
Program  GOA  -  Jan 2018: 

Generelt om hvor mange fugle arter vi har mulighed for at se på  2 uger i dec-jan: 

Der ses altid mange fugle allevegne i Goa. Goa ligger godt placeret i overvintringszonen for fugle 

fra en stor af den nordlige halvkugle og der dukker af og til nye spændende arter op fra tur til tur. 

Antal arter der er registreret i Goa ligge på ca 440. På en DOFTravel tur på 12-14 dage har vi i 

gennemsnit set 270-280 arter. Vi har altid set ’nye’ arter på de forskellige ture og sammenlagt på 

de 12 ture a 12-14 dages varighed er DOFTravel oppe på ca 350 arter. 

 

Fredag den 5.januar     

Ankomst GOA Dabolim lufthavn (22)  kl 02:35.  

Transfer til HOTEL  Chalston Beach Resort, Calangute (1). Formiddagen bruges på at slappe af 

efter den lange rejse. 

Om eftermiddagen tager vi en tur til det nærliggende Baga Fields (2) med masser af fugle (trods 

igangværende hotelbyggeri) og slutter dagen på hotel Beira Mar (3) og nyder udsigten over 

engene, fuglene og solnedgangen fra terrassen med en ’sundowner’.  

 

Lørdag den 6.januar   

Carambolin Lake(4), Village(5)  (Carambolim wetlands – Corlim)  

Carambolim Lake (4) is known as one of the most interesting and picturesque wildlife preservation 

in Goa. It is located just in a few kilometers to the south-east of Old Goa, in the surrounding of 

countryside Carmali and has good transport availability. 

Man-made for irrigation of rice fields the basin quickly turned into a shelter of migrating herbivores 

and waterfowl. The ecological richness of the Carambolim Lake has dozens of species of birds 

and exotic plants. Not less impressive are the beauty and diversity of flora of the lake. Its surface 

is sprinkled with water lilies and colorful exotic plants: Indian marsh snowflakes, water hyacinths, 

nymphs. 

The surroundings of the lake are picturesque, green, covered with rice fields, dispose to rest and 

contemplation. 

Fauna : About  120  species  of  bird  (migratory  and  local)  have  been  reported to be seen. 

(Ref. 1 & 5). 

The lake is under the protection of Forest Dept. providing special protection   to   the   migratory   

birds   arriving   from   Siberia   and   Kashmir.  The  lake  is  rich  with  a  large  variety  of  fish,  

insect  and  algae. It is important from scientific and natural history aspects.  

Se beskrivelse fra Birdlife International her: 

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/carambolim-wetlands-iba-india 

Carambolim Fields (6) 

I nærheden ligger en større område med dyrkede arealer, små vådområder, vandfyldte kanaler, 

træbevoksede lunde og en større sø. Her ses en stor variation af fuglefamilier som hænger 

sammen med en stor diversitet af biotoper.  

 

 

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/carambolim-wetlands-iba-india


Søndag den 7.januar 

 

Morjim Beach (7) 

Denne strand ligger som en tange ud I det Arabiske hav ved indsejlingen til hovedstaden Panjim. 

Hver vinter samles der store mængder overvintrende måger og vadefugle samt enkelte terner, 

rovfugle og spurvefugle med mere (alt kan ske).  

I januar måned dukker de første flokke af Stor Sorthovedet måge op, Brunhovedet måge,  

Ørkenpræstekrave,  Mongolsk Præstekrave og Hvidbrystet præstekrave alle i de lidt vanskelige 

vinterdragter. Endvidere Small Pratincole (en lille braksvale), Bay-backed Shrike  (hvis den er der 

endnu). 

Vi besøger stranden så tæt på højvande som muligt og hvis det kan passe med at der ikke er for 

mange badegæster og hundeluftere vil det være den bedste mulighed for at fuglene er samlet i 

strandkanten.. 

Siolim Fields (8) 

Et område med smålunde og udstrakte våde rismarker, et slaraffenland for hejre- og storkefugle 
samt vadefugle og rovfugle.  Måske vel nok turens allerbedste lokalitet for hejre- og storkefugle. 
 

Natravnetur til en af de velegnede lokaliteter. 

 

Mandag den 8.januar 

 

Socorro (9) 

Et regulært skovområde med mange skovfugle: drongoer, bulbuls, solfugle, fluesnappere, 
løvfugle, minivets med flere. Højere oppe ligger Socorro-plateauet med flere spændende småfugle 
som Jungle Babbler, Common Woodshrike, Crested Treeswift og Alpesejler. 
 
På tidligere ture har vi haft fornøjelsen af Goas lokale slangeekspert Rahul Alvares, som fortalte 
og fremviste et levende udvalg af morgenens indsamlede slanger, før de giftige sager skulle 
slippes løs igen.  Måske får vi fornøjelsen igen denne gang. 
 
På vejen tilbage stop i dalen nedenfor plateauet ved  Socorro Fields. 
. 
Pilerne (10) Lake 

Mindre sø på vejen mellem Socorro og Saligao Zor 

Saligao Zor (11) 

En landsby på et højdedrag nær Calangute med en berømt kilde, Saligao Zor. Her er der mange 
småfugle, også af de rigtig farvestrålende, fx flere arter solfugle, Black-naped Monarch, Spotted 
Fantail osv. Lige op ad landsbyen ligger en lille skov med chance for en enkelt ugle eller to udover 
de skovfugle der ses her. Stedet ligger ganske nær hotelområderne. 
 

 

 

 



Tirsdag den 9.januar  

 

Bondla (12) 

Heldagstur til bjergskoven langt mod sydøst i Bondla reservatet. Det ligger nær det endnu større 

reservat Bhagwan Mahaveer, som Backwoods Camp jo er placeret i. I Bondla reservatet vil vi 

opleve en hel del skovfugle og sikkert også et par nye arter til listen her på den nedre grænse til 

Goa’s højland i Western Gatts bjergkæden (som vi besøger i 3 hele dage 11.,12,og 13. januar i 

Backwoods).  Bondla reservatet huser også en lille Zoologisk Have med et par større pattedyr fra 

Indien, bla Tiger, Leopard, Elefant og Løve. 

 

Onsdag den 10.januar 

Boat trip on Zuari River (13) 

Efter morgenmad ved Zuari flodens bred bliver vi afhentet af en mindre turbåd der sejler os 

langsomt op ad floden og stopper når der er noget at kigge på. En sejltur på ca 3 timer Sejlturens 

hovedattraktion er Mangrove isfuglen (Collared Kingfisher) men også andre isfugle arter kan ses 

på turen. Derudover hejrer, rovfugle, terner mm samt vadefugle når tidevandet hen mod sejlturens 

afslutning trækker sig tilbage og efterlader åbne mudderflader. 

 

Batim Lake (14) 

En lidt større sø der næsten altid huser mange forskellige ænder både "fløjteænder" og mere 
hjemlige svømmeænder i vanskelige, brune eklipsedragter. Omkring søen mange landfugle. 
 

 
Tordag den 11.januar  
Fredag den 12.januar 
Lørdag den 13.januar 
 

Backwoods Camp (15)  

 

 

http://www.backwoodsgoa.com/ 

Tre indholdsrige dage i bjergskoven i det store reservat Bhagwan Mahaveer. Vi får tilknyttet 
Loven Pereira som guide. Loven er en af medejerne af campen og ved hvor vi finder fuglene. 

http://www.backwoodsgoa.com/


Området huser en stor del rødlistede arter som vi ikke ser andre steder på turen. Vi får flere 
højlandsarter til fuglelisten. Rytmen er:  en tidlig morgentur før morgenmaden. En formiddagstur 
inden frokost. Frokost og et par timers siesta i den varmeste tid. Til sidst en eftermiddagstur der 
slutter ved mørkets frembrud inden aftensmaden.  Da vi bor i naturen vil vi kunne høre nataktive 
arter fra lejren. Endvidere vil vi prøve at finde Indian Pitta i skumringen et sted i nærheden.  
 
En af dagene besøger vi et nærliggende Hindu tempel Tambdi Surla. Det er det ældste i Goa og 

en turistattraktion i sig selv, men det er den åbne dal bag templet med høje træer og udsyn til 

højderne, der er interessante. Der er som regel godt med flotte farveladefugle - mange piroler af 

flere arter, leafbirds, minivetter af begge arter, Malabar Barbet selvfølgelig, Malabar Trogon, de 

små Vernal Hanging Parrots mm. Af de mere jordbundne arter kan vi se Forest Wagtail, Bush-

quail, Jungle-hens mm. I de høje træer sidder ofte indtil flere arter duer, hornbills, rovfugle mm. 

I lejrens nærmeste område finder vi flere arter Bulbuls, Yellow-browed bulbul, Square-tailed og 
Flame-throated Bulbul, samt nøglearter for denne del af bjergskoven som Greater Flameback, 
Brown-capped Pygmy Woodpecker og Chestnut-headed Bee-eater. White-bellied Woodpecker, 
Blue-eared Kingfisher ved floden der løber gennem området tæt på lejren.  

Endvidere Orange-headed Thrush, Nilgiri Blackbird, andre drosler,  biædere, isfugle, robins, med 
meget mere.  Den store Flameback ses af og til i lejrens hytteområde ligesom naturligvis de to 
legendariske, trofaste camp- Shri-Lanka Frogmouths. Indian pitta mm. 
 
En af dagene efter middagspausen tager vi ud og ser efter kredsende rovfugle over bjergene og 
håber på termik der får rovfuglene på vingerne.  
 
Måltiderne i lejren er næsten 100% vegetariske og meget velsmagende. Lejren har endvidere en 
mindre bar hvor der til rimelige priser kan købes drikkevarer til maden mm. 
 
 

Søndag den 14.januar 

Verna Plateau (16) 

Er en udyrket højslette med åbent krat omgivet af lav kratskov noget syd for Zuari floden, og det 

kan vise sig at blive et særdeles interessant besøg med flere uventede arter, bla flere arter lærker 

som Oriental Skylark, Rufous-tailed Lark og Malabar Lark. Indian Robin skulle være talrig her. Der 

er chance for en del priniaer og solfugle. Blue-faced Malkoah ses her ofte. Det var her DOFTravel 

så en grib, en Ådselsgrib i dec 2014. Gribbe er stadig en stor sjældenhed i Indien efter 

masseudryddelse i 90’erne forårsaget af veterinærmedicinen diclofenac.  

Tæt ved plateauet ligger Verna Paddy-fields som også skulle være et besøg værd. Der er pænt 
med hejre- og vadefugle, og hvis vi er heldige hele 3 vibe-arter - altså ud over Red-wattled og  
Yellow-wattled chance for Grey-headed Lapwing. 
 
Neura Marsh (17)  

Et nu opgivet dyrkningsområde ved floden nær Neura, som er blevet et rigtig godt vådområde især 
med en del vade- , hejre- og storkefugle. 
 



Mandag den 15.januar 

Mayem Lake (18) 

Selve Mayem Lake er godt nok en sø, men biotopsmæssigt er det et skovbevokset delvist 
parkagtigt dalføre omkring et langstrakt reservoir, hvor der på den modsatte bred er et 
udflugtssted med diverse forlystelser. Ikke desto mindre er det allerede ved hotellet et fint 
fuglested. Turen fortsætter ad en snæver junglesti hen langs søen - ganske forsigtigt, fordi  
der er vanskeligt at gå, men også fordi der er spændende fugle i hvert andet træ. Den store Blue-
bearded Bee-eater er set flere gange ved søen. Brown Fish Owl findes også tit ved søen. 
Derudover  fantails, mange ioraer, flere arter drongoer mm. Rovfugle i luften. 
 
Tikkanem (19) 

Det nærliggende åbne vådområde ved Tikkanem har en helt anden karakter med rørskove og 
godt udsyn til de store vingefang. mange hejrefugle, etc. 
 
Divar Island (20) 

Efter at have krydset Mandovi River 2 gange kommer vi til den store ø midt i floden, Divar Island. . 

I det åbne markområde er der udsigt til alle sider, bl.a. mod Old Goas store, gamle katedraler. På 

markerne se ofte store flokke af lærker, først og fremmest Korttået Lærke og på nærafstand 

desuden Oriental Skylark. I buskene hvilede et helt overraskende udbud af 4 arter duer. Således 

begge de to typer tyrkerduer og igen her Oriental Turtle Dove. Rovfuglene er også rigtig 

spændende, bl.a. med mange "lette kærhøge" på svævende jagt, både Steppehøge og Hedehøge 

og måske en Blå glente. 

 

Tirsdag den 16.januar 

Arpora Forest (21) Half day.  

Et mindre skovområde nær ved Baga. 

 

Transfer to airport (22) late around midnight. 


