning - fløj lavt forbi os. 

Det har været en dejlig dag. Godt vejr, selvom det var køligt i skyggen, og masser af spændende 
fugle. Vi har i dag bevæget os i 2600-3000 moh. I morgen tager vi op i 3800 moh, hvor vi kører til 
Qilian Mountain. 

Aftensmad indtages i samme restaurant som i går. Gode retter og flere 1,5 liter øl-ankre blev 
absorberet. Tidligt i seng, for vi skal tidligt op igen i morgen.

Dagens fugl: Przewalski’s Nuthatch.
  

Søndag den 13. maj 2012

Vejr: 8-2/8, svag vind, 0-5ºC, slud/sne til snebyger, opklaring ved 10-tiden

I dag har turledelsens barnebarn Rosa 4-års fødselsdag, så der skal ringes hjem.
Vi kører fra hotellet kl. 05.00. Alle er klar og veludhvilede (næsten). Vi drager nordpå mod Qilian 
Mountains (kl. 07.15-13.00). Vi skal nu op i 3800 moh, så nu får vi testet vores kroppes ydeevne i 
højderne. Det lysner, og vi er ude af dalen, hvor Xining ligger, da vi passerer et pas. Efter passet er 
der opført en dæmning, og dermed en større sø af det opstemmede vand. Vi gør holdt ved en bro 
efter dæmningen og søen. Floden slynger sig under vejen. Vi er på en Ibisbill-lokalitet. Vi holder 15 
minutter, men ingen Ibisbill. I stedet for ser vi en fin Kessler’s Thrush, 2 Rustænder og nogle 
Vandstære.  Blåskaderne huserer også her i 3400 meters højde. Vi kører lidt længere,og stopper 
for at skanne flodbredderne. Vi er lige kommet ud af bilerne, da Jesper H. råber Ibisnæb!! Men det 
er Jørgen der modtager lakridserne, da han synkront med Jesper opdager lakridsarten. 

Vi er nu kommet op i 3800 moh, og sneen daler ned. Selvom obs-betingelserne ikke er den 
bedste, så får vi alligevel set et udsnit af stedets bjergfugle her i Qilian Mountain. Nævnes kan 



Robin Accentor, Murløber, Rosy Pipit, Bjerglærke og Plain Mountain Finch. Vi birder langs vejen, 
så der skal holdes øje med trafikken, som dog ikke er så intens endda. 

Er der nogen, der har en cigaret? Foto: Erik Heberg

Vi kører over passet ad den gamle landevej, som ikke er asfalteret, Det giver lidt trafikale 
udfordringer, da snefaldet intensiveres en smule. De glatte og smattede veje er som at køre i brun 
sæbe. På den anden side af passet holder vi Toyota-buffet nær en gammel bro. Vi gik en tur op ad 
bjerget efter frokosten. Det klarer lidt op, og sigten bedres. Vi ser fine Rosy Pipits ved vandløbet, 
Robin Accentor og Alpejernspurv. Et par flokke Plain Mountain Finch kommer nordfra og lander på 
bjergskråningen. 

Vi returnerer over passet og holder tæt på, hvor vi stoppede i morges. Vi ser nogle Himalaya 
gribbe og flere kommer til. Et Yakokse kadaver er årsagen til samlingen, og inden længe sidder 22 
Himalaya gribbe og kæmper med hovederne inde i ådslet om indvoldene. Gribbenes hoveder 
bliver smut helt ind i blod – nams. Et sjældent syn på disse kanter, siger Jesper H. En flok Fork-
tailed Swifts trækker målbevidst gennem passet. Vi ser to murløbere mere og Jørgen var ved at 
læne sig lidt langt ud over autoværnet, synes vi andre, da han skulle fotografere Murløberen. 
Jørgen fik også fotograferet en Glovers Pika, en art som – iflg. Jesper H. – ikke skulle være her.

På tilbageturen stopper vi i en lille by, hvor vi får nudel- eller oksekødssuppe i et intimt spisested 
med kogeplads midt i lokalet. Dejlig veltillavet mad suppleret med the tilsat frugter og sukker – 
herligt. Når første kop the er drukket fyldes der op igen, og sukkeret kommer så først til sin ret. 
Serveringsstedet ejes af muslimer – og muslimerne har levet her i flere hundrede år og er meget 
velintegreret. 

Vi slutter dagen på et bjerg tæt på den lokalitet, hvor vi var i går: Laoye Shan Mountain (kl. 15.50-
18.00), hvor Jesper H. har trådt sine ”ungdomssko”. Der var vejarbejde på den smalle grusvej, så 
vi måtte parkere halvvejs oppe ad bjerget. Der var Ikke så meget at bemærke rent fuglemæssigt, 
bortset fra fine fotos af Kesslers Thrush, Sibirian Rubythroat og Yellow-streaked Warbler. 
Sidstnævnte var dog generelt svær at få set ordentligt. 

Det trækker op til regn, så vi haster nedad grus- og muddervejen, og kører tilbage til Xining for 
sidste overnatning. Aftensmad var som de foregående dage. Jesper H udvalgte fisken fra akvariet, 



som vi skulle spise – en malle, der så måtte lade livet for at tilfredsstille vores ganer. Smagte rigtigt 
godt. Var man ikke glad for fiskeben, så skulle man holde sig langt væk fra denne ret. 

Dagens fugl: Ibisbill 
    

Mandag den 14. maj 2012

Vejr: 8-4/8, NW 1-4,  0-5ºC, let snedække senere 4/8, W 1-5, 8ºC

Afgang fra hotellet kl. 05.25 mod Koko Nor søen og Chaka-området med dets halvørken og 
Steppehøns. Da vi nærmer os bjergene er toppene dækket af et let nyfaldent snelag. Der ser flot 
ud, og det bliver endnu flottere, når/hvis solen kommer på. Foreløbig er der udsigt til sol, men man 
ved jo aldrig med vejret på disse kanter. 

Der er fin motorvej de første 50 km, og vi kører igennem flere tunneller. Jernbanen fra Beijing til 
Lhasa er linjeført parallelt med motorvejen på en strækning. Jo længere vi kommer nordpå, og jo  
højere vi kører op, jo mere sne ligger der omkring vejen. I passet på 3800 moh før Koko Nor søens 
plateau ligger der både sne og is på udsatte steder på vejen. Temperaturen er tæt på frysepunktet. 
Det vrimler med lærker og pibere langs vejen pga. det snedækkede landskab. 

Koko Nor-området. Foto: Erik Heberg

Koko Nor (kl. 07.30-15.30) og dets store søområde nås. Steppeområdets vidder er imponerende. 
Her står ingen træer i vejen for udsigten. Vi kører til søens sydside. Allerede inden parkerer ser vi 
fine Mongolian Larks – på el-ledningerne, på jorden og i sangflugt – og tilmed i godt lys. To Pere 
David’s Snowfinch i sangflugt bliver vores første snefinke-art. 

Vi får morgenmad med forhindringer. Områdets specialiteter skal først nydes. Brown- og Great 
Black-headed Gull, Mongolian Plover, Bar-necked Goose samt Pale Sand Martin. 
Citronvipstjerterne, der er farvet som kanariefugle, er karakterfugl – mums. Efter morgenmaden 
går vi en ca. 4 km ud i et sump- og søområde vest for Koko Nor søen. Her yngler lakridsfuglen, 
den sorthalsede trane. Lis hugger først, så der er lakridser i præmie.



Stor sorthovedet måge – i sine rette omgivelser. Foto: Jørgen Kruse

Et par af den endemiske Long-billed Calandra Lark dukker op i sumpen. Vi ser den i sangflugt og 
syngende på jorden, dog lidt på afstand. Vadefugle, gæs og ænder er talrige, så artsantallet er 
højt. Et sjældent syn i form af en Solitary Snipe lader sig se fint i græsset. Observationen kan 
måske tilskrives vores tidlige tilstedeværelse på lokaliteten her midt i maj. 

Vi forlader Koko Nor og begiver os mod Chaka Desert. Vejen går langs nordsiden af Koko Nor 
søen. Et fladt område med masser af får og færre heste. Der er også en kultivering af landskabet 
hvor græsområdet er pløjet op. Jorden er næppe frugtbar, men med kunstvanding kan man vel få 
noget afgrøde.

Vi kører op i Rubber Mountain (kl. 18.10-18.45). På vej op i 3817 moh opdager Lis to 
Lammegribbe, hendes lakridsart nr. 2 i dag. Og Lammegribben havde sør’me rede tæt ved vejen. 
En af de gamle landede på reden, og Peter syntes at han kunne se en unge bag den gamle fugl, 
men helt sikre blev vi ikke. Tre arter snefinker viste sig medens vi observerede Lammegrib: 
Tibetan, Rufous-necked og White-rumped. 

Fru lammegrib på rede. Ikke lige et syn vi havde forestillet os. Foto: Erik Heberg



Vi iler videre mod Chaka. Dagen er fremskreden. Vi passerer passet og kommer ned i Chaka-
ørkenen. Bil nr. 2 får følgeskab af en Henderson’s Ground Jay. Den komme flyvende ved siden af 
bilen, og da den sætter sig, så er den rigtig fotogen. 

Hendersons Ground Jay. Foto: Erik Heberg

Vi tjekker den lille lund nær Chaka By (kl. 19.30-20.00). Et par nye turarter bliver det til: Tickell’s 
Leaf Warbler og Isabelline Shrike. Indkvartering på Chaka Hotel og aftensmad kl. 20.45. I dag har 
vi noteret hele 87 arter.

Dagens fugl: Sorthalset Trane 

Tirsdag den 15. maj 2012

Vejr: 0/8, svag vind, 2-8ºC

I dag er det S-dag. S for Steppehøne. Vi skal til Chaka Desert (kl. 06.20-11.45) for at se 
Steppehøne og Hendersons Ground Jay. Det var en jomfruelig morgen. Vejret var perfekt: skyfrit 
og ingen vind. Det var lidt køligt indtil solen steg op over bjergkammen. Vi hører og ser ret hurtigt 
Steppehønsene, dog lidt langt væk. Men efterhånden får vi enkelte og par overflyvende noget 
tættere på og i godt lys. På vej tilbage til bilerne prøver vi at finde nogle på jorden. Solen har fået 
mere magt, og dermed dannes der hurtigt varmeflimmer. 



Steppehøns Chaka 15-05-12. Foto: Jørgen Kruse

Wunderbar Hänchen von Steppen. Foto: Erik Heberg

Det lykkedes at få set et par steppehøns på jorden. Hunnen bliver hurtigt opslugt, men hannen 
lader sig se tryggende på jorden. Vi får forsigtigt arbejdet os ind på fuglen, og den stoler 100% på 
sin camouflage, så den rør sig ikke. Vi fik derfor sneget os relativt tæt på fuglen i medlys, og 
fotograferne fik fine billeder i kassen. Det var en usædvanlig observation af en sky fugl, siger 
Jesper H. 

Vi havde ikke held med Henderson’s Ground Jay her i Chaka Desert, så vi må prøve et andet sted. 
Men ellers har vi denne morgen haft hele 6 lærkearter, bl.a. Humes Short-toed Lark og Long-billed 
Calandra Lark. 



Ved frokosttid kører vi tilbage til hotellet i Chaka, får lidt frokost og mulighed for lidt afslapning indtil 
kl. 15.00, hvor vi kører til en wadi nær byen (kl. 15.10-19.00). Her ser vi efter Przevalski’s 
Partridge, den lokale stand-in for Chukarhøne. Og måske får vi også Spotted Great Rosefinch at 
se. Vi er heldige med begge arter: 3 par Partridge underholder os med sangkoncert. Og 
Rosefinch’en får vi x 2. Tillægspræmie var en murløber som høres og ses af Jørgen. 

Vi slutter dagen af ved et lille vandhul på tilbageturen, hvor flere vadefugle ses. Turledelsen bliver 
gennet ud i sumpen for at få 2 bekkasiner på nærmere hold (= på vingerne), så de kan blive 
bestemt. Det var Pintail Snipes. 

I dag har været endnu en pragtfuld dag med fede fugle og tilmed masser af sol og et fantastisk 
vejr. De snedækkede i horisonten lyser op i solen, og det er et landskabsmæssigt højdepunkt. Vi 
måtte endda aftage vores Jens Lyner pga. solvarmen. Vi har set mange kameler i Chaka-ørkenen i 
dag. De er dog tamme, og de holdes for at få kameluld og –kød. Ja, og så kan man iflg. Jesper H. 
få kamel-snegle = tørret kamellort. 

Kamel i landskabet. Foto: Erik Heberg

Flere deltagere havde i den forgangne nat haft hovedpine og hjertebanken. Højderne kan mærkes, 
og vi har de store højder til gode. Der er derfor gang i Daimoxerne – de forebyggende piller mod 
højdesyge.    

Dagens fugl: Steppehøne (hvad ellers??)

Onsdag den 16. maj 2012

Vejr: 4-8/8, svag vind, lette snebyger, 5-8ºC

Så skal vi på farten igen. Vi kører mod syd mod byen Wenquan, og har godt 300 km foran os. En 
nyanlagt vej forkorter ruten- jo infrastrukturen er under fuld udbygning her i NØ-Tibet. I dag skal vi 
over Er La Passet i 4500 moh, og vi skal bo i Wenquan i to dage i 3800 moh. 



Vi siger farvel til Chaka-ørkenen for denne gang og på gensyn senere på turen. Chaka-ørkenen er 
ikke de vi først tænker på som ørken. Det er en tør græs- og busksteppe. Der findes flere 
kildevæld i området, ligesom der er en stor saltsø, hvor der udvindes salt. 

Vi kører en time før vi møder den første bil. Men med motorveje kommer udvikling (og afvikling af 
de smukke vidder). Kineserne har store planer for NØ-Tibet, derfor udvikles infrastrukturen med 
byer, lufthavne, jernbaner og vejnet. Man påtænker at flytte etniske kinesere fra det overbefolkede 
øst Kina hertil. Så har man også bedre styr på tibetanerne. 

Efter morgenmad i udkanten af byen Gonghe (kl. 08.30-09.15) med Toplærke, kører vi videre. 
Uden for Gonghe har man bygget en solcelle park på 6 ha. Vi ser også vores første vindmøllepark 
på 8 møller. De kører dog ikke (mon de er fra Vestas?) Nå, det er nok pga. manglende vind. 

Vi når Er La Passet i 4500 moh (kl. 10.15-12.00). Vi forsyner os med lidt proviant til vores lille 
bjergvandring, hvor vi kommer op i 4700 moh. Kun den allermest nødvendige oppakning 
medtages: vand, solcreme, solbriller og hat. Lyset heroppe hos Vor Herre er meget skarpt, selv når 
det er skyet. Stedets hovedattraktion er Roborovski’s Rosefinch, og vi ser op til 6 fugle med bl.a. 2 
hanner og 2 hunner der følges ad for en stund. Mange snefinker – flest Henri’s Snowfinch, men 
også Rufous-necked og White-rumped.  

Indkvartering i Wenquan Motel med meget beskedne, men rummelige og rene værelser. 
Toiletterne ”i gården” vil jeg ikke beskrive. De skal bare opleves!!! Vi får varmt vand fra en brønd 
med adgang til en varm kilde. 

Jo, det er sku’ varmt vand hun hiver op. Foto: Erik Heberg

Inden aftensmaden nåede 4 af deltagerne på fugletur ved floden (kl. 16.45-18.00) og 2 tager på 
”shopping”. Resten tager en slapper. Fugleholdet så to reder med Upland Buzzard, en Slagfalk og 
8 Tibetan Gazelle. 

Vejprojektet er også i gang her i udkanten af Wenquan. Lastbil på lastbil kører fyld til, og en skøn 
dal kommer til at skifte karakter. 

Dagens fugl: Roborovski’s Rosefinch



Torsdag den 17. maj 2012

Vejr: 8/8, let til frisk vind, sne og tåge. Kl. 12.30 opklaring med snebyger, 0-6ºC.

Vejrskiftet startede allerede i går eftermiddags, hvor skydækket tog til og det begyndte at 
småregne. Vi vågnede op til let snefald og masser af skyer. Vi kører langs floden og skal op over et 
pas på 4500 moh. Den nye vej kommer til at følge vandløbet gennem passet, hvor det er smallest, 
og lige nu er vandløbet en stor byggeplads. Ibisnæb, der måtte være i området, må finde andre 
ynglepladser, og det er jo ikke godt for en truet og presset art. Vi nærmer os toppen af passet. 
Flere lastbiler holder parkeret. De har givet op for stigningen og manglende vejgreb i sneen. Andre 
lastbiler er ved at få snekæder monteret. Da vi kommer op over passet ser vi en pickup, der er 
gledet af vejen, og heldigvis er den stoppet af en pæl. Nu var der ikke så langt ned lige her, men 
alligevel. 

Vi kører videre og holder ved en stor sø og et tilhørende vådområde, som er en del af et større 
plateau-område (kl. 06.30-18.00). Her er mange Rustænder og Bar-headed Geese. To Sorthalsede 
Traner spankulerer rundt længere ude, og en Krumnæbbet ryle bliver en ny turart. Tre ulve 
opdages relativt langt ude, og inden alle når at få dem set i teleskopet, er sneen taget til, så de ikke 
kan ses. Der er faldet godt 5 cm sne, så alt er hvidt. 

Vi fortsætter sydpå og kører til nærmeste by, hvor vi kan få lidt brunch med the og oksekødssuppe 
med yakoksekød. Herligt med lidt varm mad og varmestue. Sneen aftager lidt og vi besøger en 
lokalitet for Przevalski’s Rosefinch. Vi måtte dog vente en time før det klarede noget op. 
Skydækket var tyndt, så selvom det sneede forsøgte solen at brænde igennem. Underligt at stå i 
snevejr med solbriller på. 

Vi ser et hav af Brandt’s Mountain-Finch. Op til 2625 af slagsen. De har samlet sig nær vejen pga. 
snefaldet. Jesper H. har ikke hørt om lignende masseforekomst af denne art, så måske taler vi om 
en uofficiel verdensrekord? Det lykkedes omsider med et hurtigt view af en han af Przevalski’s 
Rosefinch. Samtidigt ses White-browed Tit-Warbler. Begge obs. var korte. 

Gøg flankeret at en flok Brandt’s Mountain Finch. Foto: Jørgen Kruse

På hjemturen dukker to ulve op – den ene ikke langt fra vejen. De er på jagt efter pibeharer. En flok 
Vildæsler ser dog nervøse til, og begynder at danne ring omkring det lille æselføl i flokken. Et par 
tibetanske ræve er også på jagt. 



 Modeopvisning Wenquian. Foto: Erik Heberg

Tilbage til Wenquian. Den ene landrover skal repareres. En reservedel er på vej fra Xining. 
Chaufføren fik fixet det midlertidigt ud på ruten medens vi birdede. Det var 4-hjulstrækket på det 
ene hjul, der gav knuder (og lyde når vi kørte).

Carsten bliver låst inde på sit værelse, selvom han ikke har lavet en forbrydelse. Aflåsningen 
består af en hængelås pr. 2 værelser, og da genboerne (siger ikke hvem) låste da de gik, så var 
Carsten ene og forladt. 

Dagens fugl: Przevalski’s Rosefinch 

Fredag den 18. maj 2012

Vejr: 0/8, vindstille på plateauet, let til frisk vind i passet, -1 - +5ºC 

I dag bliver det en køredag. Vi skal til byen Yushu i bjergrigt terræn. Vejret her til morgen kl. 05.30 
er fantastisk. Ingen skyer og på plateauet ingen vind og let frost. Utrolig at stå samme sted i går, 
hvor sneen fyldte luft og landskab. Vi ser masser af Tibetanske Gazeller og Vildæsler. I det fjerne 
ligger Qinghai’s højeste bjerg Mt. Bukadaban på 6.860 meter. Vi passerer endnu et pas. På toppen 
kører vi op i skyerne. 



Den gule Flod nær udspringet. De 4 ulve, der løb væk, sås på den anden bred. Foto: Erik Heberg

Ned i tåge og så ankommer til Den gule Flod, tæt på udspringet. Vi får en lille pause ved nogle 
sluser. En Fiskeørn trækker over, og 4 ulve ses løbe væk i tågen. Floden er den næst længste i 
Kina med sine 5.464 km. Floden har været årsag til en lang række katastrofer ifm oversvømmelser. 
I 1887 oversvømmede floden store dele af det nordkinesiske højslette og mellem 1-2 mio. 
mennesker omkom. Endnu værre gik det i 1931, hvor mellem 1-3,7 mio. mennesker omkom.

Vi holder morgenmadspause ved et dejligt vådområde. Flot sol, men en hård vind får os til at søge 
læ bag bilerne. Her er mange Indiske Gæs og Rustænder er mere beskedent repræsenteret. En 
Slagfalk har fanget et bytte og sidder 300 meter ude og flår det.

Motorvejsbyggeriet fra Xining til Yushu strækker sig over 800 km. 150 km er allerede færdigbygget. 
Resten arbejdes der på, og det gælder for hele strækningen. Den gamle vej bliver det ene spor, så 
når den nye vej står færdig, så bliver der behov for at renovere denne. Huller som følge af 
frostsprængninger er udtalt. Enkelte steder mangler asfalten helt, og der er kun grusvej.

En trafikdræbt hund giver mad til 5 Himalaya Gribbe. Hundekadaveret ligger lige ved vejen, så 
fotograferne fik problemer. Gribbene var simpelthen for tæt på!

Vi kører op på Bandalaja Pass på en af de højest beliggende veje i verden. Passet ligger i 4.824 
moh. På nedturen i 4700 moh går vi en tur fra passet (kl. 11.15-14.30) til godt 4800 moh. En smuk 
tur med flotte Güldenstadts Redstarts som highlight. 



Bandalaja Pass i 4824 moh. og en af verdens højstbeliggende veje. Foto: Erik Heberg

Sen frokost var planlagt i en by på vejen. Alt var dog optaget eller det var ikke ordentlig standard, 
så vi kører ud i bakkerne og får en sandwich m.m. fra Toyota-buffeten. Bil 2 hakker igen i det, når 
den skal i første- og bakgear. Dårlig olie siges, at være den skyldige, og den burde være tappet 
helt i går. Vi har 200 km til Yushu, og har kørt 280 km.

Vi nærmer os Yushu og kører over Yangze-floden (Den lange Flod), som er den længste flod i 
Asien med sine 6300 km verdens 3. længste flod. Den udmunder i Shanghai. Her ikke langt fra 
udspringet syner den ikke af meget. 

Vi kører gennem hele Yushu by før vi kommer til vores ”hotel”, som består af nyopsatte barakker 
opsat efter det store jordskælv på 6,9 Richter i april 2010. Det var pænt og rent. Bad kunne med 
fordel tages i en tilstødende bygning, hvor der var badeanstalt. De mange mennesker, som blev 
husvilde efter jordskælvet bor fortsat i telte, så skal der bades, så er det på badeanstalten. Det var 
dejligt varmt vand, der var i hanerne, så der blev ”stenet” lidt længe. 

Byen lå i en stor støvsky. De fleste huse var ødelagt, og de var nu jævnet med jorden, og 
murbrokker blev fortsat kørt bort. Nye huse – som er mere stabile med ekstra armering iflg. Erik – 
var under opbygning. Det er et større arbejde, at få genopbygget en by med 100.000 indbyggere. 
Over 2.000 mennesker omkom ved jordskælvet. 

Dagens fugl: Güldenstadts Redstart 



Folk bor fortsat i telte i Yushu efter jordskælvet. Foto: Erik Heberg

Lørdag den 19. maj 2012 

Vejr: 0/8, svag til jævn vind, -1-+12ºC

Vi kører nu sydpå mod fasanland. Det tager et par timer, men tiltrængt vejarbejde giver ekstra 
køretid, og der er behov for en kort rygepause. Chaufførerne storryger, som en stor del af 
kineserne også gør det. 

Templer og munke ses alle vegne. Foto: Erik Heberg

i ankommer til fasan-stedet og starter med en anden hønsefugl, nemlig Tibetan Partridge, hvor et 
par står lige ved vejen. En lille nuttet hønsefugl. Teleskoperne bliver pakket ud, og efter 15 
minutters søgen på nærliggende bjergskråning, så er der bid – 5 af de hvide af slagsen 
spankulerer rundt i en lille lysning.

Efter at have nydt fasanerne slentrer vi lidt videre langt floden. Koslov’s Babax, med den meget 
begrænsede udbredelse, skulle være i området. Og vupti – 4 af slagsen bevæger sig ud mod 
floden for at drikke, og vi får nogle fine skop-obs. Vi nyder omgivelserne og det gode vejr, og flere 
herlige arter kommer i bogen, bl.a. 4 Ibisbill. Endvidere nyder vi synet af Kongeørne og Sibiriske 
alliker. Hvilken herlig dal!



Kongeørne overvåges af sibiriske alliker. Foto: Erik Heberg

Vi går tilbage til bilerne, og forbereder os på et kursus i Yakokse hyrdetræning med den store 
instruktør og bjergged JH. Vi skal holdes i form, og selvfølgelig skal dette ske uphill. Opstigningen 
giver flere syn af kronhjorte med store horn. Det er dog ikke vores vanlige kronhjort, men Mac 
Niell’s Red Deer. 

Udover hjortene er der ikke meget at se, udover et par flygtige Beautiful Rosefinches, så vi fik trøst 
på nedturen med en flot 3K slagfalk. Den vi kom ned til bilerne, havde chaufførerne parteret en 
vandmelon – uhmm. 

On the road again – og vi må stoppe ved et checkpoint. Kørekort og tilladelser skal tjekkes. Senere 
på eftermiddagen holder vi pause ved Mekon-floden i en smuk kløft. Det bliver til kaffe og dejligt 
afslappende fuglekikkeri. Vi hygger os med Pink-rumped Rosefinch på skråningen, da en 
Lammegrib kommer tæt forbi. Det får en White-eared Pheasant på den anden side af floden til at 
udstøde advarselskald. Jesper H. har ikke haft denne fasanart i dette område tidligere.

Vi ankommer til Hotel Nangqian – efter endnu et checkpoint – kl. 19.15.

Dagens fugl: White Eared Pheasant.

Søndag den 20. maj 2012 

Vejr: 0-5/8, svag vind, 1-8ºC

Afgang hotel Nangqian kl. 06.00 og af sted mod bjergene. Vi kører op til et pas i 4500 moh. Her 
stopper vi og nyder den solbeskinnede bjergskråning med Tibetan Snowcock, Himalayan 
Rubythroath, Robin Accentor, Tibetan Magpie og blåfår. 

Bilerne parkeres, og så er der dømt alpin bjergvandring. Vi skal op i 4.900 moh, hvorved vi undgår 
den sidste stigning af det 5.050 meter høje bjerg. Targitarterne er Kozlov’s Bunting og Grandala. Vi 
går i roligt tempo og med hyppige pauser (det siger lungerne). Vi nyder den helt fantastiske udsigt 
(når vi har fået ro på åndedrættet), og efterhånden som vi kommer højere, kan vi se endnu flere 
sneklædte tinder i dette ugæstfrie og barske landskab. 



Kozlov’s Bunting kommer i bogen. En flot han synger lystigt, og vi ser den fouragere. En hun og 
endnu en han dukker op, og så har vi balladen. Det bliver i alt til 11 af slagsen. Da vi kommer op i 
4.900 meters højde, får vi udpeget klipperne, hvor svenskerne så Grandala på en tidligere tur. Men 
den tur springer vi over! I stedet nyder vi at se de lokale lammegribbes brug af deres 
knoglenedkastningssted. De svæver flere gange lige over vores hoveder, og vi ser flere gange, at 
en 3-4 K Lammegrib taber knogler fra stor højde for at få fat i marv og splintrede benrester. 

Knogleekspressen. Lammegrib under fouragering. Foto: Jørgen Kruse

Vi prøver at komme ned på en tilstødende bjergkam, men vi skal først forcere et stejlere stykke 
med sten, men dette projekt opgives. Skrider man først ned, så er der godt nok en blød snefane 
der kan tage fra, men den fører videre udover et klippeparti. Det bliver så den samme vej tilbage, 
og det er jo altid sådan, at græsset er grønnere på den anden side af åen, så vi indstiller os på en 
nedtur med en gentagelse af oplevelserne. Men vi går ikke langt, får 2 fugle flyver op foran os. 
Jesper H. råber prompte ”Grandala”. Det bliver dog en kort obs, for de flyver væk fra os, og når lige 
at lande på nogle klipper inden de ryger ned bag bjergskråningen på den anden side. Vi gik lidt 
spredt, så obsen var ikke den bedste for alle, men hannens dybblå farve kunne ses, ligesom det 
specielle jizz, de flyvende fugle har. Men der skal jo også være noget til næste gang.  

Det blev til 10½ time på bjerget, og alle var meget trætte, da vi kom tilbage til hotellet. Endnu en 
fantastisk dag i smukt vejr og med udsigt til verdens tag og højere oppe end Europas højeste bjerg 
Mt. Blanc. 

Aftensmaden var endnu engang dejlig, og den af retterne i dag var kogte hønsefødder naturel. Og 
når vi nu er i den kulinariske boldgade, så fik vi saltede andeæg til morgenmad.

Dagens fugl: Grandala

Mandag den 21. maj. 2012      

Vejr: 6/8, svag til jævn vind, 2-10ºC



Som i går afgang Hotel Nangqian kl. 6. De forrige dages solskinsvejr er nu afløst af skyer. Vores 
chauffør siger dog, at det ikke bliver regn. Vi håber, at han får ret. Vi kører den lille times tid til 
passet fra i går. I dag er det planen, at vi kører over passet og ned i tilstødende dal med granskov. 

Vi spiser morgenmad og får hilst på de tibetanske husskader. Der anes mindre sort vingespidsen, 
mere blåt genskin og frem for alt er stemmen helt anderledes. Men indtil videre betragtes det som 
en race af vores hjemlige husskade. 

Vi går ned i dalen. Forinden havde vi stoppet for at høre Szechenyi’s Monal Partridge, hvilket også 
lykkes. Vi så 2 fugle langt ude på en bjergkam. I dalen er det første vi hører og ser – en Blood 
Pheasant. Alle får et meget kort look i teleskopet, så er den væk. Længere nede i granskoven ses 
og høres Lemon-rumped Leaf Warbler. Dens kald er en mellemting mellem fuglekongesanger og 
hvidbrynet. Sangen er til gengæld meget typisk.

Vi holdt jævnligt pauser i skoven. Nye fugle dukker op: Slaty-backed Flycatcher, Himalayan Bluetail 
og et par Crested Tit-Warbler, som er mestre i at fouragere tæt inde ved stammerne, så de er 
næsten umulige at få at se ordentlig. Endvidere Hodgsons Treecreeper, som for nyligt er splittet fra 
den Europæiske Træløber. Af andre hjemlige fugle ser vi fuglekonge og gærdesmutte. Her er 
meget stejlt, og Jesper L’s støvle blev pludselig ”sulten”, og Lis ofrede sig, så Jesper fik hendes 
støvler, og hun fortsatte barfodet ……… nå ikke. Næ, hun skiftede til kondisko og tog en slapper. 

Vi kører til en ny høj og en ny dal, hvor vi får kaffe. Vi går så ud for en lille eftermiddagsvandring, 
som skulle vise sig at blive mægtig spændende. Vi ser nemlig adskillige Crested Tit-Warblers, og 
endelig lykkedes det at se en flot han frit fremme. Hurra, hurra. 

Dagen afsluttes med en Maroon-backed Accentor, den flotteste og tilmed den sjældneste 
jernspurveart. Jesper H. hører og ser den først. Senere genopdager Carsten den og vupti, så blev 
der fyret op under kameraerne. Den sneg sig rundt omkring en træstamme og noget krat – en rigtig 
skulker. Men Jesper H. fik forsigtigt presset den hen mod os. Endnu en kandidat til dagens fugl. 
Mens vi venter på jernspurven, opdager Carsten en Grey Crested Tit, men vi er ikke helt 
koncentreret, for vi venter på jernspurven.

Maroon-backed Accentor. Foto: Jørgen Kruse

Med Maroon-backed Accentor har vi endnu en kandidat til dagens fugl, men det bliver alligevel Tit-
Warbleren, der vinder.



Det blev sent, og vi er først hjemme på hotellet kl. 19.30, men hvilken dag!!!

Dagens fugl: Crested Tit-Warbler (til stor ærgrelse for Jesper H., der mener at Maroon-backed 
Accentor var en unik obs, som burde udpeges. Men det er jo gæsterne, der bestemmer).

 Er jeg ikke bare lækker? Crested Tit-Warbler der viser sig. Foto: Jørgen Kruse

Tirsdag den 22. maj 2012   

Vejr: 0-4/8, regn-/haglbyger, svag til let vind, 3-13ºC

Som vanligt op kl. 05.15 og afgang kl. 06.00. Vi skal i dag over til Kanda Shan. Der er et overdådigt 
fuglekvidder, da vi ankommer. Faktisk første gang vi oplever dette. Forinden havde bil 2 set Asian 
Badger løbe over vejen. Erik får set den fint, så han hugger til. Forsædepassageren (siger ikke 
hvem) sover med åbne øjne. 

Ved kløften indtages morgenmaden, og vi sikrer os hver især en frokostpakke, som vi kan medtage 
på bjerget. Chauffør i bil 2 er en spøgefugl ligesom et medlem af turledelsen. Trods manglende 
sproglig kommunikation, kan man lave megen sjov med tegn og fagter. Begge chauffører er i øvrigt 
yderst hjælpsomme, så det er en ren fornøjelse. Mangler vi ord, kan vi få Carsten til være tolk. Han 
kan mindst to ord kinesisk ………. Nå, nu gasser jeg. Han fører faktisk rigtig fine samtaler, som 
også hjælper med at holde chaufføren vågen på vores lange køreture. Hmm, måske er det 
omvendt?  

Chaufførerne får fri til kl. 14.30, så de kører tilbage til hotellet for at slappe af. 

Vi drager så på bjergtur. Forinden skal vi lige over en lille bæk med fossende vand af den kølige 
slags. Der er dog ikke særligt dybt, men bunden er stenet, så det gælder om at holde balancen, 
specielt når alt ens grej er på ryggen. Jesper H. har et par sandaler, som går på omgang efter hver 
overgang. Andre bruger gummistøvler. En kæp som støtte, er et must. Carsten skærer sig på 
storetåen. Bækken bliver helt rød af blodtabet. Måske har han skåret sig på et glasskår fra picnic-
stedet opstrøms. De lokale er nogle værre skovsvin, når de holder picnic/fest ved bækken. Affald 
får lov at ligge og flyde, og de kaster med flasker, så glasskårene ligger og flyder alle vegne. Vi 
kommer alle over floden uden at vælte, og vi begiver os uphill. 

Det er hønsefuglenes dal med 4 arter hønsefugle. Jagtvåben er blevet ulovlig i Kina, så her kan vi 
lære noget i DK. Det blev indført efter folkeopstanden i 1989. Den hvide ørefasan dominerer med 
dens høje kald og lysende hvide farve. Men går den foran solbeskinnede klipper, kan den faktisk 
være ret svær at se. 



Vi bruger mindst 2 timer på at finde og se Chinese Fulvetta og White-bellied Redstart. Men det var 
uden den store succes. Fulvettaen høres af to omgange, men det bliver kun ved sangen. 
Rødstjerten ses flygtigt af nogle af deltagerne udover flere syngende hanner. Det er en rigtig 
skulker. Synger fra jordhøjde, og sætter sig sjældent op i en busk eller lignende. 

Selskabet går videre, og nogle bliver og får en pause. Vandrerne når sadlen af bjerget i 4200 moh. 
Der kikkes efter Tibetan Grey Shrike, men uden held. Til gengæld ser vi masser af yakokser og 
masser af efterladenskaber. Kvæget er – i det store antal – en trussel mod beplantningen, da den 
græsses helt ned. Planterne får dermed ikke lov til at sætte frø, inden de er spist af husdyrene. Det 
er en sårbar natur, og overgræsningen får sikkert en ende, når den sparsomme beplantning og lav 
forsvinder. Og de største tabere bliver nok de vilde dyr, når der bliver trængsel om maden. 

Vi kører hjem til hotellet kl. 17.30, hvilket betyder ”tidlig” aftensmad kl. 19.30. Alle når forinden over 
floden, også Lis’ støvle, der efter kast over floden lige havnede på den forkerte side af bredden. En 
årvågen chauffør redede støvlen inden den sejlede væk med strømmen. 

Ved aftensmaden får vi at vide af serveringsdamen, at vi lugter godt!!! I betragtning af, at vi har 
brugt det samme tøj i flere dage, så var det en overraskende melding – eller siger det noget om, 
hvordan de kinesiske mænd lugter? Eller skyldes det, at ingen af os ryger?

Dagens fugl: Blood Pheasant.

Onsdag den 23. maj 2012  

Vejr: 8/8, regn, jævn vind, 2-4ºC 

Vi har sidste dag i Nangqian-området, og vi starter ud mod passet og de omliggende dale, hvor vi 
var forleden. Det havde regnet da vi kører fra hotellet, og som vi kommer nærmere bjergene kørte 
vi ind i regnen og de lavthængende skyer. Vi prøvede lidt birding i regnen, men det vrimler ikke 
ligefrem med fugle. Lidt ophold i regnen fik gang i hønsefuglene: 3-5 Szechenyi’s Monal Partridge, 
Blood Pheasant og White-ared Pheasant giver lydprøver. 

Vi får morgenmad via Toyota-buffet som vanligt, og skyerne trækker sig yderligere sammen. Vi 
træffer en rask beslutning. Udsigten til en dag i møgvejr får os til at starte ”hjemturen” med et ben 
til Yushu allerede i dag. Herved afkorter vi den planlagte lange køretur i morgen helt til Qumalai. 
Der skal dog lige cleares med Hotel Nangqian og Yushu Hotel omkring af-/tilmelding af værelser. 

Da det ser ud til at falde i hak, så kører vi af sted mod nord og Yushu allerede kl. 12.00. Vejarbejde 
på vejen til Yushu foregår fortsat med et højt aktivitetsniveau. Vi havde ellers helt glemt hvor lang 
tid det tog på nedturen. De 180 km - godt med pauser og lidt fugleobs – tager 7½ time. Der er 
hyppige regnbyger undervejs. På et tidspunkt ser vi en fuld regnbue. Er der så 2 guldskatte? Et 
fantastisk flot syn.

Ankomst til Yushu kl. 19.45. Yushu Hotel er lig med vildt lækkert varmt bad. Herligt. Langnæserne 
(det kalder kineserne europæerne) sætter sig til bords for at nyde endnu et dejligt måltid. Jesper H. 
leger udsmider, da en fuld kineser forvilder sig ind i vores spiselokale. 

Dagens fugl: River Chat.



Torsdag den 24. maj 2012 

Vejr: 8/8, svag skiftende til frisk vestlig vind, 4-6ºC, sludbyge om eftermiddagen.

Det havde regnet i løbet af natten. Nogle værelser var utætte, så der måtte flyttes tøj m.v. så det 
ikke blev vådt. 

Medens vi venter i morgengryet på at køre, flyver en skrigende nathejre over parkeringspladsen. 
Var det mon den vi så på klippeskråningen i går?

Vi kører mod nordvest og kommer over et pas på 4.650 moh. På den anden side – på Plateauet – 
lå en større sø, som er er lokalitet for den sorthalsede trane. 60 fugle blev optalt, og der var flere 
på rede. Verdensbestanden er blot på 3500 eksemplarer. Det myldrer med Bar-headed Geese. 
Jesper H. talte hele 3.500 her ved søen. En enkeltstående Jomfrutrane var ikke trukket nordpå 
endnu, så vi nød den i teleskopet. Hvidskægget terne kom også på artslisten, idet 1 fugl fløj rundt 
og fouragerede. 

Vi stoppede ved 2 templer, der var ødelagt af jordskælvet og forladt. På tagene sås indiske gæs, 
som havde invaderet templet. 

To ulve var tidligt ude, men de lusker stille væk. En tibetansk ræv er meget interesseret i en 
sorthalset trane på rede. Måske kunne den lokke tranen væk fra reden og nappe æg eller unger. 
Men nej, tranen havde ikke til sinde at rokke sig en meter, så ræven opgav. 

Den smukke sorthalsede trane. Foto: Erik Heberg

Søen er et reservat, men lokalbefolkningen respekterer ikke grænserne. Adskillige Yakokser og 
heste græsser i området. Selv et telt er slået op midt i det centrale vådområde. 

Vi kører videre og stopper ved såvel slagfalke som højlandsvåger, der har standjagt på masterne. 
En ung slagfalk bliver siddende indtil 50 meter grænsen nås. Et flot syn. I dag ser vi hele 11 
slagfalke herunder et par ved rede med 3 dununger. 

Vi får frokost i en større by. Dejlig varm oksekøds- eller nudelsuppe – i kæmpe portioner. Vi har 
godt 50 km til Qumalai. En større regnbyge er ved at indhente os, men den bliver til slud da den 
afgiver sin væde. Fugleobs er nu suspenderet pga. vejret. 



Vi ankommer til Hotel Qumalai, efter at vi havde passeret et pas på 4.797 moh, kl. 16.20. Vi har i 
dag kørt 270 km, og vi fik heldigvis kørt meget i går, så vi undgik stress, når der skulle fugleobses. 

De ivrige napper lige en sen eftermiddagstur med en hyggelig bjergvandring i et pas nær byen. 
Passet ligger i 4.558 moh. Vi afventer lige en sludbyge inden vi på uphill. En fin ung 2k slagfalk 
tager imod os og fotograferne går i position. Tilbage til hotellet kl. 19.30 til lækre retter – og en 
enkelt øl. I morgen kører vi til Golmud over Verdens Tag - og forhåbentlig en Tibetansk Sandhøne. 

Dagens fugl: Demoiselle Crane  

Fredag den 25. maj 2012                                                                                                                                                                       

Vejr: 3-0/8, sne på bjergene efter nedbør i nat, svag til frisk vind med stød af hård vind, temp 0-8ºC 

Vejrtypen ser her til morgen ud, som forgangne dag. De fleste skyer er klappet sammen, men der 
hænger fortsat mørke skyer fra nattens nedbør, som ligger som sne på bjergtoppene. Vi kører 
nordpå og krydser og kører langs med Yangze-floden. Vi passerer flere pas mellem 4.500 og 4.650 
moh. Vi er konstant over 4000 moh, hvilket også var tilfældet under vores overnatning i Qumalai. 

Efter 3½ times kørsel gennem meget øde egne, får vi brunch i form af okse- eller fåresuppe samt – 
som vanligt - varm kaffe/the. I løbet af formiddagen har vi talt masser af Tibetan Gazeller, som der 
dog til morgen var en mindre af, da 3 ulve havde nedlagt et dyr. Vi ser dem – på afstand – tage for 
sig af retterne. Vi standsede egentlig for at se efter en kirkeugle, som bil 1 havde set, da de kørte 
forbi. Vi fandt den dog ikke igen, og ulve-gildet optog vores interesse. 

Vi fortsætter til lokaliteten for Tibetan Sandgrouse. Undervejs ser vi mange dyr: vildæsler, gazeller 
og som noget nyt, tibetanske antiloper, hvor hannerne kan fremvise nogle gevaldige horn. Vi 
ankommer til tibetaner sandhønse-stedet ved totiden. Et område, hvor der er lommer af 
smeltevand og tilhørende mudderhuller, man absolut skal afholde sig fra. Vi tramper rundt i stive 4 
timer, desværre uden held til at se den svært tilgængelige tibetaner sandhøne. Vejret var ellers 
klaret op med skyfri himmel, men en frisk til hård vind gør det koldt og svært at få ørenlyd. Vi er 
helt udsplattet efter denne rundtur i stenørkenen, da vind og sol gør sit til øge vores træthed. 

Vi forlader stedet, og kører videre mod Golmud. Bjergene omkring hovedvejen er snedækkede. 
Her i aftenlyset giver det et fantastisk syn. Ankomst Golmud kl. 21.00, og vi er nu ned i ”lavlandet” 
– omkring 2800 moh. Igen-igen fantastisk mad under fine forhold. På menuen i dag stod æselkød, 
og det var vældigt populært blandt deltagerne. 

Dagens fugl: Saker

Lørdag, den 26. maj 2012 

Vejr: 0/8, svag til frisk vind, 10-14ºC

Jesper H. og Peter tager i byparken: Childrens Park. Det var Jesper H.’s gamle ornitologiske 
hyggested, da han i en årrække boede i Golmud med familien. Meget få fugle. En syngende 
Common Rosefinch spreder glæde. 

Vi har 550 km fra Golmud til Dulan på god vej. Vi får lov at sove længe, da afgang først er kl. 
10.00. Vi stopper ikke langt fra Golmud, og får den lokale gærdesanger – Margelanic Whitethroat – 
i bogen. Og Jørgen får held til at få nogle billeder af Henderson Ground Jay. Undervejs får vi et 



stop i en lille lund, hvor der bliver serveret vandmelon. Myggene byder os velkommen og vi må ud i 
vinden, for at slippe for blodsugerne. Vi nyder stedets  Isabellatornskader. 

Vi passerer et pas på 3.088 meter. For at få lidt fugl i dag, besøger vi en dal undervejs. Det er et 
lidt dødt tidspunkt på dagen, her om eftermiddagen, så udbyttet er begrænset. Nogle sorte glenter 
kredser over bilerne. Falder der mon noget af?

Indkvartering på Dulan Hotel, og middag på en nærliggende restaurant.

Dagens fugl: Humes Groundpecker.

Søndag, den 27. maj 2012

Vejr: 0/8, svag til let vind, 3-16ºC

I dag er det P-dag. P for Przevalski’s Redstart i Dulan Mountain. Vi kører fra hotellet i Dulan kl. 
06.00 og vi kører ned til Dulan-bjergene. Vi får tid til at studere Goitered Gazelle, hvor det engelske 
navn kan oversættes til struma gazellen, da den har et forstørret strubehoved, som kan forveksles 
med struma. Vi ser mindst 35 dyr i det kølige morgengry. 

Efter morgenmad pakker vi rygsækken til et længere ophold i bjergene. Vi ser hurtigt en han af 
Przevalski’s Redstart, og det er selvfølgelig Lis, der først på aftrækkeren. Efterfølgende har vi 5 
fugle i bogen. Arten har et meget begrænset udbredelsesområde, så man kan roligt kalde den for 
den mest fåtallige rødstjert. Hvidkindet værling er også på lokaliteten nedenfor bjergene, og vi 
starter ud med en flot han. 

Vi arbejder os så videre efter White-browed Tit, og Jesper H’s øre får os på sporet af 2 fugle på en 
stejl bjergskråning, som dog forceres på rekordtid, og så er den i Jespers skop. Den tibetanske 
tornskade viser sig dog ikke, og vi må ”nøjes” med en kongeørn i parringsflugt. Vi møder en 
hyrdemand med overmunden fyldt med guldtænder. Han får saltpastiller og tyrkisk peber, men han 
fortrækker ikke en mine. Han er meget interesseret i det optiske udstyr, og han får lov at se i 
Jesper’s teleskop. Erik viser ham billeder af den sovende Carsten’s næse i close up, og han er 
meget imponeret. Dog vil han ikke selv fotograferes. Vi møder ham senere i sit rette element – på 
hest – og fløjtende og hujen, så fårene følger ham i den rigtige retning. Han tilbyder Lis en 
hyrdetime – altså en ridetur - på hesten, men Lis’ ridning er ikke vedligeholdt, og her på de stejle 
skråninger og med en hest uden saddel, så er det nok klogt at takke nej. 

Efter 7 timers bjergvandring i smukke omgivelser kommer vi tilbage til bilerne til en velfortjent øl 
eller sodavand. Jørgen var gået i forvejen – den direkte vej ned! Vi kører nu det sidste lille stykke til 
Chaka. Undervejs skulle vi eventuelt se Przevalski’s Gazelle, men desværre var der ingen 
hjemme. Varmeflimmer og tidspunkt på dagen gjorde det ikke nemmere. 

Det blev til et lille stop ved en vandpyt inden Chaka By. Flere fugle kom til pytten for at drikke. 
Bjergirisk, bjerglærke og så Mongolian Trumpeter Finch, som sås meget fin. Endvidere 2 
Blanford’s Snowfinches. 

Til hotel Chaka for indkvartering, og go’ tid til en lille tur i lunden eller en lille blund. Fire friske fyre 
tager i lunden, og efter ½ time tager Erik og Jørgen tilbage til hotellet. Jesper H. og Peter går lige 
en runde inden afgang. Det giver 2 arter værlinger: Black-faced og Little samt en piber, som har 
markante striber på ryggen. Var det en almindelig Skovpiber, vi stod over for? Vi ser den igen på 
tæt hold, og jo, den er god nok. En sjældenhed i Tibet, men mon ikke at den er overset som 
trækfugl?



Dagens fugl. Przevalski’s Redstart.

Mandag, den 28. maj 2012 

Vejr: 8/8, regn- og tordenbyger indtil kl. 9, let vind, 10-13ºC

Afgang Chaka kl. 05.00. Vi har 3 timers kørsel til Koko Nor. 

Det trak op til regn i går aftes, og i nat regnede det. Det begynder også at regne, da vi kører af sted 
fra Chaka, og der er torden i bygerne. Pas på 3.817 moh i Rubber Mountain passeres kl. 06.10, og 
skyerne ligger tæt omkring bjergtoppene. Vi skal nu 1000 højdemeter ned til Koko Nor. På 
nedkørslen i Rubber Mountain var to lastbiler kørt sammen. Den ene holdt på en skråning, der 
heldigvis ikke var særlig stejl. Det lysner mod sydøst og Koko Nor. Vi må håbe, at regnvejret 
stopper ved bjergene. 

Lastbil trafikken er enorm. Der bliver transporteret gods og materialer frem og tilbage. Og man er 
ikke bange for overlæsning på disse kanter. 

Vi kørte fra regnen og nåede lige 3 turarter, da vi ankom til Koko Nor: hvidvinget terne, sølvhejre 
og hvinand. Og så er det morgenmad, som vi næsten lige nåede at indtage, da en regnbyge nåede 
os. Det blæste op, og chaufførerne lynpakkede efter morgenmaden. Erik reddede Peters sidste 
thebrev – tak Erik! Jørgen forsøgte at redde noget affald, der dog blæste væk. Vi sidder så i bilen 
og venter på at regnen holder op. Udsigten er ikke for lovende. Vi giver den ½ time. En hvidbrystet 
præstekrave har lavet rede 7 meter fra jordvejen, som fører ned til søen. Vi sidder og studerer den 
i regnbygen fra bilen. Den er tvunget til at beskytte æggene for den kolde regn, så den kommer 
nødtvunget til reden. 3 engelske husvognes forbikørsel får den til at lette, men den kommer hurtigt 
tilbage. 

Regnen holder heldigvis hurtigt op, så vi kan gå en tur langs vådområdet. Hvidvingede og 
hvidskægget terne er nyt ift. sidste besøg, ligesom 12 unge nathejrer, der raster i området. Carsten 
finder Pere David’s Snowfinch, men mongollærken har ikke lyst til at viser sig i dag. 

Videre sydpå og stop i by for nudelsuppe (dejligt) og grøn is. Vi når Xining Sport Hotel ved 16-
tiden, og der er god tid til at bade/småpakke, evt. shoppe. Til aften var vi på stamrestauranten, og 
vi fik fisk med ”det hele”. Velsmagende, når benene var spyttet ud. Der var også en flaske lokal 
pullimut snaps, og den skulle også smages. Øllerne var også som sidst – dvs små 1½ liters fadøl. 
Snakken gik lystigt, men da dagens fugl skulle vælges, kunne selv det kinesiske demokrati ikke 
styre de polimut-drikkende deltagere. 

Trods valg af gøg som dagens fugl, takkede turledelsen deltagerne – og specielt Carsten, som ikke 
er med til den sidste aften – for en vellykket tur med masser af fis og ballade, fuglekig, spændende 
oplevelser og godt kammeratskab. 

Dagens fugl: Common Cuckoo (fornemmer vi en spirende opstand?) 
  

Tirsdag den 29. maj 2012 

Vejr: 0/8, morgentåge, svag vind, 5-16ºC



Sidste dag i Qinghai-provinsen. I eftermiddag flyver vi til Beijing. Vi bruger den sidste morgen med 
et gensyn med Laoye Shan. Denne gang kunne vi køre næsten helt op til templet. Vejarbejdet var 
dog ikke færdigt endnu, da man arbejdede på den sidste øverste del af grusvejen. 

Vi fik allerede ved morgenmaden i teleskopet fremvist en Chinese Song Thrush, som sad og sang i 
en grantop. Det er en rigtig morgensanger, for vi hørte den ikke mere. Det vrimlede med Yellow-
streaked Warbler, færre Gansu og Humes Leaf Warbler. Ny phyl var Buff-barred Warbler, hvor to 
energiske af slagsen lod sig både se og høre. Endelig var der en White-bellied Redstart, der 
responderede på playbacken. Men den overdrev ikke sin fremvisning, men skulkede i 
underskoven. Nemmere gik det med rubinnattergalen, som dog gav fotograverne problemer med 
helt oplagte skud. 

Vi så også den lokale halemejse – Silver-throated Tit – som iflg. Handbook of the Birds of the 
World er splittet fra Halemejse. Vi slutter af med endnu en turart, nemlig Chinese Leaf Warbler, 
som dog kun lod sin sang lyde på afstand. 

Vi iler til lufthavnen efter en omgang nudelsuppe. Der tages afsked med vores to dejlige chauffører, 
og de belønnes med hver en kuvert for fantastisk service og stabil kørsel. Vi har i alt kørt 4.488 km, 
og så har vi kun set en lille del af NØ-Tibet. 

Tjek-ind og security forløber gnidningsfrit. Afgang med Eastern China Airlines’ Boeing A320 var 
planlagt til kl. 15.05, men der er lidt forsinkelse. Take off kl. 15.25. Forventet flyvetid 2 timer og 10 
minutter. 

Vi siger farvel til Xining Airport, og en gravko vinker farvel. Et tegn på at den hastige udvikling i 
Kina – på godt (for velstanden) og ondt (for naturen, som der heldigvis er meget af endnu). 

Efter landing i Beijing siger vi farvel til Carsten, der fortsætter sit Kina-ophold med yderligere 2 
uger. Vi andre bliver indkvarteret på Beijing Airport Hotel, og får afskedsmiddag med Aiqin og 
Jesper H. på en nærliggende restaurant med Pekinand og en masse andre lækre retter, samt 
fremvisning af smukke perler – tak Aiqin. 

Vi får også skålet med Jesper H. og får sagt tusind tak for en spændende og fuglerig tur. Jesper 
har hoppet på tunge for at vi kan få set så mange fede fugle som muligt. Et imponerende stykke 
arbejde har båret frugt. Uden Jesper H. kendskab til sprog og lokaliteter, ville denne tur aldrig have 
været den samme. Vi skal herved viderebringe vores bedste anbefalinger til Goodbird og Jesper 
Hornskov. 

Dagens fugl: Sibirian Rubythroat.

Onsdag den 30. maj 2012 

Erik, Jørgen og Peter tager med Jesper H. til Sommerpaladset. Aiqin støder til senere. Lis og 
Jesper L. tager en afslapningsmorgen, og lader op til hjemturen. 

Der er afgang fra hotellet kl. 05.15. Der er ½ times transport til Sommerpaladset her på 
morgenkvisten. Vi får lige 4 timers morgensobs i dejligt solskinsvejr, kultur og fugle. Vi starter med 
2 syngende nordsangere, hvor Jesper bemærker, at den fugl vi ser bedst, har meget kort hale. 
Hmm, er det mon en anden race end den vanlige?

Herefter bruger vi ikke under ½ time til at se efter accrocephalus’ser i en lille rørskov. Vi ser først 
Oriental Reed Warbler, og kæmper lidt længere med Black-browed Warbler. Begge arter er relative 



talrige, og de synger lystigt. Medens vi leder efter Black-browed Warbler får Jesper øje på en 
Pallas’Grasshopper Warbler. Med lidt tålmodighed ser vi den også i teleskopet. Umulig at se er 
Pere David’s Bush Warbler, der kun kom i bogen fordi Jesper opdagede den på den insektagtige 
sang. 

35 arter og 9 nye turarter blev det til, herunder en mandarinand hun. Hannen gemte sig desværre. 
Men der var også meget andet at se på: Paladset på afstand, Marmorbåden, der fortsat ikke var 
kommet ud at sejle (det er en bygning!), og en masse historiske bygninger og broer. 

Tilbage til hotellet og vi tager alle med Shuttle-bussen til lufthavnen. Afsked med Aiqin og Jesper H, 
og endnu engang tak for en fantastisk tur til Det tibetanske Højland med smuk natur, 
bjergvandringer og en masse nye fugle og dyr. 

Dagens fugl. Mandarin Duck.

Take off med SAS Airbus 330 kl. 15.05. Forventet flyvetid 9 timer 20 minutter. 

Efter en rolig flyvning – og en kort nat og en laaang dag – lander vi i Kastrup kl. 18.20.

Samlet artsliste NØ-Tibet

Som grundlag for artslisten er der udarbejdet et regneark i samarbejde med vores lokalguide 
Jesper Hornskov fra Goodbird, hvor antal observationer/noteringer er sammentalt. Den samlede 
antal noteringer skelner således ikke med, at de samme fugle kan være set på flere dage. 

Taksonomi og fuglenavne er primært som oplistet i Field Guide of the Birds of China by John 
MacKinnon and Karen Phillipps suppleret for udvalgte arter med arts- og raceopdeling ifølge The 
Clements Checkliste version 6.6 from August 2011. Artsnavne er opdelt 2 og 3-ledet, hvor første 
led er familienavnet, andet led er artsnavnet og tredje led (hvis dette er tilføjet) er racen.  

Conservation status over rødlistearter er opført under respektive arter. Inddelingen er sket efter 
IUCN’s liste (International Union for Conservation of Natura and Naturel Resources), jf. dette link 
http://www.iucnredlist.org/ . Conservation status er inddelt således:   Extinct – Threatened (Critially 
Endangered, Endangered, Vulnerable) – A lower risk (Near Threatened) – Least Concern.

Der er indføjet kommentarer til nogle af arterne fra Jesper Hornskov, og disse er anført med JH’s 
initialer foran. 

Artsgennemgang:

Szechenyi’s Monal Partridge  – Tetraophasis szechenyi 
20 noteringer fordelt på 3 dage – alle Nangqian-området. 

Tibetan Snowcock – Tetraopallus tibetanus
17 noteringer fordelt på 3 dage i Nangqian-området. Vores første møde var den stemningsfyldt 
morgen den 10/5 hvor vi noterede 14 fugle. Vi havde fint medlys, og selv om hønsene var et stykke 
væk kunne vi nyde dem i skoperne på klippetoppene. Af og til fik vi set dem svæve ned ad bjerget. 
Og når der gik kavl i den, så var lydkulissen bare i orden. 

http://www.iucnredlist.org/


Przevalski’s Partridge – Alectoris magna
Ligner meget den europæiske Chukar. Vi så/hørte 6 den 15/5 i en wadi i bjergene omkring Chaka. 
Det blev en stemningsfuldt eftermiddag, hvor de kaglede uden andre lyde, der kunne forstyrre. 
Herudover 2 den 27/5. 

Daurian Partridge – Perdix dauurica susckkini
Den lokale agerhøne, hvor vi så 4 den 11/5 i bjergene omkring Xining samt 2 + 2 i Koko Nor-
området. 

Tibetan Partridge – Perdix hodgsoniae
Denne smukke lille hønsefugl noterede vi 19 af. Alle noteringer var i Nangqian-området fordelt på 4 
dage.

Blood Pheasant – Ithaginis cruentus 
Racen beicki. Vores første fugl hørtes først, og det blev til et par sekunders obs rimeligt tæt på. Det 
blev til 10 fugle fordelt på 3 dage i Nangqian-området. Dagens fugl den 22/5.

White-eared Pheasant – Crossoptilon crossoptilon dolani

Conservation status: Near Threatened.                                                                                                  

Det blev til hele 34 fugle fordelt på 4 dage. Flotte iagttagelser, hvor den 22/5 skiller sig ud, hvor vi 
havde adskillige på en bjergskråning på tæt hold og ivrigt kaldende. Dagens fugl den 19/5.  

Common Pheasant (Ring-necked Pheasant) – Phasanius colchicus
Men en total på 119 noteringer fordelt på 6 dage må den rigtige vilde fasan betegnes som 
almindelige. Den øgede opdyrkning giver arten gode betingelser for fouragering. Lakridsfugl, hvor 
Jørgen var først på aftrækkeren. 

JH: ***Cheng (1987) listed no fewer than 18 races for mainland China. Of these he listed just three 
for Qinghai: vlangalii, strauchi (for ‘NE part’) & suehschanensis as an accidental to Zekog in SE. 

Greylag Goose – Anser anser
Set på 2 dage ved Koko Nor henholdsvis 75 den 14/5 og 10 den 28/5.

Bar-headed Goose – Anser indicus
Talrig ved Koko Nor søen med 420 noteringer på 3 dage. Herudover hele 3820 på højplateauet 
den 24/5 ved Lake Longboatan i 4400 meters højde. I alt 4312 noteringer.

Whooper Swan – Cygnus cygnus 
1 par sås ved rede ved begge vores besøg ved Koko Nor-søen. 

Common Sheldduck – Tadorna tadorna
9 fugle fordelt på 4 dage.

Ruddy Shelduck – Tadorna ferruginea
Meget almindelig med hele 624 noteringer. Flest i Yushu-området. 

Mandarin Duck – Aix galericulata
Vi spejdede meget efter hannen under vores besøg ved Sommerpaladset den 30/5. Den viste sig 
dog ikke, så vi måtte ”nøjes” med fru Mandarin.  



Gadwall – Anas strepera
4 + 2 sås Koko Nor. 

Eurasian Wigeon – Anas penelope
21 fugle, hvor Koko Nor gav 15 + 4 fugle fordelt på 2 dage. 

Mallard – Anas platyhynchos
42 noteringer fordelt på 6 dage.

Northern Shoveler – Anas clypeata
15 + 1 fugl Koko Nor.

Northern Pintail – Anas acuta
En enkelt fugl den 14/5 Koko Nor.  

Garganey – Anas querquedula
Som øvrige andearter måtte vi til Koko Nor for at se 4 + 1 henholdsvis 14/5 og 28/5.

Common Teal – Anas crecca
40 Koko Nor den 14/5 og 2 samme sted på tilbageturen den 28/5.

Red-crested Pochard – Netta rufina
I alt 231 fugle alle Koko Nor: 80 den 14/5 og 150 den 28/5. Herudover 1 hun, som var forelsket i en 
Hvidøjet and ved Sommerpaladset den 30/5. 

Common Pochard – Aythya ferina
25 set Koko Nor 14/5.

Ferruginous Duck – Aythya nyroca
Fine iagttagelser Koko Nor den 14/5 med 15 fugle og 10 den 28/5. Herudover 70 den 24/5 Lake 
Longboatan og 1 Sommerpaladset den 30/5. I alt 96 noteringer.

Tufted Duck – Aythya fuligula
20 + 20 noteringer Koko Nor.

Common Goldeneye – Bucephala clangula
En enkelt han sås den 28/5 Koko Nor. 

Goosander – Mergus merganser
I alt 14 noteringer fordelt på 4 dage. 

Little Grebe – Tachybaptus ruficollis poggei
Det blev til 4 i Botanisk Have den 10/5 og 11 Sommerpaladset 30/5.  

***It was good to get views that allowed us to confirm that these birds had the white iris of ssp 
poggei, which also differs from the nominate in vocalizations



Lille lappedykker, racen poggei. Foto: Jørgen Kruse

Great Crested Grebe – Podiceps cristatus
I alt 214 noteringer fordelt på 5 dage. Et par i søen ved Sommerpaladset havde 6 unger. 

Black-necked Grebe – Podiceps nigrocollis
61 noteringer fordelt på 6 den 14/5 og 55 den 28/5 alle Koko Nor. 

Black Stork – Ciconia nigra 
Total 5 fugle. 2 overflyvende henholdsvis den 14/5 og 17/5. Herudover 3 Longboatan den 24/5.   

Yellow Bittern – Ixobrychus sinensis
2 fine iagttagelser for Sommerpalads-holdet den 30/5 var en fin afslutning på besøget. 

Black-crowned Night Heron – Nycticorax nycticorax
Med en total på 39 blev topdagen en flok på 16 2K fugle den 28/5 Koko Nor. I Beijing sås 18 fugle. 
Herudover spredte iagttagelser, bl.a. af en ungfugl, der rastede i noget småkrat på en 
bjergskråning. 

Chinese Pond Heron – Ardeola bacchus
9 noteringer, heraf 7 i Beijing. Det blev bl.a. til nogle fine observationer i Sommerpaladset.

Eastern Cattle Egret – Bubulcus coromandus
Clements betragter denne som en race af Cattle Egret: Bubulcus ibis coromandus. 
I alt 39 noteringer fordelt på 7 dage. Flest 24/5 Lake Longboatan med 20 fugle. 

Grey Heron – Ardea cinerea
6 Koko Nor 14/5.

Great Egret – Ardea Alba alba
En enkelt iagttagelse 28/5 Koko Nor.

Little Egret – Egretta garzetta garzette
8 iagttagelser fordelt på 7 dage.

Great Cormorant – Phalacrocorax carbo sinensis
I alt 43 noteringer heraf 25+15 Koko Nor. Herudover 3 Mekong floden 18/5.

Common Kestrel – Falco tinnunculus interstinctus
Spredte iagttagelser, men også nogle gengangere fra motorvejen ved Xining. I alt 18 noteringer.  



Amur Falcon – Falco amurensis
1 hun trak over vores hotel i Beijing den 11/5. 

Eurasian Hobby – Falco subbuteo
4 fugle, hvoraf de 2 var den 29/5 Xining-området.

Saker – Falco cherrug
Conservation status: Near threatened. Racen milvipes.

Vi havde hele 29 fugle, og det er nogle mindre end tidligere ture. Måske er der – selv her i artens 
stronghold – tale om tilbagegang? Vi nød denne kultart med fine iagttagelser af specielt yngre 
fugle, men også fede gamle. En sås plukke et bytte – dog på pæn afstand. Fødetilgangen her om 
sommeren er jo – med alle de pikaer – rigelig. Om vinteren er der mere smalhals.   

Udnævnt som dagens fugl den 25/5.
JH: ***On 25th we were amused to witmess a 2nd c-y bird attack a grounded Upland Buzzard; the 
buzzard stood its ground doing a defensive near-somersault, barely opening its wings!

Ung slagfalk. Foto: Erik Heberg

Osprey – Pandion haliaetus haliaetus
En overflyvende den 18/5 Den gule Flod.  

Black Kite – Milvus migrans migrans
Set på 7 af dagene med en total på 16. Flest den 23/5 med 5. 

Lammegeier – Gypaetus barbatus barbatus 
14 fugle og dejligt gensyn af en populær art. Vi så den første fugl – efter Lis havde opdaget den 
flyvende – lande tæt på, hvor vi stod, og det var ved dens rede!! Hvor heldig kan man være? I skop 
kunne vi se den på tætteste hold – imponerende!!! Peter fornemmede et kort øjeblik, at der lå en 
unge, men vi kunne ikke verificere det. 

På en af vores bjergvandringer kom vi op i 4.900 meters højde, og her havde en yngre lammegrib 
dens ”benknuser-sted”, hvor den fra ca. 25 meters højde taber den medbragte madpakke i form af 
en knogle, der herefter knuses på klipperne. Herefter kan marv og bensplinter fortæres.  



JH: Noted on eight dates - there were plenty of chances to simply enjoy this charismatic species: 
we found a nest, and on 20th a bone-dropping 3rd/4th c-y bird up in Grandala-land landed repeatedly 
less than 200m from where we were taking a breather! 

Lakridsart for Lis den 14/5.

Lammegrib. Foto: Erik Heberg

Himalayan Griffon – Gyps himalayensis
I alt 190 noteringer fordelt på 13 dage, så den er relativ almindelig, men den fylder den jo også 
meget på himlen, så den er ikke så nem at overse. Vores første iagttagelse den 13/5 var ved et 
Yakokse kadaver, der lå for foden af en bjergskråning. Og vi startede med 4 fugle ved kadaveret, 
og inden 30 minutter, så var der gribbefest med hele 24 fugle.

Et anden ”måltidsscene” var da vi opdagede nogle gribbe tæt på vejen. En hund var trafikdræbt, og 
de få gribbe, der havde indfundet sig, kæmpede om godbidderne. På et tidspunkt hev to gribbe i 
hver sin ende af den døde hund (i næsen og halen) og så blev der trukket til. De kæmpende fugle 
måtte dog fortrække, da en gammel fugl med udspilede vinger og truende adfærd kom 
hoppende/løbende til frokosten. Hakkeordenen findes indenfor alle dyrearter, herunder homo 
sapiens.   

Himalayagrib på vej til hundekadaver. Ka’ I så komme væk! Foto: Erik Heberg



Eurasian Sparrowhawk – Accipiter nisus nisus
1 Xining-området og 4 Nangqian-området. 

Grey-faced Buzzard – Butastur indicus
1 overtrækkende den 11/5 udfor hotellet i Beijing.

Himalayan Buzzard – Buteo burmanicus
Clements betragter denne som tilhørende gruppen buteo buteo burmanicus  under Common 
Buzzard (Himalayan).

Vi så 2 fugle: 1 den 12/5 Xining- og 1 den 21/5 Nangqian-området.

JH: ***Formerly considered a race of Common Buzzard B. buteo but genetically closer to Upland 
Buzzard B. hemilasius (Rasmussen & Anderton 2005) from which it is ecologically separated & 
easily - well, fairly easily! – distinguished. 

Upland Buzzard – Buteo hemilasius
Total 154 noteringer. En imponerende våge, som godt kan minde om Ørnevågen i jizz. 
Redebygning skete ofte i højspændingsmaster langs vejene. 

JH: Noted on ten dates - a powerful, lumbering buzzard with a bewildering range of plumages.

Upland Buzzard på jagt. Bandalaja Pass. Foto: Erik Heberg

Steppe Eagle – Aquila nipalensis nipalensis
Blot en enkelt iagttagelse den 14/5 Koko Nor.

Golden Eagle – Aquila chrysaetos daphanea
Det blev til hele 20 noteringer, heraf 2 dage med 5 fugle. Nangqian-området gav flest fugle med 16 
stk. 

Booted Eagle – Hieraaetus pennatus
3 fugle i Xining-området af den mørke fase kom i bogen.  



Eurasian (Common) Moorhen – Gallinula chloropus chloropus
2 + 2 fugle Koko Nor.

Eurasian (Common) Coot – Fulica atra atra 
100 + 12 fugle Koko Nor. 

Black-necked Crane – Grus nigricollis
Conservation status: Vulnerable.
Det blev til hele 76 fugle af denne nu sjældne art. Øget kreaturhold presser tamdyrene ind i 
reservaterne, og dermed tranens yngleområde. Vi så 2 par ved reder i Koko Nor, og havde hele 60 
fugle ved Lake Longboatan den 24/5.  

JH: ***This hardy yet Vulnerable ( http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/143783/0 ) Tibetan 
Plateau endemic breeder was one of the most hoped-for species!

Dagens fugl den 14/5 og lakridsfugl for Lis. 

Demoiselle Crane – Anthropoides virgo
En enkelt fugl var ikke kommet videre nordpå og rastede ved Lake Longboatan den 24/5, og 
selvom den var langt ude, så betød klart vejr og medlys gode obs. Dagens fugl den 24/5. 

Ibisbill – Ibidorhyncha struthersii
Det blev til 5 fugle af denne eftertragtede art. 1 sås Xining-området og 4 Nangqian-området. 

JH: ***Somehow, Ibisbills seen in Tibet ‘frozen’ against a rushing stream - yaks snorting in the 
background - are better than the sad one or two which may still cling on along the last stretch of 
barely acceptable water close to Beijing in competition with sickly-looking domestic ducks!

Dagens fugl 13/5 og lakridsart for Jørgen.

Ibisbill. Foto: Jørgen Kruse

Black-winged Stilt – Himantopus himantopus
15 + 12 fugle – heraf flere ynglefugle – Koko Nor.

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/143783/0


Nothern Lapwing – Vanellus vanellus
2 fugle sås Koko Nor såvel den 14/5 som 28/5.

Pacific Golden Plover – Pluvialis fulva 
10 noteringer, heraf 4 + 2 Koko Nor. Herudover 4 Yushu-området.

Little Ringed Plover – Charadrius dubius
1 ved vandhul Chaka-området 15/5.

Kentish Plover – Charadrius  alexandrinus alexandrinus
Med en total på 47 fugle og flest den 15/5 med 40.

Spot-fronted Sand Plover – Charadrius atrifrons
Clements har opdelt Lesser Sand Plover op i to grupper: Tibetan og Mongolian. Under gruppen 
Tibetan findes charadrius mongolus atrifrons, hvis udbredelsesområde er Himalaya og Syd Tibet. 
Racen kan forventes splittet under navnet Spot-fronted Sand Plover.

I alt 33 noteringer, heraf 23 Koko Nor-området og 10 Plateauet, Yushu-området.

JH: ***^formerly consider conspecific with Lesser Sand Plover Charadrius mongolus.
***ssp atrifrons has ‘forehead and band through and below eye to ear coverts black, occasionally 
with some white mottling in front of eye; rufous-cinnamon of chest extends to flanks and breast, not 
bordered by black bar against white chin’ while mongolus has forehead white, often divided by 
narrow black line in middle, bordered from cinnamon forecrown by narrow black line; black line 
runs from lores to ear coverts and white line from above eye to above ear-coverts; narrow black 
bar between white chin and clear-cut cinnamon-rufous chest-band’. schaeferi ‘often has some 
white on forehead;  intermediate between   atrifrons   and nominate   mongolus  ’, ‘often closest to 
mongolus’: BWP vol III, p169.  

Solitary Snipe – Gallinago solitaria solitaria
En enkelt overraskende fugl 14/5 Koko Nor. Lod sig se fint, da den gik væk fra os mellem nogle 
spredte græstuer.

Den skovsneppe-lignende Solitary Snipe. Foto: Erik Heberg



Pintail Snipe – Gallinago stenura 
2 ved vandhul Chaka-området 15/5. 

Black-tailed Godwit – Limosa limosa
191 noteringer, heraf 40 af den vestlige race limosa Koko Nor, og 151 af ubestemt race Yushu-
området. Som udgangspunkt bestemte vi fuglene til den vestlige race, men da Jesper H. den 17/5 
ser en østlig en af slagsen, så fik han gummiben.

Østlig race melanuroides?
JH: Exceptional views of a solitary bird which appeared to be this taxon on 17th.
***’sides of breast narrowly, flanks broadly banded; bars meet across belly. Vent speckled black on 
white; undertail coverts w/ arrowhead [markings]’…

Vestlig race/nomintracen limosa:?
150 sås den 18/5 blev først bestemt til vestlig race, men JH maner til eftertænksomhed. Der var 
konkurrerende fugle på lokaliteten, bl.a. slagfalk der havde slået et bytte, så kobbersnepperne fik 
ikke opmærksomhed.
***What appeared to be an Eastern on the previous day introduced more caution

Whimbrel – Numenius phaeopus
1 fugl sås overflyvende den 28/5 ved Koko Nor. 

JH: ***^vide Inskipp et al (2011) split into three species, incl Siberian Whimbrel Numenius 
variegatus & European Whimbrel Numenius phaeopus… the views we had did not allow us to form 
an opinion on which of the two it was…
***phaeopus was listed only for Xizang and Xinjiang by Zheng et al (2005).

Eurasian Curlew – Numenius arquata orientalis
En enkelt iagttagelse af 1 fugl den 15/5 Chaka desert.

Spotted Redshank – Tringa erythropus
5 Koko Nor og 2 på Plateauet.

Common Redshank – Tringa totanus
Almindelig i vådområder med i alt 159 noteringer fordelt på 6 dage.

Common Greenshank – Tringa nebularia
En fugl den 14/5 Koko Nor.

Wood Sandpiper – Tringa glareola
12 Koko Nor 14/5 samt 3 Yushu-området 18/5.

Common Sandpiper – Actitis hypoleucos
7 noteringer fordelt på 3 dage.

Temmincks Stint – Calidris temminckii
Vores første besøg den 14/5 i Koko Nor gav 15 fugle. Ingen sås samme sted den 28/5, så de må 
være trukket nordpå. Endvidere 6 fugle Chaka-området 15/5. 

Long-toed Stint – Calidris subminuta 
En ualmindelig forårsobservation af 1 fugl 14/5 Koko Nor. 



JH: ***At Golmud, in the Qaidam, the species was only recorded in autumn despite good coverage 
also in spring (JH pers. obs.)

Curlew Sandpiper – Calidris ferruginea
Blot en fugl Yushu-området den 14/5. 

Great Black-headed Gull – Larus ichthyaetus
Hele 80 fugle blev noteret på vores to besøg ved Koko Nor: 25 den 14/5 og 55 den 28/5. Der er 
således mindst 55 fugle ved Koko Nor. Alle fuglene var i sommerdragt, og vi så dem på bedste vis. 
Den 28/5 sås talrige måger fiske lige udfor parkeringspladsen og med meget fint medlys, var det 
ikke dårligt at være fotograf.  

JH: ***In addition, two large gulls N of Xining on 13th may have been this species.

Brown-headed Gull – Larus brunnicephalus
Første fugle sås på vej til Koko Nor, hvor vi den 14/5 havde 20 fugle og 28/5 10 fugle. I alt 
noteredes 90 fugle fordelt på 6 dage. Flest Yushu-området med 50 den 18/5. 

Common Black-headed Gull – Larus ridibundus
En 2K fugl sås Koko Nor 14/5. 

Common Tern – Sterna hirundo minussiensis 
Almindelig i vådområder og fåtallig ved floder. Ud af de 160 noteringer var de 50 + 60 ved Koko 
Nor. 

White-winged Black Tern – Chlidonias leucopterus
Forårstrækket af denne art var ikke indledt ved vores første besøg ved Koko Nor, der er kendt 
rasteplads for såvel hvidvinget som hvidskægget terne. På returbesøget fik vi belønningen af 5 
flotte fugle den 28/5.

Whiskered Tern – Chlidonias hybrida swinhoei
Også den hvidskæggede terne sås først den 28/5 ligeledes med 5 fugle Koko Nor.  

Pallas’s Sandgrouse – Syrrhaptes paradoxus
Der blev ofret og bedt til de højere magter, da de første steppehøns viste sig i Chaka desert. Arten, 
som vi alle glædede os til. Mindst 11 fugle noteredes, men der var en del frem- og tilbageflyvning, 
så antallet kan godt have været større. Vi var så heldig at se et par på jorden, og hannen lod sig 
fotografere i længere tid. Fantastisk observation. 

JH:  11+ on 15th – scrutinized on the ground… AND photographed! Essentially a bird of the steppes 
of Central Asia east to Mongolia, its occasional irruptions – during which it may reach and breed in 
e g Scandinavia – adds considerably to its charisma, making it a real Dreambird.
***Unfortunately the species’ sought-after congener Tibetan Sandgrouse S. thibetanus eluded us 
despite many calories expended searching.

Selvfølgelig udnævnt til dagens fugl 15/5. What a bird!

Blue Hill Pigeon – Columba rupestris repestris
Hedder Hill Pigeon hos Clements. 
Meget almindelig med hele 1538 noteringer. Flest fugle sås da vi kørte langs Koko Nor-søens 
nordside, hvor opdyrkning gav gode fourageringsbetingelser. På markerne talte vi held 1300 fugle.  



Snow Pigeon – Columba leuconota gardaria
18 fugle af denne højlandsart alle i Nangqian-området.

Oriental Turtle Dove – Streptopelia orientalis orientalis
Det blev til 37 noteringer af denne smukke due. 

Eurasian Collared Dove – Streptopelia decaocto xanthocycla
Vi så arten gentagne gange i den lille lund i Chaka by. Herudover spredte iagttagelser. I alt 
noteredes den 37 gange.

Rock Dove – Columba livia
Set i flere byer. 

Spotted Dove – Streptopelia chinensis chinensis
I alt 12 noteringer.

JH: 11 at Botanical Gardens on 10th was not unexpected, but one in a poplar grove W of Koko Nor 
on 27th was a notable record.

Large Hawk-Cuckoo – Cuculus sparverioides
Clements har et andet familienavn: hierococcyx sparverioides.
Svær at få at se, men det lykkedes den 11/5. 

JH: : two heard at Botanical Gardens & one flying by at our hotel the next morning.

Indian Cuckoo – Cuculus micropterus micropterus
Endnu en høreart: 1 hørt 2 dage i hotelhaven Beijing. Den 30/5 noteredes 4 fugle, heraf 1 set i 
hotelhaven Beijing og 2 set og 1 hørt Sommerpaladset.    

Common Cuckoo – Cuculus canorus canorus
I alt 74 noteringer fordelt på 14 dage. Det var lidt underligt, da vores første gøg sås overflyvende i 
over 4000 moh og i let snevejr. Ikke lige sådanne omstændigheder vi ser gøg hjemme i Danmark. 
Dagens fugl den 28/5.

Oriental Scops Owl – Otus sunia stictonotus
2 hørt Botanic Garden, Beijing, den 10/5. 

Little Owl – Athene noctua impasta
2 fugle sås fra bil 1 den 28/5. 

Common Swift – Apus apus pekinensis
Racen pekinensis som adskiller sig fra nominatracen som beskrevet nedenfor af den kendte 
israelske ornitolog Mr. Hadoram på Israbirding’s hjemmeside.
 
The characters of race pekinensis (Common Swift) and its separation from Pallid Swift
last week I saw passage of both species together in Nizzana (see images). Race pekinensis differs 
from nominate apus by its paler forehead which often extends further back as narrow stripe 
above/beyond eye, and purer white and larger throat-patch, as well as overall browner plumage, 
greyer under tail-coverts and broader pale tips below; also note distinctly paler inner primaries, 
secondaries, and greater upper wing-coverts. Thus, it could in certain lights appear like Pallid 
Swift, but which, still, have paler plumage and even wider throat patch (see image). I hope this of 



interest. Actually, the passage of the swifts was unusually low, probably following the bad whether 
(but maybe there is about local migration expert that can explain this phenomenon better), but for 
your info pekinensis is on the way to its Asian breeding ground.

Det blev til 203 noteringer, heraf 105 i Beijing og 65 Koko Nor. Herudover spredte iagttagelser. 

Mursejler – race? Foto: Jørgen Kruse

Pacific-/Salim Alli’s Swift – Apus pacificus
Der er fornyligt sket et split af Fork-tailed Swift i 4 arter: Pacific (Apus pacificus: breeds Sibiria-
Japan, winters SE Asia to Tasmania)), Salim Ali’s (Apus salimali: breeds high atitude east Tibetan 
Plateau and west Sichuan, winters unknown), Blyth’s Swift (Apus leuconyx: breeds Himalayan part 
of Indian subcontinent into Bhutan and Nepal, winters unknown) og Cook’s Swift (Apus cooki: 
nothern south-east Asia, winters in the south). 

Vi så 35 den 13/5 i Xining-området i ca. 4000 moh, som kunne være enten forbitrækkende Pacific 
eller lokale Salim Alli’s Swifts. 

JH: 35+ N of Xining on 13th, incl a flock of 23 heading N at 12h00…unfortunately they were too 
distant to allow us to identify them.

Salim Alli’s Swift – Apus salimali
Vi så 26 fugle i Nangqian-området.  

JH: 26 bird-days. Positively identified on five dates, incl N of Xining on 29th.
***Leader (2011) concluded that the Apus pacificus complex should be treated as four species, at 
least three of which occur in China/Tibet. 
***Salim Ali’s Swift Apus salimali is ‘restricted to E Tibetan Plateau and adjacent high-altitude W 
Sichuan’ breeding at ‘very high altitudes (above 3,400m)’ – presumably ‘Fork-tailed Swifts’ 
breeding near Xining, Qinghai, at c2,500m are also this form. ‘Its winter distribution is apparently 
unknown but, at the very least, it must be an altitudinal migrant’.
 The species is longer-tailed with a proportionately shallower tail fork, has different throat pattern 
(‘narrow pale strip on the center of the throat and is narrowest at the base of the bill, where it 
tapers to a neat point’, ‘less than half the width of the other taxa’), ‘the rump patch is consistently 
narrow’, ‘the crown and nape are mid-brown, contrasting conspicuously’ with the glossy black 
mantle, and the pale tips to the underparts are much reduced compared to pacificus (more 
comparable to leuconyx in this character). 

Common Kingfisher – Alcedo atthis bengalensis 
1 fugl sås i en af søerne henholdsvis ved Botanisk Have og Sommerpaladset. 



Eurasian Hoopoe  – Upupa epops saturata
I alt 19 noteringer fordelt på 8 dage. 

Grey-capped Pygmy Woodpecker – Dendrocopos canicapillus scintilliceps 
Clements kalder den blot Grey-capped Woodpecker.
Det blev til en fugl i toppen af poplerne ved motorvejen nær hotelhaven i Beijing den 10/5. Sås fint i 
teleskop.  

Great Spotted Woodpecker  – Dendrocopos major 
Der er 9 racer af stor flagspætte i Kina. Vi har nok set 2 af disse. 
I alt 8 noteringer, heraf 4 i Beijing og 4 i Xining-området. 

Black Woodpecker  - Dryocopus martius
Racen khamensis. 
En enkelt fugl lod sig se på en trærod under morgenmaden i Nangqian-området den 23/5.

Grey-headed Woodpecker – Picus canus
Racen jessoensis sås i Beijing og racen kogo i Qinghai.
I alt 10 noteringer, de fleste blev hørt. 5 i Beijing, 1 i Xining- og 4 i Nangqian-området.  

Ashy Minivet - Pericrocotus divaricatus
1 trak nordpå den 11/5 i hotelhaven Beijing.  

Brown Shrike  – Lanius cristatus
Race ej fastslået.  
Blot 3 iagttagelser: 1 hotelhaven, Beijing, 11/5, og 2 Koko Nor 15/5.

Isabelline Shrike – Lanius isabellinus isabellinus
Hedder Red-tailed Shrike hos Clements. 

Grey-backed Shrike – Lanius tephronotus 
Udbredt med 53 noteringer fordelt på 15 dage.

Black-naped Oriole  – Oriolus chinensis
2 lød sig høre om morgenen den 11/5 i hotelhaven, Beijing.

Black Drongo – Dicrurus macrocercus
1 – formentlig nordtrækkende – set Sommerpaladset den 30/5.

Azure-winged Magpie  – Cyanopica cyanus 
Nominatracen cyanopica cyanus cyanus i Beijing. Racen kansuensis i Qinghai.

Karakterfugl i Beijing med 95 iagttagelser. Herudover set i Xining, Koko Nor og Yshu-området. I alt 
155 noteringer. 

JH: ***Apparently (G Pettersson pers com) the Iberian taxon, C. (c.) cooki, has been shown to be 
sufficiently differentiated genetically to merit elevation to full species status. In addition to the ones 
we saw, kansuensis in NE Tibet & interposita at Beijing, the eastern species includes a further five 
taxa (Dickinson 2003). 

Common Magpie  - Pica pica



Som Beijing udvikler sig, så følger husskaden med. Det blev til i alt 39 noteringer I Beijing. 
Herudover 32 Xining- 25 Koko Nor- og 3 Yushu-området.

JH: ***The two Pica taxa occupy mutually exclusive ranges and display a number of vocal, 
morphological & habitat differences.

Tibetan Magpie – Pica (pica) bottanensis
Betragtes af Clements som race af Common Magpie.

Almindelig i Nangqian-området med 105 noteringer. Ikke knyttet til byer som husskaden.  

Henderson’s Ground Jay  – Prodoces hendersoni
Bil 1 fik en flyvende fra bilen den 14/5. Satte sig herefter fint i en busk. Lidt bakken gav fotografen 
fine skud. Herudover 4 Chaka-området og 3 Golmud. Så alt i alt 8 fugle af denne sjove og 
selskabelige fugl. 

Hume’s Groundpecker – Pseudopodoces humilis
Lokalt almindelig på egnede områder. I alt 128 noteringer. En meget tillidsfuld og underholdende 
fugl. Dagens fugl den 27/5.   

JH: This delightful high-altitude specialist was noted on 13 bird-days.
***Apparently most closely related to Paridae (Dickinson 2003; B King pers com.) but please let us 
do our bit to avoid a newly concocted English name – which the risk of keyboard distress prevents 
me typing here _______ ______-___ - from slipping into common usage!

Red-billed Chough  – Pyrrhocorax pyrrhocarax 
Meget almindelig i bjergområder over 2300 moh., og det var der jo næsten på hele turen.  338 
noteringer fordelte sig på 17 dage.  

Alpine Chough  – Pyrrhocorax graculus
Lever højere oppe end alpekragen, og sås kun på 3 af dagene – alle Nangqian-området. Den 21/5 
sås 24, heraf en flok på 15, der svævede over ned over en bjergkam, satte sig, og svævede 
videre. I alt 25 noteringer.   

Daurian Jackdaw – Corvus dauuricus
Sås kun i Nangquian-området med 158 noteringer bortset fra 7 i Koko Nor-området. Alle var 
udvoksede fugle bortset fra 21/5, hvor en flok på 75 helt sorte ungfugle, sås tidligt om morgenen 
flyve ud fra kløften efter overnatning.  

Large-billed Crow  – Corvus macrohynchos 
I alt 9 fugle: 9 Xining- og 12 Nangqian-området. 

JH: ***According to Zheng (2005) ssp tibetosinensis is restricted to E Qinghai, SW Xizang, NW & 
W Yunnan, and N & W Sichuan. 

Carrion Crow  - Corvus corone
2 fugle Xining-området blev bestemt til sortkrage. 

Rook – Corvus frugilegus
3 dage i Xining-området gav 75 noteringer. Så langs motorvejen og det opdyrkede område nord for 
Datong. 



JH: ***ssp pastinator differs from the nominate in lacking ‘bare chalky white facial skin […] and has 
a more sharply pointed bill’: Brazil (2009).

Great Tit  – Parus major minor
Race under gruppen Great Tit (Japanese) hos Clements.
Det blev til 7 i Xining- og 1 Koko Nor-området.  

Yellow-bellied Tit– Parus venustulus
4 noteringer – alle i Beijing. 

Rufous-vented Tit  – Parus rubidiventris 
Racen beavani. 
4 fugle den 12/5 Dong Xia og 2 den 21/5 Nangqian-området.

Marsh Tit  – Parus palustris
Racen brevirosrtis??  Familienavn hos Clements: Poecile.
6 sås i Botanic Garden og 1 hotelhaven, Beijing. 

JH: ***Given that ‘each male [Marsh Tit] may have a repertoire of up to 19 song variants’ (Harrap & 
Quinn 1996), differences in vocalizations between this taxon, the SE-most, and others will need to 
be shored up by DNA & behavioural studies before sceptics will even begin to consider elevating 
the morphologically only subtly different hellmayri to full species status.

Songer Tit – Parus songarus
Clements: Poecile songarus weigoldicus. 
Den lokale fyrremejse-type sås almindeligt i Dong Xia med 25 den 12/5. Herudover 22 Nangqian-
området + nogle småobs. I alt 49 noteringer.

JH: Noted on seven dates N of Xining (ssp affinis) & S of Yushu (ssp weigoldicus).
***Note that of the several Songar Tit sspp maybe only weigoldicus merits full species status (the 
rest are now lumped back in with Willow Tit Parus montanus by e g IOC).
***Rasmussen & Anderton (2005) noted that “the case for treating weigoldicus as a full species 
appears particularly strong on the basis of its unusually high genetic distances from other taxa, 
despite weak morphological differentiation”. Actually – as we couldn’t help noticing (& see Collar & 
Pilgrim 2007) - weigoldicus does differ ‘conspicuously’ in many respects, incl vocalizations, from 
even affinis.

White-browed Tit  – Parus superciliosus 
Clements familienavn: Poecile.
Vi var ved at få sved på panden omkring denne tibetanske endem. Først den 27/5 i Dulan 
Mountain lykkedes det med 4 fugle.



White-browed Tit. Foto: Jørgen Kruse

Grey Crested Tit  - Parus dichrous
Nominatracen dichrous. Clements familienavn: Lophohanes. 
Blot 3 fugle Nangqian-området den 21/5.

Pale Sand Martin – Riparia diluta tibetana
I alt 109 noteringer fordelt på 7 dage. 

Barn Swallow  – Hirundo rustica tytleri (buff-bellied) 
Total oplistet 69 noteringer fordelt på 12 dage, 

Eurasian Crag Martin – Ptyonoprogne rupestris
Nangqian-området gav 17 fugle, så almindelig kan den ikke siges at være. 

Asian House Martin – Delichon dasypus cashmirinensis 
Den 22/5 fik vi set 30 fugle, heraf flere så tæt på, at de sorte undervingedækfjer tydeligt kunne ses. 
I alt 33 iagttagelser. 

Red-rumped Swallow  – Cecropis daurica
Fåtallig med 8 fugle: 3 Beijing, 2 Nangqian  og 3 Lake Longboatan.

Silver-throated Tit (Long-tailed Tit) – Aegithalos caudatus vinaceus
Split Aegithalos vinaceus Silver-throated Tit er på vej.
5 fugle sås den 29/5 Laoye Shan.

JH: ***^IOC, following HBW, elevates the taxa vinaceus & glaucogularis to full species status as 
‘Silver-throated Bushtit’ Aegithalos glaucogularis - as recently as 2008, however, the notion of 
vinaceus as a possible split was firmly booh'd by group members. 



Snart hedder du Silver-throated Tit. Foto: Jørgen Kruse

White-browed Tit-Warbler  - Leptopoecile sophiae obscurus
17 iagttagelser fordelt på 6 dage vidner om en ikke ualmindelig fugl. Desværre var den meget svær 
at få set ordentlig. Den søgte føde inde i de tætte graner, så det var oftest skygger eller korte glimt, 
man måtte nøjes med. 

White-browed Tit-Warbler. Foto: Jørgen Kruse

Crested Tit-Warbler  – Leptopoecile elegans 
Langt mindre i udbredelse end White-browed Tit-Warbler, der er opdelt i 4 racer.
Det holdt hårdt: 5 kom i bogen den 21/5 Nangqian-området. Og specielt en han lod sig se på 
herligste hold.
 
JH: Five on 21st – we had to work a bit for it, but were then duly blown away by a full adult male, at 
eye level & very close.



Crested Tit-Warbler viser ryggen. Foto: Jørgen Kruse

Mongolian Lark – Melanocorypha mongolica
Denne smukke og kraftfulde lærke sås med 11 iagttagelser. 6 Koko Nor området, 1 Chaka Desert 
og 4 langt en nybygget motorvej på vej til Gonhe den 16/6

Mongolian Lars. Foto: Jørgen Kruse

Long-billed Calandra Lark – Melanocorypha maxima
Hedder Tibetan Lark hos Clements.
Denne verdens største lærke sås med 46 noteringer fordelt på 6 dage. Meget lig  Mongolian Lark, 
dog med langt næb.  

Hume’s Short-toed Lark – Calandrella acutirostris tibetana
Hedder Hume’s Lark hos Clements. 
Total 27 iagttagelser fordelt på 6 dage. Flest Koko Nor og Chaka desert med 20 fugle.



Humes Short-toed Lark i sneen. Foto: Erik Heberg

Asian Short-toed Lark – Calandrella cheleensis beicki 
Clements benævner arten Lesser Short-toed Lark – Calandrella rufescens beicki. 

Crested Lark  – Galerida cristata magna
En art med hele 31 racer. Racen vi så var magna.
Vi så 2 fugle under morgenmaden lige udenfor Gonhe.

JH: would have been ‘Lark of the Day’ if we hadn’t just seen Mongolian, a species which relegates 
most other larks to also-ran status.

Oriental Skylark – Alauda gulgula inopinata
Meget almindelig med hele 247 noteringer fordelt på 16 dage.  

Horned Lark – Eremophila alpestris nigrifrons 
Meget almindelig med hele 724 noteringer fordelt på 14 dage. 

Bjerglærken så vi her-der-og-alle-vegne. Foto: Jørgen Kruse

Chinese Hill Warbler  - Rhopophilus pekinensis pekinensis
Clements benævner arten: White-browed Chinese Warbler. 
2 hørt Botanic Garden, Beijing.



Chinese Bulbul – Pycnonotus sinensis sinensis
Clements kalder arten Light-vented Bulbul.
Også en Beijing-fugl med 15 den 10/5 og 3 30/5. 

Chinese Bulbul, Beijing. Foto: Jørgen Kruse

Pere David’s Bush Warbler  – Bradypterus davidi
Clements har denne art som race af Spotted Bush Warbler: Bradypterus thoracicus davidi. 
Under vores søgen i en lille sø ved Sommerpaladset efter at få pallas græshoppesanger set 
ordentlig, hørte Jesper H. en insektlignende sang, som han hurtigt omsætter til Pere David’s  Bush 
Warbler. Vi forsøgte at få set fuglen, men den skulkede helt vildt, så det var håbløst. 

JH: ***Kennerley & Pearson (2010) accepts the Pere David’s (or ‘Baikal’) Bush Warbler, comprising 
the taxa davidi (breeding in ‘E Siberia from the NW Amur region south to NE China, with an 
isolated population in C China’) & suschkini (breeding in ‘Siberia from the Russian Altai east 
through Sayan Mountains to the region of Lake Baikal’), as a species, B. davidi, distinct from 
Spotted Bush Warbler, comprising the taxa thoracicus (breeding ‘ C and E Himalayas to W & S 
China’), przevalskii (breeding  ‘Sichuan to N Qinghai, SW Gansu and S Shaanxi’) &  kashmirensis 
(breeding in ‘W Himalayas’).

Pallas’s Grasshopper Warbler – Locustella certhiola
Et forsøg på at få Black-browed Reed Warbler at se, dukkede en Pallas Græshoppesanger 
pludselig op i rørkanten. Vi så den flere gange kortvarigt i teleskop. 

Oriental Reed Warbler  – Acrocephalus orientalis 
En længere vandretur giver hele 16 fugle, hvoraf de fleste er syngende.

Black-browed Reed Warbler  – Acrocephalus bistrigiceps
Vi ser enkelte af slagsen, men de fleste af de 15 noterede var syngende fugle. 

Dusky Warbler – Phylloscopus fuscatus
2 fugle sås/hørtes kalde i hotelhaven, Beijing, den 11/5.

Tickell’s Warbler – Phylloscopus occisinensis 
Navn i Clements oversigt: Tickell’s Leaf-Warbler – Phylloscopus affinis.
Relativ almindelig, specielt I Nangqian-området. I alt noteredes 93. En meget hårdfør phyl, der 
lever i sparsomt bevoksning i højderne.  



JH: ***Martens (2008) elevates part of Tickell’s Warbler to full species status as P. occisinensis
    http://globiz.sachsen.de/snsd/publikationen/vertebrate-zoology/vz58-2/06_Martens.pdf

Yellow-streaked Warbler – Phylloscopus armandii
I alt 87 noteringer. Talrigst i Xining-området, hvor hele 40 den 29/5 sås Laoye Shan. 

JH: Noted on seven dates, incl on 11th when a bonus singleton was seen & (especially!) heard in 
the grounds of our Beijing hotel – main event 41 N of Xining on 30th

Radde’s Warbler – Phylloscopus schwarzi
Meget fine iagttagelser af en syngende fugl vakte glæde på morgenkvisten den 11/5 i hotelhaven, 
Beijing. Sås også dagen før.

Buff-barred Leaf-Warbler – Phylloscopus pulcher pulcher
To fugle sås på falderebet den 29/5 Xining-området. 

Gansu Leaf Warbler – Phylloscopus kansuensis
I alt 57 noteringer fordelt på 3 dage alle i Xining-området. 

JH: ***This attractive warbler was only recently reaccepted as a valid species, and its winter 
quarters remain undiscovered. 

Ganzu Leaf Warbler – Dong Xia – Foto: Jørgen Kruse

Chinese Leaf-Warbler – Phylloscopus yunnansis 
Vi ventede længe for at få de 2 hørte fugle at se, men desværre forgæves. Vi er i Laoye Shan den 
29/5.

Pallas’s Leaf-Warbler – Phylloscopus proregulus
En enkelt fugl hørt kalde Botanic Garden den 10/5.  

Eastern Lemon-rumped Warbler – Phylloscopus forresti
Clements kalder den Sichuan Leaf-Warbler. 
Set/hørt 2 dage i Nangquan-området den 21. og 23/5 med i alt 12 noteringer. 

JH: ***Martens et al. 2004 (vide Rheindt 2006) elevated forresti, considered a synomym of 
chloronotus by Cheng (1987), to full species status, splitting it from chloronotus (of Nepal) which, 
with simlaensis, becomes Western Lemon-rumped Warbler. The two differ “dramatically in song 

http://globiz.sachsen.de/snsd/publikationen/vertebrate-zoology/vz58-2/06_Martens.pdf


and mitochondrial DNA (4.2% cytochrome-b divergence)”: Rheindt (2006). Given that the type 
locality for forresti is Lijiang, in Yunnan (Cheng 1987) it is not obvious that “Sichuan Leaf Warbler’ 
is preferable to ‘Eastern Lemon-rumped Warbler’. “Presumably the hitherto unknown border 
between both species lies somewhere in Yunnan, Burma or north-eastern India.”: Rheindt (2006). 
Ahem?

Yellow-browed Warbler – Phylloscopus inornatus
12 noteringer (flest hørt) den 10-11/5 i hotelhaven, Beijing. 

Hume’s Leaf-Warbler – Phylloscopus humei
Hedder Hume’s Warbler hos Clements.
Set/hørt på 5 dage med 74 noteringer. Flest Xining-området med 63.

JH: ***Rasmussen & Anderton (2005) treats both sspp as full species, noting that “although the call 
of mandellii is markedly different from [nominate] humei, the whistled songs of both taxa are 
variable and often inseparable. While mandellii is genetically closer to humei than to inornatus, it is 
long-separated from either according to mtDNA (Irwin et al. 2001); its status as a full species thus 
remains equivocal.”

Artic Warbler – Phylloscopus borealis
2 sås/hørtes synge den 30/5 Sommerpaladset. 
JH: one was seen particularly well: ‘w/ yellow belly stripe & relatively small?’.

Greenish Warbler  – Phylloscopus trochiloides
Et influks indtraf den 22/5, hvor 12 fugle blev noteret. Herudover en den 28/5 en lund syd for Koko 
Nor.  

Margelanic Whitethroat – Sylvia Margelanica
En nyligt splittet art fra vores almindelige gærdesanger. Vi havde 5 den 28/5 nær Golmud.

Kozlov’s Babax  – Babax koslowi koslowi
Conservation status: Near threatened. Hos Clements hedder arten Tibetan Babax. Norminatracen 
Babax koslowi koslowi. Har meget begrænset udbredelsesområde og artens anden race lumsdeni 
yngler i sydøst Tibet. 

Vi havde hele 13 noteringer i Nangqian-området. 
JH: Noted on four dates – on 19th ‘two out in the open, ‘scoped across the river’: one of our best 
excuses for visiting an unbeatably pretty area on the remote Xizang border, this restricted-range 
species proved comparatively obliging.

Pere David’s Laughingthrush  – Garrulax davidi davidi
Der er 4 racer og vi så norminatracen.  
I alt 19 noteringer: 3 Beijing og 16 Xining-området. Arten høres mere end den ses, men det lykkes 
alligevel med tålmodighed at få flere fine obs.

Giant Laughingthrush – Gerrulax maximus
Er endnu sværere at få at se end ovenstående art. Vi noterede 26 fugle på 3 dage i Nangquan-
området, og det lykkedes kun at se en fugl flyve væk. Til gengæld ”fylder” de meget i lydkulissen.  

JH: ***This superb-looking species has an impressive range of calls, some subdued, some 
anything but, yet others direct or derived mimicry – duetting birds are often a striking component in 
the dawn chorus, and throughout the day groups moving about will mark their progress with 
occasional sessions of loud calling.



Elliot’s Laughingthrush – Gerrulax elliotii przewalskii 
Den almindeligste Laughingthrush med 92 noteringer fordelt på 6 dage. Heraf 37 i Xining- og 55 i 
Nangqian-området. 

Chinese Fulvetta  - Alcippe striaticollis
Clements har familienavnet Fulvetta. 
Vi hørte en fugl to gange, og hver gang gav vi os god tid til finde kræet. Men nej, det blev til 
forsøget.

JH: ***Knowing the call AND where to listen out for it is - even more so than in the case of the 
skulking Kozlov’s Babax – the key to locating this subtly attractive but, alas, skulky endemic.

Vinous-throated Parrotbill – Paradoxomis webbianus fulvicauda
20 fugle noteredes Botanic Garden 10/5.

Goldcrest – Regulus regulus yunnanensis
 8 fugle Xining og 5 fugle Nangqian.

Northern Wren – Troglodytes troglodytes szetschuanus
Dejligt genhør med vores egen lille gærdesmutte. 7 noteringer fordelt på 2 dage i Xining-området

Chinese Nuthatch  – Sitta villosa 
Opført som Snowy-browed Nuthatch – Sitta villosa bangsi hos Clements.
8 noteringer Dong Xia og 1 Laoye Shan.  

Przevalski’s Nuthatch: I sidste øjeblik. Foto: Jørgen Kruse

Przevalski’s Nuthatch – Sitta prezewalskii
Denne smukke spætmejse vakte lykke den 12/5 Dong Xia med 3 fugle.
Dagens fugl den 12/5. 

Wallcreeper – Tichodroma muraria nepalensis
Endnu et gensyn/-hør med en attraktiv art. Det blev kun til 2 fugle den 13/5 Qilian Mountains og 1 
fugl hørt og set i wadi nær Chaka.



En af to murløbere Quilian Mountain. Foto: Erik Kruse

Eurasian Treecreeper – Certhia familiaris  
7 set Dong Xia den 12/5.

Hodgson’s Treecreeper (Eurasian Treecreeper)  – Certhia hodgsoni
Split, som endnu ikke medtaget på Clements liste.
3 fugle noteret på 2 dage Nangqian-område. 

JH: Three bird-days. Noted on two dates S of Yushu.
***This newly elevated species “embraces the Sino-Himalayan [taxa] hodgsoni Brooks, 1874 (W 
Himalayas), mandellii Brooks, 1874 (E Himalayas) and khamensis Bianchi 1903 (SW & W China 
[N as far as the road between Jiuzhaigou & Sungpan in N Sichuan]”: D T Tietze et al 2006. Birds in 
SE Qinghai & E Xizang are this taxon: Cheng (1987).

Crested Myna – Acridotheres cristellatus
Feral. 13 noteret Beijing på 3 dage. 

Red-billed Starling – Sturnus sericeus
2 – en gammel og en ung - sås Sommerpaladset 30/5.

JH: ***Zheng et al. (2005) listed the species for nowhere closer than S Henan, but the species is 
now a scarce breeder as far N as Beijing.

White-cheeked Starling  – Sturnus cineraceus
14 noteret Beijing samt 1 Laoye Shan.  

Chinese Blackbird – Turdus mandarinus
Hos Clements er den opført som race af Eurasian Blackbird – Turdus merula mandarinus.
2 hanner sås fint Botanic Garden 10/5-12.

Chestnut Thrush  – Turdus rubrocanus gouldi 
Noteret med 12 på 3 dage, Xining-området.



Chestnut Thrush. Foto: Jørgen Kruse

Kessler’s Thrush  – Turdus kessleri
Hedder White-backed Thrush hos Clements. 
I alt 75 fugle. Ses på større højder end Chestnut. Xining-området gav 12 noteringer, og det blev 53 
noteringer Nangqian-området. Herudover 9 Dulan Mountain. 

Eyebrowed Thrush – Turdus obscurus
1 fugl rastede i hotelhaven, Beijing.

Chinese Song Thrush – Turdus mupinensis 
Hos Clements hedder den bare Chinese Thrush. 
1 syngende fugl i en grantop gav mulighed for skop-obs. Laoye Shan 29/5.

Siberian Rubythroath  - Luscinia calliope
Familienavnet hos Clements er Calliope.
Endnu en kultart, som yngler i Xining-området. Således noteredes 28 fugle fordelt på 3 dage. 
Dagens fugl den 29/5.

Himalayan Rubythroath – Luscinia pectoralis
Som hos Siberian Rubythroath er familienavnet hos Clements er Calliope.
Overgår forrige art i kultstatus. Det blev til 16 noteringer på 4 dage i Nangqian-området.

Himalayan Red-flanked Bluetail – Tarsiger rufilatus
Clements kalder den blot Himalayan Bluetail. 
7 fugle den 21/5 Nangqian-området.  

Red-flanked Bluetail – Tarsiger cyanurus
Hele 16 fugle Dong Xia den 12/5. Både hanner og hunner og syngende fugle.

JH: ***Apparently (L Svensson pers com) birds breeding in NE Qinghai – with a white brow in adult 
males – are albocoeruleus, a long neglected taxon hitherto considered of doubtful validity, but with 
a song distinct from both cyanurus’ & rufilatus’. It is genetically closer to cyanurus, but has legs as 
long as rufilatus’.

Przewalski’s Redstart – Phoenicurus alaschanicus
Conservation status: Near threatened. 
Vel turens art med det mindste udbredelsesområde. Vi så 8 af slagsen. Rødstjerten (eller 
Bogfinken, som nogen kaldte den) sås fint flere gange. Dagens fugl den 27/5. 



Black Redstart – Phoenicurus ochruros
Racen xerophilus hvor hannen meget ligner vores almindelige rødstjert med et rød bryst og 
underside.  
Meget udbredt og almindelig. I alt 142 noteringer fordelt på 16 dage. 

En lidt anderledes husrødstjert end den derhjemme. Foto: Erik Heberg

Hodgsons’s Redstart – Phoenicurus hodgsoni
Kun set i Nangqian-området med 20 noteringer på 4 dage. Flest den 19/5 med 15.

 
Hodgsons Redstart. Foto: Jørgen Kruse

White-throated Redstart  – Phoenicurus schisticeps 
Endnu en smuk rødstjerte-art. Set i Nangqian-området og Dulan Mountain. I alt 31 noteringer. 



White-throated Redstart. Foto: Erik Heberg

Daurian Redstart  - Phoenicurus auroreus leucopterus
Eneste fugl var den 11/5, Xining-området, hvor en han sås i aftenlyset. Udnævnt til dagens fugl 
den 11/5.  

Güldenstadt’s Redstart – Phoenicurus erythrogastrus grandis
Hedder White-winged Redstart hos Clements. 
Dejlig rødstjert, som vi havde 14 noteringer på følgende steder: Qilian Mountain, Yushu samt 
Nangqian. Dagens fugl den19/5.

Güldenstadt’s Redstart. Foto: Jørgen Kruse

Blue-fronted Redstart  – Phoenicurus frontalis
37 noteringer, heraf 34 Nangqian-området og 3 Xining-området.



White-bellied Redstart – Hodgosonius phaenicuroides phaenicuroides
Hos Clements er familienavnet Luscinia, og det er nominatracen phaenicuroides.
I alt 9 noteringer, heraf 5 Kanda Shan og 4 Laoye Shan. Meget svær at få at se.   

JH: Nine bird-days: five (only one – an adult male – seen) on 22nd & four (of which only one - a 2nd 
c-y male w/ blue bib + narrow blue band across upper mantle; otherwise plumage female - was 
seen) on 29th.

River Chat  – Chaimarrornis leucocephalus 
Hedder White-capped Redstart hos Clements, og placeret som en del af rødstjertefamilien 
Phoenicurus.
I alt 10 noteringer, flest i Nangqian-området med 8 fugle. Dagens fugl den 23/5.   

Grandala  – Grandala coelicolor
En svær art, der yngler på de øverste bjergtoppe. Vi havde nok ikke regnet med at vi ville være 
heldige. Men den 20/5 på vores bjergvandring til 4900 meter gav pludselig et par, der fløj op foran 
os. Desværre satte de sig kort på en sten forsvandt ned bag bjergkammen, så det blev en kort 
fornøjelse. Men den var der. 

Stonechat  – Saxicola torquatus 
Clements har opdelt arten i seks grupper, hvoraf gruppen Sibirian Stonechat omhandler racen 
prezewalskii. Denne race yngler i området og har gulbrun strube og kanelfarvet underside. Hannen  
vi så den 28/5 er formodentlig denne art. 

JH: ***Sspp maurus, przewalskii & stejnegeri occur in China / Tibet. Dickinson (2003): “proposed 
splits of this complex species seem unsatisfactory if only in how the forms are ascribed to species”. 

Isabelline Wheatear  – Oenanthe isabellina
Almindelig i Koko Nor og Chaka-området med i alt 27 noteringer. Herudover 9 omkring Golmud-
Dulan Mountain. 

Pied Wheatear  - Oenanthe pleschanka
3 fugle sås 11/5 nær Xining, heraf et par, der havde bygget rede over en gravsten. 

Desert Wheatear – Oenanthe deserti oreophila
I alt 7 noteringer, heraf 2 Chaka desert og 5 på to dage omkring Dulan Mountain. 

Asian Brown Flycatcher  – Muscicapa dauurica
Blot en enkelt iagttagelse Botanic Garden, Beijing, den 10/5. 

Slaty-backed Flycatcher – Ficedula hodgsonii
3 fugle, herunder et par, sås 21/5 i Nangqian-området. 

Taiga Flycatcher (Red-throated Flycatcher)  – Ficedula albicilla 
Kaldes også Red-throathed Flycatcher. 
I alt 7 noteringer efter ankomst til Beijing den 10/5 og 11/5, såvel hotelhaven som Botanic Garden. 

White-throated Dipper  – Cinclus cinclus przewalskii 
Set 8 af dagene med en total på 17 noteringer. En af fuglene var af den brune fase. 



House Sparrow – Passer domesticus
Med en total på 13 fugle på 5 dage, synes arten at sprede sig lidt. I hvert fald var Jesper H. på 
dupperne, da meldingen om 7 i lunden i Chaka by indløb. 

Eurasian Tree Sparrow  – Passer montanus 
Meget almindelig og udbredt. Set næste alle dage bortset fra 2. I alt noteret 559. 

Rock Sparrow  - Petronia petronia brevirostris
De 32 noteringer var koncentreret omkring Koko Nor. Herunder 2 Dulan Mountain.

Henri’s Snowfinch – Montifringilla henrici
Clements kalder den Tibetan Snowfinch. 
I alt 74 noteret fordelt på 6 dage. Yushu-området gav 67 på 3 dage. Herudover spredte 
iagttagelser. 

JH: ***DNA work has shown this taxon to be more closely related to Tibetan Snowfinch than to 
Eurasian (with which it was lumped in the past).

Himalayan (Tibetan) Snowfinch  – Montifringilla adamsi adamsi
Nominatracen adamsi hos Clements med det engelske navn Black-winged Snowfinch.
Ikke så talrig som forrige art. Blot 14 noteret fordelt på 5 dage. Flest i Yushu-området (7).  

JH***Rather unspectacular on the ground but truly striking in flight, this species is blessed with no 
less than four English names. 

White-rumped Snowfinch – Onychostruthus taczanowskii
Clements har familienavnet Montifringilla. 
Sås i alt på 8 af dagene med en total på 49. Højeste dagstotal var den 24/5 på Plateauet.

Pere David’s Snowfinch  – Pyrgilauda davidiana 
Clements har familienavnet Montifringilla.
I alt 7 noteringer heraf de 6 omkring Koko Nor- og Chaka-området

Rufous-necked Snowfinch  – Pyrgilauda ruficollis ruficollis
Clements har familienavnet Montifringilla. 
Den talrigste Snowfinch med 261 noteringer. Flest noteredes i Yushu-området – 150 – samt 
Plateauet – 95. 



Rufous-necked Snowfinch – meget tillidsfuld. Foto: Erik Heberg

Blanford’s Snowfinch – Pyrgilauda blanfordi barbata
Clements har familienavnet Montifringilla.
Blot 12 noteringer fordelt på 4 dage.  

Alpine Accentor  – Prunella collaris tibetana 
Racen tibetana. 
Lokal med blot noteringer på 2 dage: 13/5 Qilian Mountain med 13 samt 6 Nangqin-området den 
21/5.

Alpejernspurv i sneen. Foto: Jørgen Kruse

Robin Accentor  - Prunella rubeculoides
Racen fusca. 
69 fugle blev noteret fordelt på 7 dage. Flest 10 Qilian Mountain samt 25 henholdsvis den 17/5 og 
23/5 Nangqian-området.
  



Rufous-browed Accentor – Prunella strophiata strophiata
Ikke så talrig som ovenstående art. Det blev til 37 noteringer fordelt på 6 dage. Flest den 12/5 med 
16 Dong Xia og 21/5 med 12 Nangqian-området.

Brown Accentor – Prunella fulvescens khamensis
Set på 6 dage og en notering på 46. Flest – 17 – den 27/5 Dulan Mountain.

Brown Accentor. Foto: Erik Heberg 

Maroon-backed Accentor – Prunella immaculata
En fugl den 21/5 Nangqian-området, og hvilken fugl. Sås først dårligt og kort, men Jesper H. 
lavede ”knibtangsmanøvre”, så kræet sneg sig hen til os andre på den rigtige side af krattet. 
Hvilket syn!!!

JH: One on 21st was simply the best ever, delighting us all by offered prolonged views at <5m – 
what a bird!

Citrine Wagtail – Motacilla citreola
Vi så to racer: nominatracen citreola, som var langt den almindeligste. Vi så 7 af racen calcarata. 
Det samlede antal udgjorde 69 noteringer. Vores først besøg i Koko Nor gav adskillige fugle. På 
tilbageturen var der tømt. 

JH: Noted on eight dates – of the males, 19 were identified as citreola & seven as calcarata… main 
event 33 at Koko Nor on 14th (incl no fewer than 17 citreola & two calcarata). 



    
Citronvipstjert – racen calcarata. Foto: Jørgen Kruse                          Citronvipstjert – racen citriola. Foto: Jørgen Kruse

Grey Wagtail – Motacilla cinerea cinerea
Fåtallig med 5 noteringer på 3 dage: 1 Botanic Garden, 4 Yushu-område, bl.a. omkring Wenquan. 

White Wagtail  – Motacilla alba 
Udbredt med 115 noteringer fordelt på 18 dage. Racefordelingen fremgår nedenfor. 

JH: sspp involved were leucopsis (none identified S of @ Er La pass), alboides (in the 
Yushu/Nangqian area) & baicalensis (a single at Koko Nor on 14th).

Hvid vipstjert han – racen leucopsis. Foto: Jørgen Kruse

Richard’s Pipit  - Anthus ricardi
5 den 14/5 på vej til Koko Nor samt 1 Chaka by – lunden – der tilmed sang lystigt.

Blyth’s Pipit – Anthus godlewskii
En overtrækkende hørtes i 4900 moh den 20/5. 

Olive-backed Pipit – Anthus hodgsoni hodgsoni
I alt 41 noteringer på 9 dage: lidt småtræk de første 2 dage i Beijing samt 18 i Nangqian-området. 

Tree Pipit – Anthus trivialis
Formentlig racen schlueteri som yngler i NW Kina og Kasakhstan 1000 km fra Tibet. Meget få 
iagttagelser i Tibet, men muligvis overset. 

JH: A vagrant was ‘scoped as it sat preening in buckthorn scrub next to a poplar grove [PL, JH] on 
27th.
***’boldly marked back; boldly streaked rear crown; lacked ‘broken’ eyebrow. Didn’t call’.



***Interestingly, one was collected in Zaidam (no specific locality) in Sep, with Vaurie apparently 
vouching for the correct identification of the specimen (V).

Rosy Pipit  – Anthus roseatus 
Af 67 noteringer, der sås på 6 dage, var der fine obs. i Qilian Mountain og på turen op til Koko Nor. 

Rosy Pipit. Qilian Mountain. Foto: Jørgen Kruse

Water Pipit  – Anthus spinoletta coutellii
2 fugle den 27/5 Dulan Mountain er af racen coutellii, som yngler i NW Xinjiang, Qinghai og W 
Gansu.  

Brambling – Fringilla montifringilla
1 overflyvende den 11/5 hotellet i Beijing. 

Oriental Greenfinch – Carduelis sinica sinica 
Clements anvender Cloris som familienavn.
32 noteringer af denne smukke lille fugl. Flest den 10/5 Botanic Garden med 15. 

Eurasian Sisken  - Carduelis spinus
Blot en iagttagelse med 4 fugle den 12/5 Dong Xia. 

Twite – Carduelis flavirostris miniakensis
Meget almindelig med 203 noteringer fordelt på 16 dage. 

Plain Mountain Finch – Leucosticte nemoricola nemoricola
Flere flokke sås: bl.a. 50 Xining-area, 450 21/5 over Mekong Hills og 350 26/5 Nangqian-området. 
I alt 876 noteringer. 

Brandt’s Mountain Finch – Leucosticte brandti intermedia
Racen intermedia (racen ej opført i Clements liste. Her er den opført som en del af racen pallidior).
Sås blot på 2 dage (16-17/5) men med hele 2635 fugle. Den 17/5 blev de 2625 fugle set i Yushu-
området. Det sneede hele morgenen, og kun vejen var fri. Her hold mange fugle til, bl.a. flere 
flokke af Brandt’s Mountain Finch. I nogle krat senere på formiddagen sås store koncentrationer 
pga. kornspild. 

JH: Noted on two dates – main event a shocking fall of 2,625+ on 17th: a strong candidate for the 
Most Interesting Record of the Trip award, and certainly a real eye-opener!
***’Habits: Tame, quarrelsome ground birds, in flocks even during the breeding season ; outside of 
it flocks often same-sex. Nests located in rock crevices; breeds late summer [mostly above 
4300m]. In highest areas, only occurs with 1-2 other passerines, especially in winter when often 
associates with Twites. Close-knit flocks make spectacular circling flights. Male displays by 



wheeling, then swooping over female to stand with outstretched quivering wings’: Rasmussen & 
Anderton (2005, p561).

Mongolian Trumpeter Finch  – Bucanetes mongolicus 
11 noteringer fordelt på 3 dage. 3 fugle sås Koko Nor-/Chaka-området. Herudover samme sted på 
retur turen, hvor 8 sås i flot medlys ved et lille vandhul ved vejen. 

Common Rosefinch  – Carpodacus erythrinus roseatus
5 noteringer fordelt på 3 dage. 4 Nangqian-området og 1 Golmud bypark.

JH: ***Local breeders are ssp roseatus (Dickinson 2003) which is markedly different from at least 
the nominate.

Chinese Beautiful Rosefinch – Carpodacus davidianus argyrophrys
I alt 19 noteringer fordelt på 6 dage. Alle – undtagen 5 – er set i Nangqian-området.

Pink-rumped Rosefinch  – Carpodacus eos 
41 noteringer alle i Nangqian-området.

Przevalski’s Rosefinch  - Urocynchramus pylzowi
3 fugle set den 17/5 Yushu-området, og arten blev valgt til dagens fugl, da en han sad kortvarigt på 
tæt hold. Dagens fugl den 17/5.

JH: Three on 17th took some finding but fortunately there were plenty of birds (and one or two cute 
mammals!) to keep us sharp while we put in the mileage.
***’The taxonomically challenged Przevalski’s Rosefinch is nowadays considered to represent a 
monotypic family - is it a “Rosefinch”? or is it a “Bunting”?… good question, seeing that in the field 
it does not appear obviously close to either, with its graduated, blindingly pink tail, absurdly thin 
lower mandible, and a summertime habit of doing ‘parachute’ type songflights.

Przevalski’s Rosefinch. Foto: Jørgen Kruse

Chinese White-browed Rosefinch – Carpodacus dubius dubius
Set på 4 dage med en total på 18 noteringer. Set i flere af områderne.

Eastern Great Rosefinch  – Carpodacus rubicilloides rubicilloides
Clements kalder den Streaked Rosefinch. 



Mere udbredt end ovenstående art. 37 noteringer er fordelt på 7 dage. Flest den 17/5 med 27 i 
Yushu-området. 

JH: …….on 24th, just as we all thought we were leaving, a pair appeared on the roof of the building 
next to our lunch-stop restaurant, and before PL could say ‘let’s go!’ two group members were off in 
hot pursuit into the back yard.

Eastern Great Rosefinch har også invaderet byen. Foto: Jørgen Kruse

Spotted Great Rosefinch – Carpodacus severtzowi
Hedder Spotted Rosefinch hos Clements.
Udad 9 noteringer var disse fordelt på 5 dage. Max den 25/5 med 3 fugle. 

Roborovski’s Rosefinch  – Kozlowia roborowskii 
Opført i Clements liste som Tibetan Rosefinch – Carpodacus roborowskii.
En af de flotte røde karmindompapper. Vi så arten den 16. og 17/5 med henholdsvis 6 (3 hanner 
og 3 hun-farvede) og 2 fugle. Det blev til flotte iagttagelser, og arten blev dagens fugl den 16/5. 

Humøret var højt …… Roborovski’s Rosefinch. Foto: Jørgen Kruse

Red Crossbill  – Loxia curvirostra himalayensis
Udad 68 noteringer er blot 1 ikke set i Xining-området. Den blev set i Nangqian-området den 21/5. 



Grey-headed Bullfinch – Pyrrhula erythaca erythaca
Denne smukke dompap sås på 2 dage begge i Xining-området. Det blev til 5 + 3 fugle. 

Grey-headed Bullfinch – dompappens Asiatiske fætter. Foto: Jørgen Kruse

Chinese Grosbeak  – Eophona migratoria sowerbyi 
Benævnes Yellow-billed Grosbeak hos Clements.
6 sås i Botanic Garden og 1 i Sommerpaladset. 

White-winged Grosbeak  - Mycerobas carnipes carnipes
Almindelig I Nangqian-området med 21 noteringer. I alt noteret på 9 dage med en total på 40. En 
smuk fugl. 

Pine Bunting – Emberiza leucocephalos fronto
Alle 11 fugle sås den 27/5 Dulan Mountain. En art, som man har altid drømt om derhjemme.  

Hvidkindet værling. Dejlig fugl. Foto: Jørgen Kruse

Eastern Rock Bunting  – Emberiza godlewskii kahmensis
Hedder Godlewski’s Bunting hos Clements.  
Udbredt. 39 noteringer på 11 dage.
 



Meadow Bunting – Emberiza cioides cioides
Blot 4 fugle den 11/5 sammen med Eastern Rock Bunting. 

Little Bunting  – Emberiza pusilla 
En fugl sås den 10/5 Botanic Garden samt en fugl den 27/5 i lunden i Chaka by.

JH: ***While the species is quite regular in N Tibet in autumn with records between 23 Sep & 19 
Nov (JH pers obs) perhaps the only previous spring record concerns a single bird at Golmud over 
21-23 Mar 1994 (JH pers obs).

Kozlov’s Bunting  – Emberiza koslowi
Conservation status: Near threatened. Clements benævner denne Tibetan Bunting. 
Ikke nok med at denne art er sjælden, den er også rigtig flot. Vi så 10 den 20/5 efter en god 
opstigning. Nams.

JH: ***Only when this highly localised endemic is 'in the bag' does anyone allow themselves a sigh 
of relief and a pleasant 1st taste of 'we've done it!'

Kozlov’s Bunting. Foto: Erik Heberg

Black-faced Bunting – Emberiza spodocephala spodocephala
6 fugle sås overtrækkende den 11/5 fra hotelhaven i Beijing. Herudover 1 rast i lunden, Chaka by. 

Pattedyr:

Himalayan Marmot  – Marmota himalayana 
Ret almindelig i forskelligt terræn. I alt 117 noteringer fordelt på 9 dage. 

Ganzu Pika  - Ochotona cansus
I alt 5 noteringer fordelt på 3 dage. 

Plateau Pika (Black-lipped Pika) – Ochotoan curzoniae
Meget almindelig. Ikke optalt systematisk men 1082 noteringer fordelt på 8 dage.

Glover’s Pika  – Ochotona gloveri



Biotopen skal være klipper, men vores 1 dyr den 13/5 var måske lidt uden for normalt 
udbredelsesområde. Herudover 4 noteringer fordelt på 2 dage.

Wolly Hare – Lepus oiostolus
I alt 26 noteringer fordelt på 8 dage.

Tolai Hare  – Lepus tolai 
3 set den 11/5 Xining area. 

Grey Wolf  – Canis lupus
Set på 4 dage med 13 dyr. De første 3 sås den 17/5 i sneen, men ”forsvandt” da sneen tog til. 
Herudover fine iagttagelser til stor glæde for deltagerne. 

JH: No less than 13 individuals were seen: two packs of three on different kills, a pack of four, two 
together, and a single female no more than 100m from the road allowing us to get some pretty 
decent photos! Noted on four dates.

En ud af 13 ulve på turen. Foto: Erik Heberg

Tibetan Fox – Vulpes ferrilata
Hele 38 noteringer fordelt på 6 dage. Flest 26/5 med 17 på Plateauet.

JH: Noted on six dates – excellent views on a number of occasions, incl on 18th when one was 
watched rolling about in the snow & scent marking.



Tibetan fox med lave ben og ulvehoved. Foto: Erik Heberg

Red Fox – Vulpes vulpes 
5 noteringer fordelt på 2 dage. 

Asian Badger  - Meles leucurus
1 set i morgengryet den 22/5 løbende over vejen nær Mekong-floden.

Kiang  – Equus kiang
Vildæslet blev set med hele 448 dyr fordelt på 3 dage.

JH: Noted on three dates. It was a real pleasure to watch these dignified ‘donkeys’  - in the 
absence of hunters they (and other large mammals on the Plateau) are fairly confiding, and in a 
couple of cases we were able to get good-to-decent photos even without the help of long lenses!

  Kiang – Vildæseler. Foto: Erik Heberg

Gansu Red Deer  – Cervus (elaphus) kansuensis
3 dyr den 27/5 var formentlig denne art/race.

JH: Three fully antlered stags W of Koko Nor on 27th - ’greyer [than animals seen S of Yushu on 
19+23 May]… but they swiveled ‘round too soon’, not allowing scrutiny. 

MacNelli’s (Red) Deer – Cervus  macnellli



26 dyr sås fint den 19/5 på en bjergskråning. Herudover 1 dyr den 23/5. 

JH: Noted S of Yushu on two dates.
***macneilli is ’the pale red-grey deer of the eastern margins of the Tibetan plateau’: Groves 
(2005).

White-lipped Deer  – Przewalskium albirostris 
En flok på 28 dyr sås fint den 23/5 på en bjergskråning med en tibetaner i hælende. 

Goltred Gazelle  – Gazella subgutturosa
Conservation status: Vulnerable
Vi så hele 58 dyr den 27/5 i morgengryet Dulan Mountain.  

Tibetan Gazelle – Procapra picticaudata
Conservation status: Near threatened. 
Talrig med høje tal på hele 1333 noteringer. Flest den 25/5 med 843 (!) på Plateauet.
JH: 1,333 animal-days. Noted on seven dates – main event 843 in a day along the remotest Roof 
of the World stretch of road!

Vores første Tibetan Gazeller lige uden for Wenquian. Foto: Jørgen Kruse

Tibetan Antilope  – Pantholops hodgsonii 
Conservation status: Endangered. 
Ja, hvem havde troet at man skulle se antiloper i Tibet. Men det er ikke mindre sandt, da vi så hele 
402 dyr den 26/5. Flotte dyr sås rimeligt tæt på, men hovedparten var længere væk.

JH: Seeing 402 individuals along the remotest Roof of the World stretch of road was truly 
something to remember…
***See http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15967/0

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/15967/0


Hertil og ikke længere. Foto: Jørgen Kruse

Blue Sheep  - Pseudois nayaur
På afstand er der ikke meget blåt. Vi så 218 dyr fordelt på 5 dage. Alle – på nær 2 – var i 
Nangqian-området.

Lizzards:

Toadhead Agamas – Phrynocephalus vlangalii
6 noteringer, heraf de 4 Chaka desert.



Farvel Lammegrib – farvel NØ-Tibet – og tak for besøget. Foto: Jørgen Kruse
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