Avisfera Adventures

North-East Extension

Dibru Saikhowa,
Kaziranga, Eaglenest,
Dhirang og Nameri
En 17dages tur der tager dig til det nordøstlige hjørne af
Indien. Dette til nogle af de mindre udforskede, men fantastiske fugleområder
.
Fra de store græssletter, sump-, løvfældende- og stedse grønne skove, elefantgræsser
bambusstande i lavlandet til de høje bjerge og bjergpas i Himalaya tager denne tur dig
til en ekstrem variation af biotoper og regioner og vil byde på et væld af forskellige
fugle- og dyrearter.
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NB! Se også beskrivelsen af den valgfri 8-dages
forlængelse af turen til Mishmi Hills efter 17-dages
programmet nederst.
Tur Plan

Dag 1

Ankomst til Delhi og overnatning

Dag 2

Fly til Dibrugarh, Kørsel til Dibru Saikhowa.

Dag 3

Dibru Saikhowa National Park

Dag 4

Dibru Saikhowa NP til Kaziranga National park

Dag 5

Kaziranga

Dag 6

Kaziranga

Dag 7

Kaziranga til Eaglenest (Lama Camp)

Dag 8 & 9

Eaglenest (Lama camp to Bompu Camp)

Dag 10

Eaglenest

Dag 11

Eaglenest (Bompu camp to Lama camp)

Dag 12

Eaglenest til Dirang

Dag 13

Dirang (Sela pass)
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Dag 14

Dirang (Mandala Road)

Dag 15

Dirang til Nameri

Dag 16

Nameri

Dag 17

Nameri til Guwahati og fly tilbage til Delhi eller forlængelse

Dag 18

Afgang til Danmark evt. Forlængelse

Tur Pris
Turprisen er 44.000 kr. Pr person
*prisen er basseret på 12 deltagere i delt dobbelt eller/ ”twin” værelser eller telte hvor disse er beskrevet
i programmet
Enkelt værelse er muligt ved en tillægspris på 5200 Kr.
Turprisen inkluderer:
•
Overnatning i ”twin”/dobbeltværelse/telte evt. enkeltværelse hvis dette er tilkøbt.
•
Alle måltider fra ankomst i Indien til afgang den sidste dag fra Delhi.
•
Alle indgange og tilladelser gebyrer til alle National Parks som beskrevet i
programmet.
•
Guidede ekskursioner som beskrevet I programmet inklusiv “Jeep safaris”, elefant
ridt, båd ture, og guide fugleture m.m.
•
Medrejsende naturguide og fugleguide på hele turen samt tur og lokalguides på
alle destinationer.
•
Alle nødvendige transporter med fly, tog, busser og taxier som beskrevet i
programmet.
Turprisen inkluderer ikke:
•
•
•
•
•

Visa og Rejseforsikring
Personlige drikkevarer og fornødenheder som ekstra vand, sodavand, alkoholiske
drikke, vaskeri, telefon m.m.
Souvenirs
Personlige drikkepenge.
Kameratilladelser som kræves i visse nationalparker eller gebyrer der ikke
inkluderet ovenfor.
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Detaljeret turplan af Avisfera for DOF-Travel
Oversat af Jan Hjort Christensen

Dag 1: Ankomst til Delhi
Ankomst til Delhi Lufthavn I løbet af dagen (Internationale fly detaljer kendes ikke
endnu) her bliver vi mødt af vores natur- og fugleguide fra Avisfera. Vi overnatter på et
hotel I Delhi “Aerocity Complex”.

Dag 2: Fly til Dibrugarh / Kørsel til Dibru Saikhowa
Dibru-Saikhowa National Park ligger i flodsænkningen fra floderne Debang, Lohit, Dibru
og
Brahmaputra som spreder sig over Dirugarh og Tinsukia districterne I Assam. Det 765
Kvadratkilometer store reservat ligger på sydsiden af Brahmaputra floden og
karekteriseret ved gammel blandet stedsegrønne, løvfældende-, littoral and sump skov
og enkelte pletter af våd regnskoves. Af de syv dele af parken er en del primært
vådområde den resterende del overvejende græsland og tæt skov. Parken har en
imponærerende liste på over 350 fuglearter og er måske, det bedste sted at se de tre
Indiske specialteter: Marsh Babbler, Jerdon's Babbler and Rufous-vented (Swamp) Prinia
dertil kommer også Black breasted Parrotbill.
Tidlig morgen tager vi flyet til Dibrugarh. Sandsynligvis Jet Airways flight (9W 7079 at
0945/1335 hrs). Vi ankommer til Dubrugarh lufthavn, hvor vi bliver mødt af vores
lokaleoperator og forsætter af vejene til Tinsukia, som er den by der ligge tætteste på
Dibru-Saikhowa. Sidst på dagen bliver det tid til
fugleobs. langs kanten af Digboi Oil Fields. Vi
overnatter på hotel I Centrum af Tinsukia
Dag 3: Dibru Saikhowa National Park
Hel dags fugleobs. i Saikhowa National Park, hvor vi
leder efter arterne som nævnt ovenfor. Overnatning
på Hotel i Centrum af Tinsukia
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Dag 4: Dibru Saikhowa to Kaziranga National Park
Kaziranga er kendt som en af de rigtig store national parker i Asien hvor ”wildlifeviewing” og fugle er vigtig ingrediens og kun få steder finder man flere pattedyrarter.
Kombineret med et besøg til den mindre kendte Nameri National Park, hvor man får
komplementerende og kontrastende habitat typer, opnår man en stor diversitet af
mulige fuglearter til den forvente og kræsne fuglekiker. Kaziranga's vigtighed for
beskyttelse af biodiversitet kan næsten ikke overdrives. Parken hjælper med at beskytte
25 globalt truede fuglearter og 24 arter som er på listen som “near threatened”, ikke at
forglemme at parken også er hjemsted for verdens største bestand af den
tilbageværende population af Indiske Næsehorn, eastern Barasingha (Swamp Deer) og
vilde Vand Bøffler, plus hjemsted for vigtige populationer of Indiske elefanter og sidst
men ikke mindst tiger!

vi tager Morgenobsen i Saikhowa for senere at sætte kursen mod Kaziranga National
Park (250 km /ca. 6 timer kørsel) et fantastisk område for de store pattedyr. Hjemsted
for Indiske Næsehorn, Swamp Deer, Asiatisk Vild Bøffel og Indisk Elefant, Tiger og Sloth
Bear er også mulige at se, derudover måske arter som Smooth coated Otter, Hog Deer
og Wild Boar. Vi ankommer til Kaziranga og checker ind på lodgen. Overnatning på Hotel
Jhupri Ghar
Dag 5 & 6: Kaziranga National Park
To hele dage til at udforske Kaziranga og dets mange forskellige områder. Vi vil have
både morgen og aftenture I jeep “jeep-safaris”!. En stor del af tiden vil vi bruge til at se
efter Bengal Florican, Swamp Francolin, Spot-billed Pelican, Greater Adjutant, Pallas'
Fish-eagle and the Blue-naped Pitta udover selvfølgelig også at se på de store pattedyr
og særligt have øjne og øre åbne efter Tiger. Overnatning at Hotel Jhupri Ghar
Day 7: Kaziranga to Eaglenest
Om morgenen sætter vi kurs mod Eaglenest wildlife sanctuary (8 timers kørsel). Vi ser
på fugle undervejs mens vi kører til Lama Camp i 2350 meter højde. Det er her, man for
får siden opdagede Bugun Liocichla, en hidtil ukendt og spectakulær art som ikke
tidligere var beskrevet for verden. Her møder vi en stor variation af arter lige rundt om
”Campen”, hvilket inkluderer Long-tailed Thrush, Red-headed og Grey-headed
Bullfinches og Green Shrike-Babbler. De næste par nætter vil vi tilbringe i Eaglenest´s
camps med fuld service og forplejning.
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Der er relativt gode veje i området som giver nem adgang gennem til forskellige typer
urørte bjergeskove og Eaglenest giver enestående muligheder for nogle af de bedste
fugleoplevelser og observationer i Himmalaya. Nætterne i Eaglenest overnatte vi på de
to ”campsites” Sunderview og Lama. Brugen af jeeps giver os mulighed for stor
fleksibilitet i forhold til at vælge den højde hvor vi ønsker at se på fugle, på den
specifikke dag, afhængig af vejr konditionerne og de prioriteter vi måtte have.
Eaglenest kan byde på en imponerende liste af specielle arter som inkluderer Ward’s
Trogon, Beautiful Nuthatch, Rufous-necked Hornbill, Bugun Liocichla, Bluefronted
Robin, Chestnut-breasted
Hill-Partridge, Blyth’s Tragopan, Temminck’s Tragopan, Fire-tailed Myzornis, Yellowrumped Honeyguide,forskellige Wren- Babblers & Parrotbills, Cutia, Pied Falconet og
Purple Cochoa til forskellige pattedyr som inkludere Asiatisk Elefant & Indian Wild
Dogs. Diverse spor kan afsløre tilstedeværelse af mindre pattedyr som Porcupine
(Hulepindsvin) & Yellow-throated Marten og med noget held kunne vi være heldige at
støde på den Røde Panda! Der har været nogle observationer af den Røde Panda i de
senere år tæt på Eaglenest passet. Overnatning I faste telte I Lama Camp
Bemærk: Vi vil ikke følge et nærmere fastlangt program mens vi er ved Eaglenest men
dele vores ophold I de to forskellige camps baseret på hvad vi ser, vejret og hvad vores
lokale guide’s forslag og anbefalinger.
Day 8: Eaglenest (Lama Camp til Bompu

Camp)

Eaglenest wildlife sanctuary, West Kameng,
er
beliggende I det vestlige Arunachal Pradesh.
Regionen
er navngivet efter Kameng floden som
afvander
området basin of Gori Chen og Kangto
peaks,
denne region ligger spredt nedenfor ”the
Himalayan watershed” på grænsen til Tibet i nord og Bhutan i vest. Topographien i
området er helt fantastisk, området rejser sig fra Brahmaputra dalen i Assam, gennem
kringlede forbjerge og højderygge fra en elevation på omkring 1500 meters højde til
7080 meters på grænsen til ”watershed” af Himalaya bjergene.
Den største fordel ved at vælge Eaglenest som destination (som forventes at give flere
af de eftersøgte ”stjernearter” i forhold til f.eks. andre bjergeskove i Arunachal) er et
jeep spor der skærer lige gennem hjertet af parken fra passet i 2800 meters højde til
flodlejerne i dalena af Assam i bare 100 meters højde – den nemme adgang, fantastiske
bevarede skove i de forskellige højder er en unik kombination for Arunachal provincen.
Morgenobsen tager vi rundt om Lama Camp, efter frokost vil vi forsætte til Bompu
camp, hvor vi vil forsætte med vores observationer om eftermiddagen. Ved at bruge to
camps giver det os større fleksibilitet og tilgang til forskellige habitater og øger chancen
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for at se flere forskellige arter og ”time” det efter vejret. Overnatning I faste telte i
Bompu Camp.
Day 9 & 10: Eaglenest - Bompu Camp
Vi vil have 2 hele dage til vores rådighed til fugle obs. i Eaglenest wildlife sanctuary.
Overnating I telte i Bompu Camp
Day 11: Eaglenest (Bompu Camp to Lama Camp)
Efter morgenobsen begynder vi at bevæge os tilbage til Lama camp og alt efter hvordan
fugle aktiviteten er, vil vi bruge tiden på de arter vi måtte finde størst interesse for hver
især og evt. dele os op hvis nogle har forskellige prioriteter. Overnatning I faste telte i
Lama Camp
Day 12: Eaglenest to Dirang
Efter en meget tidlig morgenobs. omkring campen, sætter vi kursen videre I bilerne mod
de noget tørre dale omkring Dirang i højde på ca. 1500 meter vi tager os tid til at obse
undervejs, hvor det måtte give mening. I Dirang/Sangti dalen/Sela Pass området går vi
efter arter som Black-tailed Crake, Dværgværling, Hoary throated Barwing, Nøddekrige,
Grandala, Long-billed Plover, Monal Pheasant, Blood Pheasant, Snow Partridge, Slender
billed Scimitar Babbler, Snowcock og sidste men ikke mindst Murløber. Overnatning på
Hotel Pimaling.

Day 13 & 14: Dirang - Mandala road og Sela Pass
Disse dage tager vi turen up (ca. 2 ½ time) til Sela Pass (I 4500 meters højde) til 2 hele
dages obs med rigtig meget at se undervejs up og ned, hvilket inkludere forskellige arter
Rosefinches, Tits, Laughingthrushes og Bush Robins. Alt afhængigt af vejret i de højere
luftlag, venter der os forskellige alpine arter som f.eks. inkludere Grandala, Himalayan
Monal, Snow Partridge, Blood Pheasant og Solitary Snipe. Mens vi scanner
bjergssiderne for fugle, får vi måske øje på enkelte pattedyr så som Himalayan eller
Grey Goral og Bharal eller Himalayan Blue Sheep, Yellow throated Martens m.m.
Day 15: Dirang to Nameri

Denne morgen forsætter vi mod Nameri National Park (190 km /ca. 7 timer). Vi
ankommer til Nameri og checker ind I vores telt camp. Nameri er et spektakulært
scenisk reservat på grænsen mellem Assams flodlejerne og bjergtinderne i Arunachal
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Pradesh. Vores primære targetart her vil være den stærkt truede White-winged Duck,
andre gode og eftersøgte arter, som vi vil lede efter her vil være Wreathed Hornbill,
Ibisbill, Blue-bearded Bee-eater, Long-tailed Broadbill, Green Cochoa, Blyth’s
Kingfisher og Sultan Tit bare få at nævne nogle få. Nameri er også et af de beste steder
for at se Capped Langur. Overnatning i Nameri Eco Camp
Day 16: Nameri National Park
Hele dagen i Nameri. Morgenen vil vi bruge I reservatet. Det lokale Skovvæsen arrangerer
og står for et besøg og vandretur med en bevæbnet vagt. Denne vandretur giver os mulighed
for at komme i skoven langs floden og den det uberørte løvfældende skov. Om
eftermiddagen tager vi på tur ned af floden på langsommet flydende flåde på Jia Bhoroli
floden for at prøve at spote Ibisbill og andre vandfugle. Overnatning I Nameri Eco Camp.

Day17:Nameri/ Guwahati/ Delhi

Om morgenen ser vi efter de arter, som vi evt. måtte have glippet de foregående dage.
Op af dagen sætter vi kursen mod Guwahati (220 km/ca. 5 timers kørsel) for at nå aften
flyet til Delhi (sandsynligvis Jet airways 9W 7080 – 1530 /1755) eller forsætte turen til
Mishmi Hill. Ankomst til Delhi Lufthavn og transfer til hotel. Overnatning på Pride Plaza
hotel i Delhi Aerocity.
Day 18: Departure
Alt afhængig af flyafgang til Danmark kørsel fra hotellet til lufthavnen. for at nå flyet
hjem til Danmark.
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Ritish Suri
Phone: +91 – 8650350756
Email: ritishsuri@gmail.com

Conan Dumenil
Phone: +91 – 9972068300
Email: conandumenil@gmail.com
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PÅ TUR TIL NORD-ØST INDIEN
FORLÆNGELSE MISHMI HILLS
Mishmi Hills | Arunachal Pradesh

Dag 1/17
Kørsel til Tinsukia. Overnatning

Dag 2/18
Tinsukia til Roing. Overnatning

Dag 3/19
Roing til Mayodia pass.
Overnatning

Dag 4 & 5/20&21
Mayodia Pass og nærliggende
område . Overnatning

Dag 6/22
Mayodia til Roing Overnatning

Dag 7/23
Roing til Dibrugarh. Fly videre til
Delhi. Overnatning

Dag 8/24
Afrejse til Danmark

Dag 1: Kørsel til Tinsukia
Vi køre til byen Tinsukia. Overnatter på Hotel I Centrum af Tinsukia.

Dag 2: Tinsukia til Roing
Kørsel til Saikhowa Ghat, Her tager vi færgen med vores jeeps på tværs af Lohit
Floden. Rejsen vil tage os igennem et område med fantastiske te-haver. På elledningerne langs vejen ser vi ”affinis” racen af den Indiske Ellekrage.
Krydsningen af floden tager omkring en times tid. Vi har medbragt frokosten
ombord på færgen og indtager den mens vi ”scanner” floden for Rustænder,
Fiskeørne og andre vandfugle.
Når vi ankommer til bredden på den anden side, i den lille by Roing, passerer
vi en gammel bro ved Itapani Floden og ankommer til Dibang Valley Jungle
Camp. Denne rustikke camp består af traditionelle Mishmi 'long-houses' bygget
på Stolper. Det er et unikt og spektakulært sted med udsyn udover Lohit og
Dibang flodsystemet beliggende i en lille skovrydning, som nu er let tilplantet
med nascent Appelsintræer. Mens man sider i den overdækkede portico i
campen, er det muligt at se bl.a. Common Buzzards, Crested Goshawk, Grey
Bushchat og mange andre arter.
Overnatning bliver på Forest Rest House/Jungle Camp

Dag 3: Roing til Mayodia Pass
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Dagen begynder tidligt ca. 03.30 og vi vil stå op til lyden fra Hoolock
Gibbonerne. Solen står tidlig op og går tidligt ned på grund af den østlige
længde vi befinder os på. Vi begynder dagens obs. langs hovedvejen til
Hunli og videre forbi byen. Her er habitaten uberørt og tæt skov. Fuglene
vi ser her indkluderer forskellige arter af Laughingthrush familien,
Yellow-browed Warbler, Grey-cheeked-, Buff-barred-, Ashy-throatedog Blyth's Leaf Warbler, Long-tailed Sibia, Beautiful Sibia, Whitethroated Bulbuls, Grey-backed Shrikes, Short-billed Minivets og Hill
Blue Flycatchers. Senere på dagen kravler vi langsomt op mod Mayodia
Passet.
På vejen derop, skulle vi gerne høre og med en smule held også se den
skulkende Rufous-throated Wren Babbler, Andre arter der også findes her er Yellow-throated og Streak-throated
Fulvettas, Sultan Tit, Streak-throated Barwing, Streaked Spiderhunter og Dark-throated Rosefinch. Samt på dette stykke
også den meget “mejse” lignende White-bellied "Yuhina", som nu går under navnet White-bellied Erpornis. Striated
Bulbuls, Black Bulbul af racen nigrescens er meget almindelige. Fødesøgningsflokke af småfugle på op til flere hundrede
fugle ser man ofte flere gange om dagen. Midt på eftermidagen når vi Mayodia hvor vi skal bo i et lille “resthouse” med
meget beskedne forhold. Den resterende del af dagen bruger vi lokalt omkring vores logi og undersøger de store bambus
områder , hvor vi leder efter parrotbills , Hill Partridges, Mountain Hawk Eagle og forskellige andre arter. Overnatning
på det lille ”rest house”

Dag 4 & 5: Mayodia Pass og området omkring.
Vi starter I det tidlige morgengry og krydser over passet og undersøger dalen. Området er kendt for flere observationer
af Sclater's Monal i den senere tid. Det er ikke meget man ved omkring denne højalpine art og det er måske det laveste
de overhovedet forekommer her i området omkring Mayodia Pass. I 1998 opdagede de gamle indiske ornitologer Pratap
Singh og R. Suresh Kumar en ny under-art af Sclater's Monal i Western Arunachal. Den har en hel-hvid hale og fik
efterfølgende navnet “Arunachalensis”. Vi forsætter vores færd med at ”obse” ned af vejen. Vi skulle kunne forvente
arter som Chestnut-capped og Black-faced
Laughing Thrushes og Rufous-vented Yuhina.
Herefter køre vi mod “Ithun river bridge”, for
at se efter Slaty-backed og Black-backed
Forktails. Vi ser på fugle langs med floden hvor
vi kan forvente arter som Coral-billed Scimitar
Babbler,
Red-headed
Trogon, Greater
Yellownape og Blue-eared Barbet. Ved selve
floden kan vi forvente Hodgson's Redstart,
Brown Dipper, Himalayan Swiftlets, Wreathed
Hornbill, Grey-throated og Golden Babbler,
Red-tailed Minlas, Red-faced Liochicla og
Long-tailed Broadbills. Grey-bellied Tesia er
også mulighed her. Et frugtbærende træ kunne
byde på Golden-throated Barbets. Andre fugle
som ses på dette stykke er Grey-sided
Laughingthrush, Barred Cuckoo Dove, Fairy
Bluebird og Orange-bellied Leafbird.
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Dag 6: Mayodia til Roing
Dag 6 starter vi på turen tilbage mod Roing, og ser på fugle undervejs. Turen kunne bl.a. byde på Pygmy
Wren Babbler, Racket-tailed Drongos, White-browed Piculet så vel som Speckled Piculet. Vi forventer at se
Western Hoolock Gibbons samt at høre dem kalde fra trætoppene. Hoolocks Gibonerne findes kun her I
Nordøst indien og stærkt er truet på verdensplan. Overnatning bliver på “rest house”.

Dag 7: Roing til Dibrugarh and onward to Delhi
Vi på begynder turen tilbage til Dibrugarh for at nå vores fly til Delhi. Ankommer til Delhi og overnatter på et
hotel i Delhi Aerocity Complex.

Dag 8: Departure
Transfer til Delhi Internationale terminal for at nå vores fly hjem til Danmark.

All content and pictures unless otherwise mentioned are property of Avisfera Adventures, 2014.

