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En nysgerrig Waterbuck kommer for tæt på Shoobill. Foto: Erik Heberg 

 
   

 
Leopard, Queen Elisabeth NP. Foto: Jan Enoksen 
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Forord: 
DOF Travels 3. tur til Uganda løb af stablen i tre uger i november 2015. Hele 12 deltog på turen, heraf de 
10 i alle tre uger mens to havde valgt grundturen på to uger. Vi havde to landcruisere til vores disposition 
på hele turen. Vi blev ”rystet godt sammen” på den i alt ca. 2.500 km lange køretur rundt til Ugandas 
vigtigste fuglesteder. ”Let´s rumble” blev et key-word med henvisning til det generelt ringe vejnet, som 
eksisterer i landet. Uganda har en utrolig artsrigdom af fugle og dyr og at få lov til at opleve dette ”real life” 
kan næppe beskrives.  
 
Flyturen derned blev ikke helt som planlagt. Efter 2 forgæves landingsforsøg i en tåget lufthavn i 
Amsterdam blev vi omdirigeret til Düsseldorf, og vi nåede derfor ikke vores fly fra Amsterdam til Entebbe. 
Det gav i stedet en natflyvning til Dubai og en forsinkelse på en halv dag, ligesom vi missede en 
overnatning i Entebbe og en morgenobs i Mabamba Swamp, hvor vi skulle have set efter træskonæb.   
 
November måned er ikke en måned, hvor der normalt laves ture til Uganda, så på den måde var vi 
pionerer, og der var markant færre turister på lodges og i nationalparkerne end i højsæsonen. November 
er regntidens sidste måned og regnen medfører en frodighed, så alt er grønt og fugle og dyr får unger. Vi 
blev dog ikke generet meget af den regn, der faldt, udover et par regnfyldte dage i starten af turen, og da 
en regnbyge begyndte netop, da det ene gorilla-hold skulle hilse på flokken. Temperaturen var meget 
behagelig. I de første par dage op til max 20 grader, senere dagstemperaturer på 25-30 grader. Uganda 
oplevede også dette års store El Niño-effekt med mere regn end normalt. Vi fik således regn næsten hvert 
døgn, men heldigvis mest om aftenen og om natten. Ligeledes var antallet af solskinstimer lavere end 
normalt for årstiden og det medførte, at frugter ikke var modnet som normalt, og at blomsterne ikke var 
udsprunget i samme grad som i normal-år. Dette gav sig bl.a. udtryk i - ifølge vores guide - sultende 
chimpanser og færre iagttagelser af nektar-levende fugle, herunder specielt solfugle.  
   
Vores lokalguide var - som på 2008-turen - Alfred Twinomujuni fra Avian Watch Uganda, hvor han er 
direktør. Alfreds ry som ”ham, der taler med fuglene” er en passende betegnelse for hans fantastiske 
måde at imitere fuglestemmer på. Vores to chauffører, William og Paul, gjorde et formidabelt arbejde med 
- udover at køre landroverne - også at udføre småreparationer på dem (William er mekaniker) og sørge for 
at hele logistikken hang sammen.  
 
Vi noterede i alt 534 fuglearter - eller godt 50 % af alle de fuglearter, som er registreret i Uganda. Godt 4 % 
af arterne blev kun hørt. Pattedyrene kunne fremvise et artsantal på hele 49, heraf 12 arter aber. Antallet 
af individer af sete pattedyr var meget højt pga. mange unger. Specielt antallet af bøfler, Uganda kob og 
vortesvin var højt.   
 
At se på fugle i regnskove er oftest en udfordrende disciplin. Fuglene sidder tit højt oppe over løvhanget, 
og lader sig kun se i fuld figur i korte sekvenser. Lyset er - da vi er tæt på ækvator - skarpt lige over vores 
hoveder, så farver kan ofte være svære at se. Og nakkemusklerne får rigeligt med motion! Men 
regnskoven er også lyde og en stemning, som er helt unik, og ser man ikke lige fuglen den ene dag, så 
kommer der oftest en ny, hvor det lykkes bedre.  
 
Højdepunkter var der masser af, men nævnes skal selvfølgelig fantastiske syn af hele 5 træskonæb på to 
lokaliteter, hvoraf tre sås flyve om ørerne på os. Black Bee-eater sås flere steder, herunder et par på tæt 
hold, ugeneret af fotografernes ivrighed. En kæmpeflok af Brown-chested Plover (brunbrystet vibe) i 
yngledragt ved Lake Mburo var et højt antal af en fåtallig vibe. Crowned Hawk-eagle (kronørn) skrigende i 
parringsflugt i luften over Royal Mile var et fantastisk skue. Herudover er hele 11 observationer af Martial 
Eagle (kampørn) også værd at nævne. Sejlturen på Kazinga Channel i Queen Elisabeth National Park blev 
også uforglemmelig. Stille vejr med sol (og medlys!) gjorde denne sejltur til noget unikt, specielt for 
fotograferne. Hejrer, måger og terner, vadefugle og skarver på tætteste hold. Eller en aftenobs af 1500 
små flamingoer i en krater-sø, med elefanters ”trutten” som lydkulisse. Ja, vi kunne blive ved.     
 
Uganda er jo langt mere end fugle. De mange pattedyrearter ”fylder” også godt i hukommelsen. At opleve 
bjerggorilla og chimpanse på tæt hold glemmes aldrig. I Semuliki så vi to smukke De Brazza’s monkey - en 
ikke helt almindelig abeart på de kanter. Og et stort antal løver på 19 (heraf 8 af de træ-klatrende), primært 
i Queen Elisabeth NP, men også en hunløve på vej hjem fra jagt til sin unge (unger?) i daggryet i 
Murchison Falls NP. Herudover hele 2 leoparder i samme træ i Queen Elisabeth NP. Ja, der var mange 
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fantastiske dyreobs, som altid vil ligge på vores nethinde. Og minderne kan jo forstærkes af de fine 
billeder, som vores fotografer tog under turen, og som pryder denne rapport.  
 
Tak til deltagerne for et fantastisk samvær. Der var en til tider løssluppen, men hjertelig stemning. Sidst, 
men ikke mindst, tak til Alfred fra Avian Watch Uganda og hans håndplukkede chauffører William og Paul 
for en velarrangeret tur, hvor alt fungerede til alles tilfredshed, i et land, hvor infrastrukturen ofte giver 
problemer. En undtagelse herfra var vores to overnatninger i Bundibugyo ved Semuliki NP, men området 
har desværre ikke andre muligheder for logi til en så stor gruppe.  
 
Jan Enoksen, Erik Heberg og Uffe Fester takkes for fotobidrag til rapporten. Herudover en tak til Uffe, som 
har revideret artslisten.  

                           

 
Holdet samlet ved Ækvator. William har overtaget Alfreds plads. 

 
 

 
Og her er Alfred. 
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Denne rapport er opdelt i: 
 
- deltagerliste 
- rejserute 
- dagbog 
- samlet artsliste 
- bilag: liste over arter og artstotaler incl. danske navne 
 
Deltagerliste: 
 
Deltagerne på turen var: 
- Erik Bjerrehave, Viborg 
- Jan Enoksen, Kokkedal 
- Uffe Fester, Nivå 
- Erik Heberg, Lyngby 
- Vibeke Hermansen, Helsingør 
- Grethe Mogensen og Mogens Sloth Nielsen, Lyngby 
- Max Møller, Frederiksberg 
- Marianne Risbo og Mogens Guldager Petersen, København Ø 
- Anne Grethe Ragborg, Brønshøj 
- Per Stausholm, Vallensbæk 
- Alfred Twinomujuni, lokalguide og ejer af Avian Watch Uganda 
- William Mbowa og Paul Mbanza, chauffører 
- Peter Lafrenz, Glostrup, turleder DOF Travel 

 
 
 

 
Mountain Gorilla. Foto: Jan Enoksen 
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Rejserute 

Søndag den 1/11-15 Afgang Kastrup lufthavn med morgenflyet kl. 06.15 til Schiphol Airport, 
Amsterdam, med KLM. Efter 2 forgæves landingsforsøg pga. tåge 
omdirigeres vi til Düsseldorf, hvor vi lander kl. 09.30.  
Afgang Düsseldorf kl. 20.00 med Emirates Boeing 777-300 med kurs mod 
Dubai.  

Mandag den 2/11-15 Ankomst Dubai kl. 06.00 lokal tid.   
Afgang Dubai kl. 09.30 med kurs mod Entebbe.  
Ankomst Entebbe kl. 13.00 lokal tid. 
Transfer til Lake Mburo med kort frokoststop ved ækvator i byen Mpgi og 
papyrussump nær byen Lukaya. 
Ankomst Lake Mburo kl. 20.45. 
Overnatning Lake Mburo Safari Lodge. 

Tirsdag den 3/11-15 Lake Mburo National Park kl. 06.00-13.30, herunder 1 times bådtur på 
Lake Mburo. 
Transfer til Ruhizha (Bwindi NP) kl. 13.30-21.00 med kort stop ved 
papyrus-sump nær byen Katinda (kl. 16.10-17.00). 
Ankomst Ruhizha kl. 21.00.  
Overnatning Tavern Cottages, Ruhizha (2.340 moh). 

Onsdag den 4/11-15 Mubwindi Swamp, Ruhizha, hele dagen (kl. 07.30-17.30). 
Overnatning Tavern Cottages, Ruhizha. 

Torsdag den 5/11-15 Ruhizha-area kl. 08.30-11.30 undervejs til Buhoma, Bwindi NP. 
Frokost The Neck kl. 12.40-14.20. 
Ankomst Buhoma kl. 15.40 og birding i lodge- og hotelområdet indtil kl. 
18.30. 
Overnatning: Bwindi View Lodge, Buhoma.   

Fredag den 6/11-15 Bwindi NP: trekking via main trail til resthouse (kl. 07.00-15.30).  
Overnatning: Bwindi View Lodge, Buhoma.   

Lørdag den 7/11-15 Buhoma-area kl. 08.00-13.00:  
Gorilla-trekking: infomøde og trekking i 2 grupper: Den lette med 
vandretur ad main trail, og ”den svære” med kørsel til The Neck.  
Buhoma Lodge- og hotelområde kl. 15.00-17.00. 
Overnatning: Bwindi View Lodge, Buhoma.   

Søndag den 8/11-15 Birding omkring Bwindi View Lodge og Buhoma Town kl. 06.30-08.15 
Transfer Buhoma-Queen Elisabeth National Park kl. 08.15-10.30. 
Queen Elisabeth National Park kl. 10.30-17.00: Ishasha-area, Katunguru 
Lake (900 moh).   
Ankomst Mweya Safari Lodge kl. 17.20.  
Overnatning: Mweya Safari Lodge, QENP 

Mandag den 9/11-15 Queen Elisabeth National Park:  
Gamedrive og besøg ved to saltsøer kl. 06.30-11.30. 
Sejltur på Kazinga Channel kl. 13.45-15.20. 
Lake Munyanyange kl. 16.30-18.30. 
Overnatning: Mweya Safari Lodge, QENP 

Tirsdag den 10/11-15 Queen Elisabeth Park kl. 08.00-09.50. 
Transfer to Semuliki NP via Fort Portal.  
Semuliki NP - langs vejen - 16.50-17.40. 
Overnatning: Hotel Vanilla, Bundibugyo Town.  

Onsdag den 11/11-15 Bundibugyo Town kl. 07.15-07.45. 
Semuliki NP kl. 08.00-16.00 (700 moh).  
Overnatning: Hotel Vanilla, Bundibugyo Town. 

Torsdag den 12/11-
15 

Bundibugyo Town kl. 06.30-08.00. 
Transfer Bundibugyo-Fort Portal kl. 08.00-12.50. 
Fort Portal kl. 12.50-14.30. 
Papyrus-sump syd for Fort Portal kl. 15.00-15.50. 
Kibale National Park kl. 16.30-17.25 (1400 moh).  
Overnatning: Kibale Safari Lodge,   
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Fredag den 13/11-15 Afgang kl. 05.30 og af sted til Kibale NP efter Green-breasted Pitta og 
chimp-trekking.  
Kibale NP kl. 06.50-14.15. 
Bigodi Swamp øst for Kibale Safari Lodge kl. 14.45-17.00. 
Kibale Safari Lodge 17.30-19.30 
Overnatning: Kibale Safari Lodge.  

Lørdag den 14/11-15 Kibale Safari Lodge: kl. 06.30-08.00 og afsked med Marianne og Mogens, 
som kører direkte til lufthavnen for at flyve hjem fra Entebbe med 
aftenflyet. 
Vi andre fortsætter tillægsugen: 
Kibale NP kl. 08.00-09.00. 
Fort Portal kl. 09.45-10.15. 
Sebitore kl. 10.30-11.50. 
Transfer til Masindi via Kyenjojo, og ½ times frokoststop ved Muzzi-floden 
i 1100 moh.  
Ankomst Masindi kl. 18.30. 
Overnatning: Masindi Hotel, Masindi. 

Søndag den 15/11-15 Afgang Masindi Hotel kl. 07.00 til Royal Mile. 
Lowland ved Royal Mile kl. 08.30-09.15. 
Royal Mile kl. 09.15-14.00. 
Busingiro Forest kl. 14.30-15.30. 
Masindi Hotel kl. 16.30-17.30. 
Overnatning: Masindi Hotel, Masindi. 

Mandag den 16/11-15 Afgang Masindi Hotel kl. 07.15. 
Transfer til Murchison Falls NP via Karuma og Victoria Nile (kl. 09.00). 
Murchison Falls NP - gate Wangkwar - kl. 10.45. 
Viewpoint top of the Murchison Falls: kl. 14.00-15.00. 
Ankomst Pakuba Lodge kl. 17.15. 
Overnatning Pakuba Lodge, Murchison Falls NP.  

Tirsdag den 17/11-15 Murchison Falls NP: 
Game drive til Paraa kl. 06.30-07.30. 
Bådtur Victoria Nile til papyrus-sumpen vest for Paraa kl. 07.30-12.30. 
Pakuba Lodge (frokost og siesta) kl. 13.00-15.00. 
Game drive til Pakuba Air strip og retur med spot efter natravne i efter 
skumringen kl. 15.00-19.30. 
Overnatning: Pakuba Lodge, Murchison Falls NP. 

Onsdag den 18/11-15 Murchison Falls NP: 
Game-drive: Northern game viewing circuit kl. 07.00-11.30. 
Pakuba Lodge (frokost og siesta) kl. 11.00-13.00. 
Transfer til og birding i Paraa kl. 13.00-14.00. 
Sejltur til faldets fod kl. 14.00-17.45. 
Ankomst Pakuba Lodge kl. 18.30. 
Overnatning: Pakuba Lodge, Murchison Falls NP. 

Torsdag den 19/11-
15 

Afgang Pakuba Lodge, Murchison Falls NP, kl. 07.30. 
Færgen fra Paraa kl. 08.15. 
Transfer til Budongo Escarpment og birding en route kl. 09.30-12.00. 
Frokostpause på bjergvejen nær Bukumi kl. 12.45-13.45. 
Budongo Forest kl. 14.30-15.30. 
Ankomst Masindi kl. 16.30. 
Overnatning: Masindi Hotel, Masindi. 

Fredag den 20/11-15 Afgang Masindi Hotel, Masindi, kl. 07.35. 
Transfer til Kampala og Jinja. 
Stop i sump nordvest for Kimenga kl. 08.15-09.15 
Open woodland vest for Nakitoma kl. 09.45-10.20 
Frokostpause ved sump syd for Kakoge kl. 12.00-13.00 
Stop i papyrus-sump omkring Gimbi kl. 14.25-14.45 
Kort stop ved meeting-place for river rafting, Jinja, kl. 14.40-15.20 
Overnatning Sunset Hotel, Jinja. 
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Lørdag den 21/11-15 Afgang Sunset Hotel, Jinja, kl. 07.30. 
Source of the Nile, Jinja, kl. 07.40-08.00. 
Mabira Forest kl. 08.30-12.30. 
Frokostpause Rainbow Lodge, Mabira, kl. 12.45-14.30. 
Transfer - via Kampala - til Entebbe. 
Ankomst Entebbe International Airport kl. 19.30. 
Afgang Entebbe med KLM A330-200 kl. 23.15. 

Søndag den 22/11-15 Mellemlanding Schipol Airport, Amsterdam, kl. 05.50. 
Afgang Amsterdam kl. 07.55. 
Landing i Kastrup kl. 09.10. 

  
 

 
Så nåede vi endelig frem, og landcruiserne skal pakkes. Foto: Jan  Enoksen. 

 

 

Dagbog 

Søndag den 1. november 2015 
Efter meget kuk i lørdagens check-in på nettet, er vi nu alle 13 M/K samlet i KLM’s Boeing 737-700 med 
kurs mod Amsterdams lufthavn, Schiphol. Planlagt afgang kl. 06.00. Vi var alle i god tid. De første mødte 
op i en næsten mennesketom afgangshal. Omsider åbnede tjek-ind skranken, så kufferterne kunne 
afleveres. Vi måtte have hele 2 x 23 kg med hver. I går tikkede der en mail ind fra KLM, at der kunne 
forventes tåge i Amsterdam med risiko for forsinkelser. Åh nej, vi har jo et fly vi skal nå til Entebbe med 
små 3 timers skiftetid, så kan det hurtigt blive presset. Men nu er vi on-time med take off kl. 06.05 og 1 
time og 10 minutters flyvetid.  
 
Forberedelserne til turen har jo stået på længe, og det var glædeligt at hele to landcruisere blev fyldt op. 
Det giver jo en væsentlig billigere deltagerpris. Formødet blev afholdt i august, hvor alle på nær Erik H., 
der var på langfart til Kirgisistan. Som i 2008 har vi entreret med Alfred Twinomujuni fra Avian Watch 
Uganda til at forestå det 3 uger lange lokalarrangement. En hyppig mail-korrespondance mellem Alfred og 
turlederen omfattede mangt og meget. De sidste par dages mails med Alfred har også omfattet noget 
omkring vejrmeldinger. November er sidste regntidsmåned, hvor september er den første. Regntiden 
indebærer en større frodighed og fugleaktivitet, og da regnen har det med at falde i byger, så kan 
aktiviteten opretholdes. De seneste vejrmeldinger fra norske YR omkring Buhoma, siger: ”Husk 
gummistøvler og regntøj”.  
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Kaptajnen annoncerer landing i tåge, men ikke mere end vi kan lande på sikker vis. Oven over tågen 
skinner solen, og vi kan tydelig under landingen se lys fra byer i morgengryet. Landingen blev dog 
pludseligt afbrudt, da kaptajnen løftede flyet med fuld gas. Teknikken fra fly til kontroltårn virkede ikke, så 
vi prøver igen på en ny landingsbane. Men ny afbrydelse af landingen - nu er det ikke sjovt længere! 
Kaptajnen opgiver et tredje landingsforsøg, så i stedet flyver vi til Düsseldorf, så der røg vores Entebbe-fly! 
Nå, det var så det, og det er jo vigtigst, at vi kommer sikkert ned. Mogens Sloth Nielsen, der sad ved en 
vinduesplads kunne oplyse, at han ved første landingsforsøg kunne se landingsbanen godt 10 meter 
under os.  
 
Landing i Düsseldorf kl. 08.30 - hurra ingen tåge! Vi ser sortkrage og husrødstjert.  
Kl. er nu 09.00 og vi venter på at tågen letter i Amsterdam. En dansk rejseguide på vej med gæster til 
Cuba oplyser, at deres gæster, der fløj til Amsterdam fra Ålborg, var landet. Vores fly - et ældre Boeing 
737 - har åbenbart et ældre kommunikationssystem til håndtering af automatiske landinger, og det var det 
system, der faldt ud under landingerne. Når sigten er under 400 meter, skal piloten lande på automat-pilot.  
 
Tågen letter ikke i Amsterdam, så vi bliver ombooket af KLM, hvor en medarbejder ringer til turlederen 
omkring en ombooking. Så nu hedder ruten Düsseldorf-Dubai og Dubai-Entebbe. Vi flyver dog først kl. 
20.45, så vi har masser af tid i Düsseldorf Lufthavn. Den bliver brugt til at gå fra spisested til kaffebarer. 
Tre timer før afgang kan vi tjekke ind i Emirates Boeing 777-300 til Dubai. Vi bruger vores 10 euro 
spisevaucher fra KLM. Vi er alle godt trætte, så vi sidder og hænger lidt. 
 
Vi har løbende orienteret Alfred om vores ombooking. Vi misser kun ½ dag, men må dog undvære 1 nats 
søvn i en rigtig seng, ligesom vi ikke får tid til at besøge Mabamba Swamp med mulighed for træskonæb - 
øv! 
 
Take-off kl. 21.00 lokal tid med kurs mod Dubai i De forenede Emirater. Flyvetiden forventes at blive 6 
timer. Vi flyver bl.a. over Tyrkiet og Iran, en mindre omvej for at undgå Syrien og Iraq’s luftrum. Dubai er 
tre timer foran, så vi lander i morgengryet. Seks timers flyvning er snart slut, og vi er under indflyvning til 
Dubai. Landing kl. 06.00 lokal tid. Flot indflyvning over byen via Den persiske Golf. Temperaturen er 26 
grader og det er skyfrit. Laaang bustransport til ankomsthallen. Security, og så seks minutters gang til 
Entebbe-gaten. Nogle af deltagerne tjekker transithallen ud. Andre ser tyrkerduer og Common Myna + en 
gråspurv. 
 
Så er det sidste ben af en lidt længere rejse end planlagt. Vi sidder nu i et af de talrige Emirates-fly, en 
Boeing 777-200. Take-off kl. 09.30 med forventet flyvetid på 5 timer 15 minutter.  
 
Mandag den 2. november 2015 
Vi flyver over Røde Havet, Sudan, Etiopien og Kenya til Uganda. Landing Entebbe kl. 13.00. Lang kø ved 
paskontrollen. Indrejseseddel skal udfyldes korrekt, ellers bliver man smidt til side. Men vi kommer ikke 
hurtigere ud end kufferterne kan leveres, så vi missede ikke tid i tolden. Vi møder Alfred, William og Poul. 
Det var gensynsglæde med Alfred og William. William har fået endnu et barn, så nu har han tre. Alfred har 
vist 5 eller 6!  
 
 
Entebbe Lufthavn: 14.00-16.00 
Vejr: NØ 1-2, 4-8-0/8, 26°C 
 
Mens der pakkes biler ser vi lidt fugle fra P-pladsen: Hadada Ibis, Openbilled Stork, Marabou Stork, 
Hooded Vulture, Speckled Pigeon samt 4 forbitrækkende hvepsevåger. Jan E. ser krontrane – en af 
lakridsfuglene! (læs: en første-gangs-opdagelse, der udløser en pose lakrids i præmie - til uddeling blandt 
deltagerne).  
 
Af sted efter kuffertpakningen, og vi suser derudaf. Vi spiser sen frokost på en restaurant ved ækvator. Vi 
får kylling på restauranten. Vi ser børn i deres skoleuniform på vej hjem fra skole. I Uganda er børnene i 
skole kl. 07.30-17.00 med gode pauser ind imellem.  
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Ækvator - byen Mpgi: 17.00-18.30 
Vi ser også lidt fugle: Wahlberg´s Eagle 1, Woodland Kingfisher 2, Brown Parrot 2 og fine Angola Swallow 
12.  
 
Mørket falder på, og lygteføringen her i landet er meget baseret på chaufførernes syn, og man tænder ikke 
lygterne på sin bil, når man selv endnu kan se de modkørende, der kører uden lys!!! Vi når afkørslen til 
Mburo National Park og Mburo Safari Park. Her er meget mørkt. Bil 1 ser Waterbuck og 2 Grass Hare 
inden lodgen. Der er nydeligt her på lodgen, med økologi, solpanel og lidt generatorhjælp til badevandet. 
Vi får intro til lodgen, og herefter buffet med kylling og ris.   
 
Dagens fugl: Det nåede vi ikke! 
Dagens antal fuglearter: 30 
 
 
Tirsdag den 3. november 2015 
Vejr: NØ 0-1, 2-8/8, 18-26°C, regn om aftenen. 
 

 
Find svinet og vind en tur med DOF Travel! Klar til afgang Lake Mburo Safari Lodge. Foto: Jan Enoksen 

 
Lake Mburo: 06.00-13.30 
Ja, udsovede var vi ikke, men vi fik hele 5-6 timers søvn! Kl. 6 var der morgenmad. English breakfast med 
pølser, omelet eller scrambled egg. Juicen var dog lidt tynd. Vi pakker bilerne og begiver os ud på game-
drive i Lake Mburo National Park. Her er også mange fugle udover fint med dyr, bl.a. er tobi, waterbuck, 
impala, zebra og warthog alle repræsenteret. Eland antilope er mere fåtallig og sky, og det lykkes os 
desværre ikke at se den denne gang. Bushbuck og bush duiker sås også, ligesom to tillidsfulde familier af 
dwarf mongoose.  
 
Fugle var der masser af, også dem med store vingefang: Lappet-faced og White-backed Vulture sås 
siddende i trætoppe for at tørre vingerne efter gårsdagens regnvejr. Martial Eagle, Black-bellied Bustard, 
Pink-backed Pelican og  African Fish-Eagle. Endvidere sås en Crowned Hornbill, en art som vi ikke lige 
havde forventet her.  
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Morgenstemning i Lake Mburo NP. White-backed Vultures tørre vinger. Foto: Erik Heberg 

 

 
Impalaer, Lake Mburo. Foto: Erik Heberg 
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Kongen over søen. African Fish-eagle. Foto: Jan Enoksen 

 
Bådtur Lake Mburo: 09.30-10.40 
Sejlturen på Lake Mburo gav to af de nataktive White-backed Night-Heron. De gemte sig i den tætte 
mangrove, så de var svære at se og umulige at fotografere ordentligt. Vi så deres store øje, som hjælper 
på nattesynet, når de skal på jagt efter føde. African Finfoot viser sig på eksemplarisk vis. En han 
svømmede tæt langs søbredden ifm. fouragering, så den var ofte meget svær at se. Men den kom dog 
tættere på og sås frit fremme i længere tid. Smukt! Vi så efterfølgende også en hun. Pied Kingfisher er 
karakterfugl på søen, men også Malachite Kingfisher var almindelig, og lod sig se på tæt hold nær deres 
rede.   
 
Vi nød sejlturen og det smukke sceneri, krydret med dykkende og brummende flodheste i stort tal. 
Flodørne sås flot, såvel fiskende som siddende i træerne, hvor parrene styrkede deres sammenhold med 
en ivrigt gjalden. Tilbage på land - på P-pladsen - fløj en flok Abdim storke over, ligesom to uldhalsstorke 
passerede.   
 
Vi forlader Lake Mburo National Park og kører ud til hovedvejen. Undervejs bliver det til flere fuglestop, 
bl.a. for at se to Thick-billed Cuckoo. Arten har spredt sit udbredelsesområde i Tanzania mod nord og Lake 
Mburo NP var det første sted arten blev opdaget i Uganda, og arten er nu regelmæssig her.  
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En herlig sejltur på Lake Mburo. Foto: Jan Enoksen 

 

 
En afslappet Krokodille nyder solen. Foto: Jan Enoksen 
 

 
Lake Mburo-Ruhizha: 13.30-21.00 
Vi når hovedvejen og kører så vestpå mod Ruhizha. Vejene anvendes flittigt af såvel fodgængere som 
cyklister, ligesom mange lastbiler og busser kører imod os. Privatbilismen er meget begrænset. Det er kun 
for eliten. William fortæller, at Uganda har oplevet en stor befolkningstilvækst. Fra 2008 til nu er 
befolkningen steget voldsomt med 50% fra 24 til 36 mio. Medvirkende hertil er, at børnedødeligheden er 
faldet betydeligt, bl.a. fordi malaria er langt mindre udbredt pga. anvendelse af myggenet (60% af 
befolkningen) og myggespray.  
 
I dag har Williams søn på 10 år bestået primary school, så der vanker en erkendelse fra faderen! Han går i 
en privatskole, hvor klasserne er på 24 elever. I de offentlige skoler går der 100 elever pr. klasse. 
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Mbarara: 14.30-15.10 
Kort stop i Mbarara for indkøb af forplejning. Præsidenten kommer herfra, så mange statslige institutioner 
er placeret her, ligesom mange topposter er besat med folk fra området. Byen er derfor vokset meget så 
dens udbredelse i de seneste årtier er vokset med 10 km i diameter.       
 
Vi passerer en sump, hvor Alfred stoppede tidligere. Den er nu ødelagt og omdannet til afgrøder. En 
udvikling, der sker med stor hast, så denne biotop-type, og dermed de fugle, der er afhængig af papyrus-
sumpe, er stærkt truet.  
 
Fra vejen ser vi flere rovfuglearter: Brown og Black-chested Snake-Eagle, Lizard Buzzard, Long-crested 
Eagle og en Augur Buzzard i mørk fase.   
 
Papyrus-sump nær Katinda: 16.10-17.00 
Undervejs stop i papyrus-sump nær Katinda. Her får nye fugle hele tiden vores opmærksomhed: Papyrus 
Gonolek er hovedattraktionen, men også Lesser Striped Swallow, Bronze Sunbird, Red-chested Sunbird 
og Slender-billed Weaver kan nydes. 
 
Kabale: 19.00 
Hovedvejen gennem Kabale er ”under construction”, så vi kører en omvej. Vi slipper dog ikke for byens 
våde og mudrede hovedvej. Megen regn har medført jord- og stenskred med væltede træer. Vi kører ind i 
regnen. Kabale er den højst beliggende større by i Uganda. 
 
Tidligere i dag har vi mødt en snes hvide tanks fra United Nations under transport på store ladvogne. De 
kommer fra den fredsbevarende styrke, som opererer i Congo, og skal til reparation på et UN-
klargøringscenter i Entebbe, og så retur til Congo.    
 
Vejskiltet fra hovedvejen siger 26 km til Ruhizha. Det bliver på en et-sporet jordvej, som visse steder er 
mudret, som følge af regnen.  
 
Ankomst Tavern Cottages, Ruhizha, Bwindi NP, kl. 21.00. 
Netop som vi er ankommet til Tavern Cottages, der ligger i 2.340 meter over havet, starter en noget 
kraftigere regn. Det har tidligere smådryppet lidt. Personalet møder talrigt frem for at møde os 
medbringende paraplyer. Aftensmaden serveres kl. 21.30 og der er dækket fint op med bestik til flere 
retter. Da vi er blevet bænket ved middagsbordet kommer der en ansat for at præsentere maden, som var 
det en finere restaurant. Suppen blev serveret i en kop, som stod omvendt i den dybe tallerken, så da 
tjeneren løftede koppen, blev suppen serveret. Ja, der var sgu’ stil over det. 
  
Dagens fugl: Papyrus Gonolek 
Dagens antal fuglearter: 133 
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Ruhizha-area. Regnskov, når den er bedst. Foto: Erik Heberg 

 
Onsdag den 4. november 2015 
Vejr: NØ 0-1, 8/8, 14-20°C, regn fra kl. 13.00-16.00 
 
Ruhizha og Mubwindi Swamp, Bwindi NP: 07.30-17.30. 
Vi stod op til skyet vejr. I dag skal vi på trekking fra Ruhizha Ragner Gate i 2300 moh til Mubwindi Swamp i 
2340 moh. Der er nogle bakketoppe på vejen, der skal forceres. Den ene en lidt stejlere en af slagsen. Vi 
har en bærer med, som lejes for 15 USD. Herudover har vi to bevæbnede vagter med. Planen er at vi 
arrangerer et tidligere gå-hjem-hold.  Fuglene gemmer sig noget. Det kræver tålmodighed. 
 
Ved gaten får vi tid til at få nogle arter i bogen. Her er relativt åbent og med parkartig træbevoksning. 
Bemærkes kan: White-eyed Slaty Flycatcher, Chestnut-throated Apalis og Nothern Double-collared 
Sunbird. Senere på trailet ser vi en flok White-headed Wood-Hopooe samt tre White-starred Robin, heraf 
en ungfugl, og flere smukke solfugle: 1 han Blue-headed Sunbird sammen med flere Regal Sunbird.  
 
Der udgår også gorilla-trekking fra Ranger stationen. Gorillaens fremgang har givet nye turistindtægter, og 
lodges er skudt op flere steder. Der er to gorilla-familier her i området på henholdsvis 14 og 17 dyr. På 
vandreturen ser vi ekskrementer fra gorillaer. Vi ser deres trampestier og deres overnatningsplads, hvor de 
omhyggeligt bygger rede på jorden, som fores med bregner. Nogle enkelte hører endda en gorilla brøle, 
men den er langt væk.  
 
Bwindi NP har også skov-elefanter, og vi ser efterladenskaber fra dem. I 1980 var her bare 27 dyr, og nu 
er bestanden oppe på ca. 80. Og nu når vi er ved spor i naturen, så ser vi også spor efter bush pig, som 
har rodet i jorden.  
 
Vi får på turen set flere af Albertine Rift endemerne: Red-faced Woodland Warbler, Stripe-breasted Tit, 
Regal Sunbird, Blue-headed Sunbird, Rawenzori Batis, Collared Apalis, Black-throated Apalis, Dusky 
Crimsonwing og Grauer´s Swamp Warbler. 
 
Ved 13-tiden får vi den første byge, men det klarer op hurtigt herefter. Men der går ikke lang tid, før regnen 
vender tilbage. Så turen fra det sidste stykke til Mubwindi Swamp og retur til gaten foregår i regn - til dels 
silende og med torden.  
 
Ved Mubwindi Swamp hører og ser vi korte glimt af Grauer´s Swamp Warbler og Carruther´s Cisticola. En 
smuk White-tailed Blue Flycatcher ses noget bedre, ligesom en Grey-headed Negrofinch (eller Grey-
headed Nigrita) besøger os i det nærmeste træ.  
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Ved frokoststedet har Anne Grethe, Max og vores soldat, som ikke gik med ned i sumpen, set både 
yellow-backed duiker og Dusky Crimsonwing. Tilbageturen bliver langs et ny spor, som betegnes “den lette 
rute”, da det er en jævn stigning. Til gengæld er den længere, og i dag tilmed smattet, så det tog sin tid at 
komme tilbage til vejen. På vej tilbage slår et lyn ned meget tæt på, og da vi efter et par hundrede meter 
møder et væltet træ, der ligger på tværs af stien, så konkluderer vi, at det var her lynet slog ned. Træet 
lugtede nemlig brændt. Det viste sig dog efterfølgende, at det var sket for et par dage siden.  Da vi nåede 
vejen holdt regnen op.   
 
Dagens fugl: Blue-headed Sunbird 
Dagens antal fuglearter: 59 
 
 
Torsdag den 5. november 2015 
Vejr: N2, 8-5/8, 13-21°C, regn formiddag.  
 
Ruhizha-area: 08:30-11:30 
Vi får pakket med besvær. Netop, som vi går ud af hytterne til morgenmad, så begynder regnen. Ikke så 
voldsomt i starten, men siden blev hanen åbnet lidt mere. De ansatte løb rundt med paraplyer, så alle 
kunne komme tørskoet til restauranten. Bagagen måtte vente, og vi kunne spise morgenmad. 
Temperaturen her til morgen var kun 13 grader, og efter regnen steg tågen til vejrs.  
 
Heldigvis holdt regnen op og vi kunne pakke bilerne. Paul havde fået udskiftet landroveren, da den første 
havde trækproblemer. Den ”nye” havde til gengæld et fladt batteri, så 10 medarbejdere fra lodgen måtte 
skubbe den op fra parkeringspladsen, så den kunne rulle ned ad bakken og komme i gang. Alfred så 
nødigt, at vi alle overværede dette, så han foreslog en gåtur ned gennem byen på den mudrede 
”hovedgade”. Forslaget blev afvist, og vi kom lettere forsinket af sted på den kun 42 km lange tur til 
Buhoma, i Bwindi’s nordvestlige del af nationalparken. 
 
Første stop var efter ½ times kørsel. Der var småt med fugle, og det begyndte at småregne. Vi havde de 
første eksemplarer af blue monkey, der sad og guffede blade i toppen af et træ nede ad skråningen. 
Ligeledes fine guereza colobusaber. Uffe nærstuderer aberne, og konstaterer, at litteraturen passer: Deres 
tommelfinger er ikke udviklet, da de ikke har brug for sådanne, når de bevæger sig rundt i træerne.  
 

 
Guezera Monkey. Foto: Erik Heberg. 
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Vi kører langs vejen, der adskiller Bwindi Nationalpark og farmland. Dette stykke vej her i Ruhizha-area 
har udsigt over en dal, så det er muligt at skanne trætoppene. Vi ser 3 fine White-tailed Blue Flycatcher - 
et par med unge, og et par Nothern Puffback, hvor hannen imponerede hunnen ved at rejse rygfjerene og 
knitre, som var det lyden af elektriske udladninger.   
 
Vi kørte lidt videre og var heldig at løbe ind i en birdwave bl.a. med masser af Yellow White-eyes og nye 
turarter, bl.a. Dwarf Honeyguide, Cinnamon-chested Bee-eater og Lüdher’s Bush-shrike. Vi ser de lokale 
dyrke den stejle skråning ovenfor os. Her dyrkes bl.a. irish potatoes, som blev indført til landet i 
kolonitiden. Andre afgrøder er såvel kaffe som the. Vi ser at landskaberne suppleres med gran- og 
fyrretræer, hvilket selvfølgelig er til skade for den naturlige beplantning. Men behovet for brænde til 
madlavning vægter højere for de lokale. Disse nåletræer beskæres løbende fra toppen, hvilket giver 
hurtigere gendannelse af nyt ved til brænde.  
 
Nogle ”skovhuggere” i vejkanten laver bål af blade for at holde insekter væk, mens de er ved at save et 
væltet træ op. En dreng har fanget en kamæleon, og han tjener lidt til familien ved at vise den frem for 
turisterne, der kommer forbi.        
  
The Neck: 12.40-14.20 
Frokosten indtages ved the Neck, som er beliggende mellem Ruhizha og Buhoma. Broen over floden 
Ihihzo River er et godt obs-punkt for Cassin’s Flycatcher og Mountain Wagtail. Vi står og spiser hårdkogt 
æg i regnvejret. Nogle af deltagerne får æggene pillet (ikke af konen!). Æg og kylling er blevet 
hverdagskost. Ingen fluesnapper eller vipstjert viste sig ved broen, så vi går en tur langs vejen efter 
indtagelsen af frokosten. Regnen er holdt op og det begynder at klare noget op (hurra). Fuglene kvitterer 
straks herfor, og vi ser en Mountain Wagtail gå i rabatten. Alfred finder Black Bee-eater i toppen af et træ, 
og en gorilla-han trommer på brystet og brummer inde i skoven. Vildt! Og vi får set fluesnappere. Ikke 
Cassin’s, som vi havde håbet på, men den endnu sjældnere Chapin’s Flycatcher. Herudover 4 Dusky Blue 
Flycatcher.  En African Goshawk ses raste i et træ.  
 
Ankomst Buhoma, Bwindi NP: 15.40 
Vi ankommer til Buhoma efter kørsel i mudder, søle og sjask efter de foregående dages regn. Det har 
taget sin tid. I Buhoma er der Election to the Community. Alfred har tidligere været Chairman, og er 
dermed en respekteret mand i byen. Nu har han trukket sig. Vi bliver indkvarteret i Bwindi View Lodge, og 
ikke som forventet i Bwindi Community Bandas, som var optaget, og heldigt nok, for View Lodge ligger 
bedre og har en dejlig balkon med udsigt til et frugtbærende træ og blomster, som tiltrækker mange fugle. 
Turlederen blev dog deporteret til Community Bandas, da der ikke var rum nok i View Lodge.  
 
Buhoma lodge- og hotelområde: 16.30-18.30   
Udover at birde ved lodgen går vi en tur langs vejen indtil der hvor skiltet, der markerer Nationalparken, er 
opsat. Et træ nær en luksus-lodge giver pote mht. fugleobs. Vi står ved dette træ i over 1 time, og det giver 
hele tiden nye fugle. At Bwindi er artsrig viser en artsliste der på 2 timer og 2 kilometer er på over 40 arter. 
Vi noterer bl.a.: White-throated Bee-eater, Cardinal Woodpecker, Petit’s Cuckoo-shrike (par), Black-and-
white Flycatcher, Cape Wagtail, Green-headed Sunbird og flotte Bronze Sunbirds ved lodgen, Yellow-
fronted Tinkerbird, Brown-throated Wattle-eye, Black-necked Weaver, Brown-capped Weaver, Viellot’s 
Weaver, Black-billed Weaver og Red-headed Bluebill. Aberne var repræsenteret med L’Hoest monkey og 
blue monkey. 
 
Buhoma har iøvrigt fået etableret strøm, og el-ledningerne er nu en del af bybilledet til glæde for fuglene, 
der godt kan lide at side her. I 2008 var her bulder ravende mørkt. 
 
Dagens fugl: Black Bee-eater 
Dagens antal fuglearter: 102 
 
 
Fredag den 6. november 2015 
Vejr: Ø 1, 0-3/8, 14-23°C. 
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Erik B. til gruppen: ”Peter siger altså, at vi skal have gummistøvler på. Foto: Jan Enoksen. 

 
Buhoma: 07.00-15.30 
Efter en rolig nat skal vi i dag, med afgang kl. 07.45, på trekking på en godt 8 km tur i Bwindi National 
Park. Vi går gennem hotel- og lodgeområdet, hvor det i øvrigt kræver tilladelse at komme ind. Vi er her kun 
2 km fra grænsen til Demokratic Republic of Congo. Herefter tager vi main trail, som forbinder byen Nteko 
lige udenfor parken med Buhoma. Herfra er der yderligere kun 15 km til Rwanda, og vi er her i 
trekantsområdet som er bjerggorillaernes livsnerve. Bwindi er desværre kun en ”ø” i biologisk henseende. 
Skoven fortsætter kun lidt ind i Congo, men der er ikke korridorer af skov til Rwanda. Leoparder er for 
længst udryddet pga. jagt, og nye dyr kommer ikke til mere.  
 
Vi ser red-tailed monkey i haven, der omkranser luksus-lodgen. Her holder der også en lille gruppe 
L’Hoest monkey til. De sidder sågar på landroverne og i træerne op til hovedindgangen. Fugle-intensiteten 
er ikke så høj her ved starten, men efterhånden, som vi kommer længere ind ad trailet, begynder der at 
ske lidt mere. Generelt er antallet af fugle her i Bwindi ikke stort, men det er til gengæld artsdiversiteten. 
Fra notesbogen kan nævnes: Yellow-spotted, Speckled og Grey-throated Barbet, hele 4 Chapin´s 
Flycatcher, African Emerald Cuckoo (hørt), Rufous Flycatcher-Thrush, Dusky Tit, Willcock’s Honeyguide, 
og Bar-tailed Trogon (desværre kun hørt af de fleste). Turens højdepunkt var African Broadbill, som har sin 
helt egen måde at ”synge” på. I stedet for sang frembringer fuglen en speciel lyd ved hjælp af sine vinger, 
når den flyver rundt i en halvcirkel fra samme gren gentagne gange.  
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African Broadbill, Bwindi. Foto: Jan Enoksen. 

 
Vi ser også en ganske nyopdaget art: Willard’s Sooty Boubou. Den har formentlig endnu ikke fået et dansk 
navn. Et skind blev indsamlet i 1990, men det er først nu for to år siden, at arten er anerkendt i Uganda. 
Arten lever også i Burundi. Nærmeste slægtning er Mountain Boubou, men der er ikke mange ligheder. På 
sidste tur i 2008 stiftede vi også bekendtskab med en ”nyopdaget” art i Bwindi NP – en Ansorge’s 
Greenbull – som Alfred og en englænder opdagede. Var tidligere kun kendt fra Kakamega Forest i Kenya. 
I dag har vi noteret hele 8 af denne art.   
 
Af botanisk interesse har vi set kvælerfigen, giant lubelia og en raffia palme. Sidstnævnte er 15 år før den 
sætter blomst og yderligere 5 år om at udvikle frugter, hvorefter træet dør.  
 
En af deltagerne ser en endemisk skovmand. Og lokal var han ganske vist. Han var nemlig en pygmæ.  
 
Vejret har været med os i dag: sol og vekslende skydække. Sommerfuglene har udnyttet vejret, da vi ser 
adskillige smukke sommerfugle, bl.a. nogle store blå af slagsen, som meget ligner blue morpho fra 
Sydamerika.  
 
Dagens menu:  

- Starter: Fresh Onion Soup with Bread-sticks 
- Main Cource: Baked Fish with Rice 
- Dessert: Banana Split with Chocolate Sauce 

 
Dagens fugl: African Broadbill 
Dagens antal fuglearter: 88 

 

 
Lørdag den 7. november 2015  
Vejr: NØ 0-1, 0-8/8, 15-20°C, regnbyger 
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Regentparret sender gorillaerne ud på undercover-mission.    

Foto: Jan Enoksen 

 
Buhoma og The Neck, Bwindi NP - G-dag: 08:00-13:00. 
Så oprandt dagen, hvor gorilla-trekkingen løber af stablen. Vejret er perfekt her fra morgenstunden, det er 
nemlig skyfrit. Men det er jo ingen garanti. På 3 timer kan tingene ændre sig markant, men vi håber på det 
bedste. Vi startede i centeret med filmfremvisning og gik herefter i grupper. Den lette gruppe, som fik tildelt 
Rushegura-gruppen, og den svære gruppe - som Uffe, Jan og Erik H. deltog på - fik tildelt Habinyanja-
gruppen på 18 medlemmer. Den udgik fra the Neck, og det krævede 40 minutters kørsel i landcruiser. 
Prisen for gorilla-trekkingen er steget til 600 USD. I 2008 kostede det 300 USD, så det er en betragtelig 
stigning på få år. Alfred oplyser, at visse fonde har trukket deres midler, så resultatet er en markant 
stigning. Men hvis der ikke var penge til foretagendet, herunder bistand i form af skole, sundhedsklinik og 
andre samfundsnyttige foranstaltninger til lokalbefolkningen, så ville det se sort ud for gorilla-bestanden. 
Endvidere giver gorilla-trekking mulighed for lokalbefolkningen at være bærer for turisterne. Denne 
mulighed gives til mange, så man kan kun være bærer en gang om måneden.  
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Vel nok turens højdepunkt. Silverback på gorilla-trek. Foto: Erik Heberg 

 
Rushegura group var på 14 medlemmer. Den yngste er blot 6 måneder. I alt er der 400 bjerggorillaer i 
Bwindi NP. Det vurderes, at der er plads til yderligere 300, hvis fremgangen kan bibeholdes. På 
verdensplan er der omkring 800 bjerggorillaer mod 600 i 2008. En voksen bjerggorilla spiser op til 27 kg 
fiber dagligt. Så det er ikke underligt, at de altid ses spise, når der er gorilla-trek. 
 
Inden vi kom af sted ad main trail mod ”easy group” trak skyerne sammen. Vi nåede helt ind til Water Falls 
Loop, og gik herefter ”off road”, passerede en flod, inden vi kom til gorilla-gruppen, der havde slået sig ned 
på en lille skråning. Netop, som vi skulle helt tæt på, så begyndte regnen. Ikke voldsomt, men nok til at 
fotograferne blev kraftigt udfordret. Først efter 20 minutter holdt regnen op, og så var kameraer våde og 
temmelig duggede. Et af Per’s kameraer måtte have flere dage, før duggen forsvandt. Ærgerligt.  
 
Gorillaerne i Rushegura-group, herunder silverback’en, var helt upåvirket af vores tilstedeværelse. De 
havde fourageret her på dette sted hele formiddagen, hvilket skoven bar tydeligt præg af. Små træer og 
grene blev væltet/knækket og bladene blev pillet fra og spist.  
 
Men alt i alt en minderig formiddag, som var alle pengene værd. Tøv ikke med at få den oplevelse med, 
hvis du/I skulle komme forbi engang i fremtiden.  
 
Erik H., Jan og Uffe var på besøg på Habinyanja-gruppen. Det ”svære” ved at besøge denne, var at stige 
op i landcruiseren, og køre til the Neck, for gorilla-gruppen var ganske tæt på vejen. Køreturen sikrede, at 
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regnen var holdt op, så de havde et tørt besøg. Gorillaerne var også mere aktive her. Silverback’en kom 
dem højlydt imøde og bankede sig på brystet. Flere medlemmer sås også i træerne. Af fugle så de en 
Mountain Buzzard.  
 
Efter tilbagekomst til lodgen, blev der spist frokost. Marianne er på benene igen efter en omgang 
turistmave. Trist at det lige skulle være på G-dag.  
 
Buhoma - Lodge- og hotelområde: 15.00-17.00 
Alfred fik ”fri” og kunne tage hjem til sin kone og familie i deres nyindkøbte hus på toppen af bjerget. I 2008 
boede Alfred i byen, men nu kan han kalde sig landmand med køer, geder og høns.  
 
Vi andre birdede ved Bwindi View Lodge og langs vejen indtil Bwindi Forest. Parret af Yellow-spotted 
Barbet sås igen i træet udfor lodgen. Bemærkes skal også: Grey-green (eller Bocage’s) Bush-shrike sås i 
byen ligesom Pink-footed Puffback - et par - var på plads. Uffe nåede i frokostpausen ned i byen, og havde 
set Grey-rumped Swallow og en hun af Greater Sparrowhawk.    
 
Dagens fugl: African Thrush (fordi den synger så smukt!). 
Dagens antal fuglearter: 37 

 
 
Søndag den 8. november 2015 
Vejr: NW 0-1, 8-3/8, 16-26°C.  
 
Buhoma View Lodge: 06.30-08.15 
Afrejsedag fra Buhoma efter 3 overnatninger. Vi venter på lodgen på Alfred og chaufførerne, og hygger os 
med fuglene i lodgens frugtbærende træ. Snowy-headed Robin-chat giver en farvelsang. Alfred kommer, 
og vi går en tur i selve byen. Her er el-ledningerne et trækplaster for svaler. Hele 7 arter ses: Bank, 
Banded, Rock, Angola, Red-rumped, Lesser Striped og 3 af de fede Rufous-chested. To Greater 
Sparrowhawk flyver over vejen. Det er et par. 
 
Vi kører mod Queen Elisabeth National Park. Første stop er efter blot et par kilometer ved en rede med 
Wahlberg´s Eagle. Der er en unge i reden. I baggrunden høres og ses 3 Ross’s Turaco. Vi stopper ved en 
the-plantage, hvor vi har mulighed for at købe the. I haven ser vi Copper Sunbird og flotte Scarlet-chested 
Sunbird. Vi drejer af ad en jordvej mod Queen Elisabeth NP. Vi er her kun 1 km fra Congos grænse. Ved 
flere huse tørres der kaffebønner. De lægges blot på et plasticunderlag på jorden. Skoven forsvinder og vi 
er nu i et mere åbent landskab. Yellow Bishop ses, ligesom et stop giver to overflyvende Red-headed 
Lovebirds og en flok White-headed Saw-wings i et lille træ.  
 
Buhoma-Queen Elisabeth National Park: 08.15-10.30   
Nye arter dukker hele tiden op, bl.a. Grey-headed, Striped og Woodland Kingfisher, Red-collared 
Widowbird, White-headed Barbet, Sooty Chat og flere arter rovfugle: Bateleur, Black-shouldered Kite og 
større pattedyr er på banen igen: waterbuck og nu også Uganda kob. Senere ser vi masser af bøfler med 
deres tro følgesvend – kohejren ved deres side, og oksehakkeren på deres ryg.  
 
 
Queen Elisabeth NP, Ishasha-sector: 11.30-13.30 
Vi kører gennem gaten til Ishasha sector her i 1000 moh, som er berømt for deres træklatrende løver. 
Mens William køber adgangsbillet venter vi ved gaten. Her er flere træer med væverfugle, både Village og 
Lesser Masked Weaver. En black-faced monkey er kravlet op i væverfugle-træet. Og den tager lystigt for 
sig af retterne. De små væverfugle-unger er chanceløse, når aben behændigt graver dem ud af reden og 
spiser dem øjeblikkeligt med stort velbehag.  
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Vervet Monkey nyder frokosten i form af væverfugleunger. Foto: Jan Enoksen. 

 
Vi kører ud til løverne. De mange landrovere fortæller, hvor de er. Rangerne ved næsten altid, hvor de 
befinder sig, for en af løvehunnerne er forsynet med en radiosender, bundet omkring halsen. Der lå 8 
velnærede løver i et træ og hvilede sig: en han, tre løvinder og fire cubs. En lidt anden måde at se løver 
på. Der findes ca 50 løver i dette område, siger William.  
 
Vi spiser den medbragte lunch-box ved Ishasha-floden, hvor der er etableret en lille rasteplads med 
lysthus og bænke. Vi må gerne gå ud af bilerne her. De første flodheste høres og ses i floden. Der 
kæmpes lidt og vises tænder. En Fish-eagle har fanget en fisk, som den flyver hen til reden. En Osprey på 
vinterferie nærmer sig byttet, men bliver hurtigt jaget væk. Fugle set i området er bl.a.: Fan-tailed 
Widowbird, Red-billed Quelea, Wattled Starling, Yellow-billed Oxpecker, Grassland Pipit og White-browed 
Coucal.  
 
 

 
Løveunger – af de træklatrende af slagsen – holder siesta. Foto: Jan Enoksen 
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Queen Elisabeth NP, Ishasha-Katunguru gate: 13.30-17.20 
Vi kører videre og stopper ved nogle vådområder ved vejen. Her ser vi Red-necked Spurfowl, Rufous-
naped Lark, Winchat, Wattled Lapwing, Red Bishop, White-winged Widowbird, African Crake, Zebra 
Waxbill. Hertil Lappet-faced Vulture, Brown Snake-eagle og Grey Kestrel.  
 
På en strækning på godt 5 km oplever bil nr. 2 et sommerfugle-show som aldrig set før. Sommerfuglene 
sværmer omkring vandpytterne på vejen og i grøfterne. Når bil nr. 1 kører forbi, hvirvler de op i 
kæmpesværme foran bil nr. 2. Vi taler om ikke under ½ million sommerfugle, selvom det er et vildt skud. 
Det var helt overvældende, og det blev en uventet og minderig køretur i Queen Elisabeth NP.  
 
Katunguro kl. 17.20 
Vi når til byen Katunguru i 900 moh. Her er der ikke langt til maingate Queen Elisabeth NP og Mweya 
Lodge. Området efter gaten mod lodgen er godt for game og fugle. Bl.a. ser vi 8 elefanter tæt på vejen. En 
Martial Eagle sidder i et træ og følger med i, om vi napper den døde Yellow-billed Stork, der ligger i 
vejkanten.  
 
Ankomst Mweya Lodge: 18.30 
Vi bliver indkvarteret og får buffet til aftensmad med suppe, kødretter og desserter. Maden var over 
gennemsnittet, må man sige. Øl-priserne er også derefter, men så er det også luksus-øl. På vej tilbage til 
værelset opdager turlederen en flodhest, der går og græsser mellem værelses-komplekserne. Den blev 
opdaget på lugten, da der ikke var så meget lys på dette sted. Flodhesten bor nærmest på lodge-området, 
siges det, så den må være ret tam, når dette tillades. Om dagen, når det er for varmt, må den ned i Lake 
Edward og køles af.     
 
Dagens fugl: Kæmpesværme af sommerfugle 
Dagens antal fuglearter: 135 

 
 

Mandag den 9. november 2015 
Vejr: SØ 0-1, 8-0/8, 20-27°C,  
 
Queen Elisabeth National Park: 06.30-11.30 
Vi starter med en kop kaffe/the og småkager kl. 6, og herefter begiver vis os på gamedrive kl. 06.30. Målet 
er 2 salt-/kratersøer, hvor der udover vadefugle er godt 200 Lesser Flamingo. Ved første krater ser bil 1 en 
plettet hyæne ved vejen. Alfred råber til bil 2, men det skulle han ikke have gjort, for i det samme vendte 
den om og forsvandt. Før saltsøen kørte vi gennem et større græs- og vådområde med flere spændende 
fugle, bl.a. 3 Black-chested og 1 Beaudouin's Snake-eagle. Af hjemlige fugle var rørhøg og bynkefugl 
tilstede og selvfølgelig store mængder af landsvaler, formentlig på vej til Sydafrika.   
 
En tredje saltsø gav flere europæiske vadefuglearter og 5 White Pelican. Inden saltsøen opsnuser William 
- ved at tale med alle de chauffører, vi møder på vejen - at en løvefamilie er ”lige om hjørnet”. Og vupti, så 
kigger vi på 7 slappe Løver i græsset. En Abdim Stork ses sammen med 2 Grey-crowned Crane og et 
mindre gribbeparty omkring et ådsel med White-backed og Hooded Vulture. William oplyser, at området 
her huser 13 løvefamilier, så endnu engang maner han til forsigtighed omkring at forlade bilerne. 
 
Vi forlader saltsøen og kører ret ind i 10 landcruisere/minibusser, hvor passagererne ivrigt spejder i 
samme retning. Hvad nu? De kikker såmænd på en leopard, der ligger og hviler i et akacietræ. Og ikke 
nok med det. En anden leopard ligger højere oppe i træet inde under kronen, men den er meget svær at 
se.  Det var vildt og uventet, især med en dobbelt iagttagelse. 
 
På vej tilbage til Mweya Lodge ser vi 3 Temminck´s Courser - skønne fugle. 
 
Mweya Lodge: 11.45-13.45 
Vi spiser frokost, og slapper af. Lodge-området kan undersøges, herunder kan man få syn til 
kæmpeflokken af banded mongoose, som lever her. Der fotograferes også, og fugle obses fra 
restauranten udover Kazinga Channel, som vi skal ud at sejle på i eftermiddag.  
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Kazinga Channel: 13:45-15:20 
Eftermiddagen tilbringes med en skøn og behagelig sejltur på Kazinga Channel, som forbinder Lake 
Edward og Lake George. Vi sejler tæt forbi rastepladserne for en masse hejre-, vade-, måge-, terne- og 
storkefugle. Herudover flodheste, krokodiller og imponerende elefanter, der kommer ned til kanalen for at 
drikke og spise. Elefanterne kan specielt godt lide søgræs, som vokser i vandkanten. De river - med deres 
snabler - hele græstotter op, men da de ikke vil have for meget jord og mudder, så banker de lige 
græstotterne et par gange, og ind i gabet. En ung elefant lærer, hvordan de gamle gør, men har åbenlyst 
ikke lige øvelsen endnu, så det ser lidt akavet ud.  
 
Vi ser flere flotte Malachite Kingfisher. Hvor kanalen løber ud i Lake George, ser vi en masse sildemåger, 
som måske er danske eller svenske vintergæster. Over vandfladen myldrer det med svaler og hvidvingede 
terner i tusindvis. Af bemærkelsesmæssige arter kan nævnes: African Spoonbill, Yellow-billed Stork, flokke 
af Gull-billed Tern og Grey-headed Gull, Wire-tailed Swallow, Kitlitz Sandplover, mange Water Thickknee, 
samt 1 ubestemt Pratincole (sortagtig ryg, så mulig sortvinget).  
 
Lake Munyanyange: 16.30-18.30 
Efter sejlturen kunne man ”stå af” turen og nyde en afslappet sen-eftermiddag på lodgen, eller man kunne 
tage på tur til Lake Munyanyange, med tilhørende natravne-lyt, ret nord for Mweya Lodge. Det kræver dog 
at vi kører ud til gaten og så styrer et par kilometer vestpå. På vejen ud til gaten blokerede en lille flok 
elefanter vejen, så vi måtte vente på at de gik videre og væk fra vejen. Besøget ved Lake Munyanyange 
startede med lidt lærke- og piberobs nær Katwe Town. Red-capped Lark, Grassland Pipit og Golden-
breasted Bunting sås. Ved søen stod ca 1.500 Little Flamingo, og en enkelt Great, i smukt aftenlys og 
spejlede sig i vandet. Herudover spankulerede hele 400 stylteløbere rundt og en lille flok elefanter gik 
trompeterende mod vandfladen. En fantastisk kulisse. Stor opmærksomhed fik også et par Nubian 
Woodpecker. Små nuttede spætter, ja, det var de. Endvidere 2 Spectacled Weaver og hele 6 Temminck´s 
Courser løb rundt i græsset. Nightdriven tilbage gav et par hørte Square-tailed Nightjar men ellers ikke 
noget bemærkelsesværdigt.  
 
Efter endnu en ”Herre-middag” på Mweya Lodge så gennemgang af artslisten. Alfred havde forberedt 
artslisten under vores middag og var gået til køjs i nærliggende landsby. Vi andre ”kæmper” listen 
igennem, og er først sent færdige. En lang dag med masser af oplevelser er til ende. Nu skal de fordøjes - 
godnat! 
 
I dag har vi noteret 3 Green-back Camaroptera. Arten må forventes udskilt til 2 arter: Green-backed og 
Grey-backed. Dette er ifølge Alfred.    
 
Dagens fugl blev til et dyr: Leopard 
Dagens antal fuglearter: 140 (højeste dagstotal på turen) 
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Lake Manyanyan, saltsøen med de mange små flamingoer. Foto: Erik Heberg. 

 
 
Tirsdag den 10. november 2015 
Vejr: N1-2, 8/8, 16-25°C, om eftermiddagen regnbyger.  
 
Afgang Mweya Lodge: 08.00 
Vi havde pakket og spist et solidt morgenmåltid på Mweya Lodge. Det bedste spisested på turen. Men 
tingene - pris og kvalitet - hænger jo sammen, så flere dage her ville betyde en højere pris. Kl. 8 er vi klar 
til afgang. Vi når lige at hilse på den lokale bande mongoose, der huserer og hærger lodge-området. De 
guffer de store skarabæer. To af mongooserne bærer halsbånd med radiosender, så på en måde har 
lodgen styr på dem. 
 
Queen Elisabeth NP: 08:00-09:50 
Vi birder en route langs vådområdet efter gaten. I dag får alle set Compact Weaver, de smukke små 
væverfugle. Før ækvator ser vi to Lappet-faced Vulture. Vi ser også et par af den smukke Black-headed 
Gonolek i duet. Endvidere Flappet Lark, Fawn-breasted Waxbbill, Marsh Tchagra, Red-chested Cuckoo og 
4 klyder i saltsøen.  
 
Queen Elisabeth NP-Fort Portal: 09:50-14:30 
Vi kører mod Fort Portal. Ved ækvator-stenen får vi taget gruppebillede. Vi bliver forstyrret af et par 
Double-tooth Barbet, ligesom 2 Lappet-faced Vulture flyver over. To Black-shouldered Kite holder øje med 
os. 
 
Kasese kl. 10:45 
Vi ser fanger i gule dragter, der arbejder i markerne. De tjener lidt herpå, men det er selvfølgelig billig 
arbejdskraft for landmanden. De optjente penge udbetales først, når fængselsstraffen er udstået, men så 
har man også lidt startkapital, når man kommer ud igen. Apropos fængsel, så sker det hyppigt, at folk 
fængsles helt uskyldigt og ofte uden rettergang. Fx hvis en pengestærk mand ønsker noget jord, og ejeren 
ikke vil sælge, så opfindes en ”anklage” til lejligheden, det kunne være at begrave en pistol på ejerens jord, 
og så anmelde ham. Når ejeren er i fængsel, så kan jordloddet annekteres af den pengestærke mand eller 
en nabo, for dens sags skyld, da man har bopælspligt.  
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Fangetransport. Foto: Erik Heberg 

 
 
Vi stopper i en by, da vi ser to Village Indigobird på el-ledningerne. En af de lokale mænd skælder 
voldsomt ud, fordi han tror at kikkerterne fotograferer ham. Hvis der skal tages billeder, så skal der betales 
et beløb for rettigheden. Vores chauffør tager den verbale kamp op med manden, og prøver at forklare 
forskellen på kikkert og fotografiapparat.  
 
Langs Ugandas hovedveje står der hvide vejpæle med forkortelsen: UNRA, som står for Uganda National 
Road Administration, og den markerer et område mellem vej og pæl, hvor der ikke må bygges.  
 
Fort Portal: 12.30-14.30 
Da vi kører ind i Fort Portal udpeger William en paladslignende bygning på en bjergtop. Den tilhører den 
yngste konge i verden, King Oyo, eller Rukidi IV of Toro. Han var 6 år da han overtog den og nu er han 24 
år. Han regerer over The Kingdom of Toro, som i dag består af 3 distrikter omkring Fort Portal. 
Kongedømmet blev genindført i 1993 efter mange års landflygtighed for kongerne. Uganda blev indtil 
afslutningen af kolonitiden delvist styret som en række kongedømmer. Herefter måtte de engelsk-tro 
konger flygte, da Uganda blev selvstændigt og uro og borgerkrige hærgede landet under præsidenterne 
Obote og Amin. 
 
Vi spiser frokost i Fort Portal. Vi har fået lov til at medbringe vores lunch-box fra Mweya Lodge. Vi ser 
Wahlberg’s Eagle, 2 Mosque Swallow og en hun af Black-and-White Casqued Hornbill i byen. 
 
Fort Portal-Semuliki National Park: 14.30-16.30 
Vi kører mod Semuliki National Park og stopper for birding. Kineserne har bygget en ny vej fra Fort Portal 
til Bundibugyo, herunder lavet elforsyning. Vejen er forbandet effektiv. Det tager kun to timer mod ½ dag 
via den gamle over Ruwenzori-bjergene. Vejbyggerier m.v. er kinesernes løn for at få lov til at bore efter 
olie nær Lake Edward og andre steder i det nordlige Uganda. Den nye vej har skabt en gevaldig 
befolkningstilvækst langs vejen, specielt efter Semuliki og mod Bundibugyo. Dette selvfølgelig til glæde for 
befolkningen, men også til skade for naturen i Nationalparken. Befolkningen har fået tilladelse til at sanke 
brænde i nationalparken. Dvs. det er kun kvinderne, der har lov, og det er 1 x pr. måned. Alfred fortæller, 
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at brændeindsamlerne ofte fælder friske træer, som de så efterfølgende kan sanke. Og når der ikke er 
mere træ i den op til vejen beliggende skov, så må man længere og dybere ind i skoven. Der er ingen 
kontrol med sankeordningen, skovelefanterne er allerede trængt længere væk, og det går samme vej med 
aber og større fuglearter, såsom Hornbill. Herudover har fiskere fået rettigheder til at fiske, og der bliver 
nok også udlagt illegale fælder, som aber og hjorte kan gå i.   
 
Vi har haft nogle fugle-stop undervejs, og følgende fugle kan nævnes: Black-winged Red Bishop, African 
Marsh Harrier, Blue-cheeked Bee-eater, Whistling og Rattling Cisticola. 
 
Semuliki National Park: 16.50-17.40 (700 moh) 
Vi når lige at gå lidt langs vejen for at birde. Der er ingen grund til at besøge Ranger-huset og det 
nærliggende frugttræ, der sidst vi var her var en oase for Hornbill m.v. Træet er fældet, og erstattet af en 
elmast ifm. vejbyggeriet. Der holder 3 busser, der hvor vi har parkeret. Det er studerende fra et universitet, 
som er på ekskursion. De har været ude på en længere tur i skoven og er nu på vej tilbage, så vi oplever 
en folkevandring uden lige. Men alle de unge er smilende og hilser venligt.  
 
Det er småt med fugle. Det er begyndt at småregne. Vi noterer Black-and-White Mannikin, Olive Pigeon, 
Orange-cheeked Waxbill, Pied Hornbill og Red-faced Cisticola. Endvidere ser vi mange trækkende fluer. 
De har to sæt vinger, så de flyver fint. Alfred kalder dem Denzle-flies.   
 

 
Trængsel på vejen ved Seumiliki NP. Foto: Erik Heberg 

 
Bundibugyo: 18:30 
Vi ankommer til Bundibugyo i regnvejr. Vi skal bo på Hotel Vanilla, da der ikke er andre hoteller, der kan 
huse os. Hotellets restaurant er fyldt op med mennesker, der har afholdt møde her. Vi får tildelt vores 
værelser. Der er ingen vand, hverken i håndvaske, bad eller toiletter. Vi får lidt beskidt flodvand i en spand, 
så vi kan skylle ud efter os. Resten må vi klare via vores vandflasker. Turlederen går i selvsving. Hvor er 
rygsækken og teleskopet? Er de stjålet? Panikken breder sig. Heldigvis var der tale om et forkert værelse, 
så tingene stod, hvor de var sat, nemlig i det nærliggende værelse, som ikke var udlejet. Sikken en aften. 
Nå, men bortset fra manglende vand, så er værelset ok. Småt, men rent og med rent sengelinned. Og - vi 
skal jo kun sove her.  
 
Vi mødes til aftensmad i restauranten. Alfred har selv medbragt kok og chaufførerne har købt ind i Fort 
Portal. Så vi lider ingen nød. 
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Dagens fugl: Black-winged Red Bishop.  
Dagens antal fuglearter: 91 
 
 
Onsdag den 11. november 2015 
Vejr: NØ 0-1, 8-3/8, 10-26°C  
 
Bundibugyo: 07:15-07:45 
Første nat i hotellet uden vand er overstået. Vi fik bragt rent vand op i går aftes, så vi kunne vaske os. 
Mens vi venter på afgang, ser vi African Hobby på jagt over byen. Den fanger en guldsmed. Vi bor midt i 
byen, og vejen udenfor hotellet summer af trafik og liv.  
 
Semuliki National Park: 08.00-16.00 
Efter morgenmad kører vi til Semuliki NP, hvor vi ankommer ved 8-tiden. William henter vores guide 
Justice, som iflg. William også var vores guide i 2008 her i Semuliki. Et par Piping Hornbill byder os 
velkommen, og vi glæder os over, at vi kan se dem fra vejen. Arten har en meget begrænset udbredelse i 
Uganda. Kerneområdet skal findes i det centrale og vestlige Afrika.   
 
Vores planlagte trekking via Kirumia River trail var ikke mulig pga. vandstanden, som visse steder var ”op 
til livet”. Vi tog derfor et loop, hvor gummistøvler var tilstrækkelig, nemlig til Hotspring Male og boardwalken 
hertil. Der var nogle få vadefugle omkring hotsprings, bl.a. en Temmincksryle. Vi går tilbage og går ind på 
begyndelsen af Kirumia River trail. Den megen regn har fået træer til at gå ud permanent. De kan åbenbart 
ikke tåle at stå i en langvarig oversvømmelse. Vi ser og specielt hører Blue-breasted Kingfisher. Og der 
var mere blåt, nemlig en Blue-throated Roller, der sås i en lysning. 
 
Vi hører en flok Red-billed Dwarf Hornbill, men ser dem desværre ikke, selvom Alfred prøvede at lokke 
dem til. Vi ser også en fin Great Blue Turaco.  
 
En af deltagerne ser Horney Bill. Måske har det noget med Bill Clinton at gøre?  
 
Største oplevelse var nok ved floden, hvor vi så to De Brazza’s monkey sammen med nogle red-tailed 
monkey og to blue monkey. Under vandringen i skoven støder vi på et område, hvor safari-/red ant havde 
erobret et længere stykke af stien. Alfred beordrede alle til GO-GO-GO. Og alligevel slap der bidende 
myrer op under bukserne på nogle få af deltagerne. Disse myrer er ikke til at spøge med. De angriber i 
samlet flok, og flytter man sig ikke, så kan de ”ordne” et menneske på en nat. 
 
Dagens nævneværdige arter: Yellow-throated Tinkerbird, Little Greenbul, Forest Robin (hørt), Yellow-
browed Camaroptera, Little Green Sunbird, Olive Sunbird, Yellow-billed Barbet (hørt), Lemon-rumped 
Crombec (hørt), Chestnut-capped Flycatcher, Xavier´s Greenbul, Crested Malimbe, Green Hylia, Buff-
throated Apalis, Maxwell´s Black Weaver, Yellow-throated Cuckoo, Jameson´s Wattle-eye, Red-tailed Ant-
Thrush.  
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Max til flokken: “Det er godt at Peter er gået I forvejen! Broen virker lidt skrøbelig. 

Foto: Jan Enoksen 

 
Ankomst Hotel Vanilla, Bundibugyo kl. 16:30 
Vi har rundet de 400 fuglearter på 11 dage - ikke dårligt. Inden aftensmaden får vi ristede græshopper, 
som snacks til drikkevarerne. De knaser og smager fortræffeligt. Uffe har set løvsanger i hotelhaven, og 
Per har set 2 Black-crowned Waxbill.  
 
Dagens fugl blev et dyr: De Brazza´s monkey  
Dagens antal fuglearter: 86 
 
 
Torsdag den 12. november 2015 
Vejr: NØ 0-1, 4-8/8, 20-27°C, regnbyge eftermiddag og aften  
 
Bundibugyo: 06:30-08:00 
Kuffertpakning og småobs omkring baghaven. Nu er der 2 løvsangere og Uffe ser igen til morgen en 
ubestemt Epaulette Fruit-Bat. Vi kan ane lidt sne på toppen af de høje Ruwenzori-bjerge. Black-crowned 
Waxbill ses igen til morgen - i dag 10. Herudover 30 Bronze Mannikin og 1 Tawny-flanked Prinia. African 
Hobby er igen til morgen på jagt.  
 
Bundibugyo-Fort Portal: 08:00-12:50 
Afgang Bundibugyo ved 8-tiden. Vi skal til Kibale NP i dag via Fort Portal. Vi stopper et par gange inden 
Fort Portal, bl.a. ved et udsigtspunkt, hvor man kan se Semuliki-floden bugte sig med Congo på den anden 
side af bredden. Vi ser fine biædere, såvel Blue-cheeked som Red-throated. Flere fine Grey Kestrel ses 
langs vejen. En syngende White-browed Scrub-Robin sås frit exponeret i flot medlys. Nye turarter var Red-
headed Weaver og White-fronted Black Chat. Grey-headed Bush-shrike lod sig se efter hårdt arbejde fra 
Alfreds side. Flot fugl, som også blev dagens fugl. Ved et andet udsigtspunkt på vej op ad bjergvejen til 
Fort Portal ser vi et par Rock Kestrel (en race af Kestrel).  
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Mogens til Paul: ”Nu skal du se en skønhed her”. 

Anne-Grethe til Mogens: ”Er du også træt af æg og kylling?” 
Max til Grethe: ”Vil du med ud og se på natravne i aften?” 

Foto: Jan Enoksen 

Fort Portal: 12:50-14:30 
Vi gør holdt i Fort Portal. Landcruiserne tankes op og der veksles penge. Og vi spiser frokost på vores 
”stam-restaurant”. De fleste vælger buffet, men et af bordene vælger pizza. Pizzaerne lader dog vente på 
sig, så der bliver god tid til at studere marabou storkene i deres redetræ, hvor ungerne bliver fodret. De 
sorte gulnæbbede glenter skriger, når de kæmper om insekterne. En Broad-billed Roller sidder i 
restaurantens baghave. 
 
Sump syd for Fort Portal: 15:00-15:50 
Vi stopper ved en papyrus-sump nogle kilometer syd for Fort Portal. Papyrus Gonolek ses i to eksemplarer 
(par). Et par Copper Sunbird ses i sumpen. Greater Swamp Warbler høres synge. Og så har vi gensyn 
med Cinnamon-chested Bee-eater, ligesom flere European Bee-eater ses på nogle ledninger. Det bliver 
også til Yellow-bellied Waxbill, African Citril og et par af Stone Chat ved de nærliggende the-marker. The-
plukkerne har fuld gang i høstningen af topskuddene. Og nu sker plukningen ikke med hænderne. Så 
støvsugermaskiner med saks anvendes i stedet, ligesom maskiner med store opsamlingsposer ses i 
aktion.  
 
Kibale National Park: 16.30-17.25 
Vi nærmer os Kibale Safari Lodge, og har kun 5 km tilbage. Det er sen eftermiddag, og vi har mulighed for 
at få pakket ud og badet i god tid. Men sådan skulle det ikke gå. Ved en flod var en modkørende kinesisk 
lastbil med anhænger, der transporterer store stålkonstruktioner, strandet på vej op ad bakken fra floden. 
Pga. regn var jordvejen fedtet, så anhængeren med det tunge læs gled i grøften, da lastbilen ikke kunne få 
fart nok på op ad bakken. Hele vejen var spærret i begge retninger. Der var kinesiske ingeniører med 
lastbilen og de havde fået fremskaffet en rendegraver, så de kunne lave en alternativ vej i den ene grøft. 
Det lykkedes at høvle lidt af skrænten, så en jordvej ved siden af lastbilen kunne åbnes. Og så startede 
kom-først-mentaliteten. William var hurtig og kørte ned som første bil, efter at han havde sat os af på 
vejen. Og der var ikke problemer med at komme ned. Vi ilede til fods efter William og vores landcruiser og 
fik lov at passere lastbilen af en lokal arbejdsmand. Hvad vi ikke var klar over var, at den første bil - en 4-
hjultrækker - fra køen nedenfor drønede op, inden der kom flere biler på vej ned. Han tog ingen hensyn til 
Vibeke og Peter, der ikke kunne gå ind til siden pga. anhængeren, og gav den fuld skrue tæt forbi os, uden 
hensyntagen til, at han kunne skride ud i den løse jord og mase os mod anhængeren. Klaphat!!! Det 
gentog sig, da Anne Grethe gik ned, men denne gang kom bilen ikke op og måtte trille tilbage. Heldigvis 
kom alle ned i god behold til William, så vi kunne fortsætte til lodgen. Pauls landcruiser kom til lodgen 15 
minutter senere uden problemer. Alt i alt blev vi kun 45 minutter forsinket. Det var billigt sluppet. 
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Så kom vi ikke længere lige med det samme. Kibale NP. Foto: Erik Heberg 

 
Kibale Safari Lodge: ankomst kl. 17:45 
Vi blev indkvarteret på Kibale Safari Lodge, som ligger i smukke omgivelser i udkanten af Kibale NP. 
Enkelte fik værelser på selve lodgen, andre blev anvist plads i større hytter nede ved sumpen. Det var en 
gåtur på 10 minutter ned og 15 op ad bakken. Vi hører både Ross’s og Great Blue Turaco ligesom 
chimpanser larmer en overgang.  
 
Vi indtager middagsbordet på lodgen i det smukke åbne miljø. Det er lidt af en kontrast til de to forrige 
overnatninger på Vanilla Hotel. Vi har vand i hanerne, men ikke helt varmt vand for de lidt-senere-
fremmødte badedyr. Men hvad gør det? Dejlig aftensmad fra Alfreds medbragte kok.    

    
Dagens fugl blev til noget helt andet, nemlig vores chauffører: William og Paul - fordi de kører så godt  
Dagens antal fuglearter: 98 
 
 
Fredag den 13. november 2015 
Vejr: NØ 1-2, 8-4-8/8, 19-27°C, til aften tordenbyge 
 
Kibale Safari Lodge: 05:30-06.00 
Grethes fødselsdag hurra-hurra! Morgenholdet, der både skal på Pitta- og chimp-trekking synger 
morgensang. Det sene morgenhold tager på chimp-trekking kl. 08.00. 
 
Kibale National Park: 06:50-11.00 
Pitta-gruppens 2. bil skal først via mandskabsbarakken for at hente soldater. Siden via Centeret efter 
guiden, Gerard, som også guidede os i 2008, og vi ankommer til Pitta-lokaliteten, hvor bil 1 venter. Vores 
guide har set Green-breasted Pitta for 2 dage siden, og han anser chancen for fifty-fifty. I skoven bliver vi 
”parkeret” et strategisk sted, og Alfred og guiden går så ud for at lede efter Pittaen. Når de har fundet den, 
så prøver de at få den til at bevæge sig over til os. Efter ½ time kom Pittaen uvarslet flyvende forbi os. Vi 
kan fornemme en mørk fugl med blåskinnende vinger, og hvidt på halen. Senere gentager historien sig, og 
denne gang får vi lyd på og et lidt bedre syn på fuglen. Der var desværre flere af deltagerne, der ikke fik 
set fuglen eller så den dårligt, så stemningen var behersket.  
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Mens vi venter på guiden kan vi stå på stien og høre adskillige arter. Men at få dem at se er noget helt 
andet. Vi ser dog Grosbeak Weaver, Tambourine Dove (3 juv), 3 Vervet-mantled Drongo og Red-chested 
Owlet. En Black-and-White Casqued Hornbill jager fugle, dog uden held. En Blue-throated Roller høres, 
men vi kan ikke finde den.  
 
Herefter går vi på chimp-trekking. Vi har slet ikke hørt chimpanserne larme, og det er jo ikke gode tegn. 
Guiderne har set 2 chimpanser, så vi har noget at gå efter. Vi kommer igennem andre Pitta-territorier, så 
der spejdes fortsat. Vi går flere gange forbi nogle kraftigt lugtende træer. Det er deres saft, der udskilles. 
Saften har tidligere været anvendt som parfume, når den blandes med velduftende urter. Den kan også 
anvendes af en jaloux ægtemand, der ikke vil have at kæresten interesserer sig for andre mænd. Den 
ildelugtende saft vil således skræmme alle bejlere væk. 
 
Vi nærmer os chimpanserne, og vi bliver instrueret i, hvordan vi skal forholde os ift. mødet med aberne. 
Guiden går i forvejen, og chimpanserne råber og skriger. De falder dog hurtigt til ro igen og vi kan gå 
tættere på. Denne familie/commununity her er på hele 120 individer. Vi ser omkring 20 og hører lidt flere. I 
Kibale NP er der i alt 1.400 chimpanser. Vi ser aberne holde sig primært oppe i træerne, men flere af 
deltagerne støder på chimpanser på jorden, når de går fra træ til træ. Afstanden til dem kom ned på bare 
to meter. To unger ses lege i et træ, og én voksen er ved at bygge rede. Chimpanser bygger ny rede hver 
dag. Det tager ikke lang tid, blot 5-10 minutter. Vores guide forfølger en gående chimpanse, og råber at vi 
skal følge efter. Men vi er lidt spredte i den frodige underskov, så det kniber med at følge med/finde vej. 
Og Uffe, der var optaget af aberne, opdagede slet ikke, at vi var gået. Det var ikke helt nemt for ham, at 
finde os igen.  
 
Vi ser to chimpanser i et træ oven over os. De begynder at kaste med frugtrester efter os. Det siges, at de 
sågar kan finde på at tisse på mennesker, der står neden under dem. Vi kører tilbage til lodgen for at spise 
frokost.   
 
Bigodi Swamp: 14.45-17.00 
Efter frokost får vi lige tid til en eftermiddagsobs.  i Bigodi Swamp, som ligger nogle kilometer mod øst fra 
vores lodge. Her er red colobus monkey sikker, og vi ser også 4 af slagsen. Ligeledes ser vi en ung Great 
Blue Turaco meget tæt på. Herudover fine Hairy-breasted Barbet og 1 Yellowbill. Ved campen, hvor floden 
løber forbi, tog vi os en lille slapper. Det blev fotograferet, og vi lyttede efter White-winged Swamp Warbler, 
der lige et par gange lod sin sang kortvarigt høre. Herudover fløj en Shining-blue Kingfisher over, som dog 
også kun blev hørt af få. Erik H. gik til floden, for at finde og fotografere en isfugl, men kom tilbage med et 
flot billede af Black Bee-eater. Og kort efter havde vi hele 2 - et par - Black Bee-eater siddende på en pind 
blot få meter fra os. De badede tilmed eller måske jagtede de insekter i vandoverfladen. Der var ikke et øje 
tørt. Black Bee-eater blev for anden gang på turen valgt til dagens fugl. 
 
Kibale Safari Lodge: 17.40 
Til middagen blev der igen sunget fødselsdagssang for Grethe - endda flere af slagsen. Og turlederen 
holdt tale og uddelte gaver. Grethe ville til gengæld give vin, men vinen var udsolgt. I stedet fik vi ildvand i 
form af en ugandisk gin. Den var god med lidt tonic til.  
 
Dagen i dag var også Marianne og Mogens’ sidste aften, så turlederen sagde tak for godt selskab i de 
foregående 14 dage, og ønskede en god hjemrejse. Da det var sidste aften sponserede DOF Travel en 
flaske vin (inden den var udsolgt) til Marianne og Mogens. Ja, tiden går hurtigt, når man er i godt selskab.  
 
Grethe havde forsøgt at få Alfred til at fortælle om desserten, men Alfred svarede udenom. Det var fordi 
turledelsen havde arrangeret fødselsdagskage, som William havde hentet i Fort Portal (lidt af en tur, den 
lagkage skulle på!). Personalet kom ind med fødselsdagskagen til Grethe med endnu en fødselsdagssang, 
denne gang på engelsk. Det blev en rigtig god fødselsdag og afskedsfest for Marianne og Mogens.  
 
Inden vi stryger til køjs, høres 2 Wood Owl i lodgens have. Vi får set den ene i et spotlys. En Black-
shouldered Nightjar høres også, og den flyver tilmed ind nær restauranten, da der nok har været insekter, 
der var tiltrukket af lyset.       
 
Dagens fugl: Black Bee-eater - for 2. gang  
Dagens antal fuglearter: 85 
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Lørdag den 14. november 2015 
Vejr: NØ 1, 0-4/8, 15-26°C, tordenbyge om aftenen 
 
Kibale Safari Lodge: 06.30-08.00 
Vi står op til en flot morgen her i Kibale. Der bliver mulighed for lidt morgen-kig over den lille dal i lodgens 
”baghave”. Grosbeak Weaver noteres også. Morgenmaden indtages, og inden afgang kl. 8 lykkes det for 
nogle få at se en smuk Yellow-billed Barbet, som Jan opdagede. 
 
Vi siger farvel til Marianne og Mogens, som skal med Paul’s bror som chauffør til Entebbe og flyet hjem. 
Han har boet på lodgen i nat, så det er bare af sted og derudaf. ”God rejse” og ”Fortsat god rejse” siger vi 
til hinanden. Bilerne pakkes, og vi begiver os ”on the road again”.   
 
Kibale National Park: 08.00-09.00 
Vi kører nordpå gennem Kibale NP. Vi har en længere køretur på næsten 300 km til Masindi, hvoraf 
hovedparten er på dårlig jordvej. En Afep Dove ses på vejen. Ligeledes en Tambourine Dove og 20 Alpine 
Swift ved en sø, hvor vi også kikkede efter Giant Kingfisher, dog uden held. 
 
Vejen i den østlige udkant af Kibale National Park er en hovedvej, der forbinder Fort Portal og Kamwenge, 
og den har stor trafikal betydning, da det er den eneste vej fra Fort Portal og sydpå til Mbarara. Det er 
derfor besluttet at vejen skal asfalteres og forbedres (af kineserne selvfølgelig) - dog kun i 2 spor. Hvilken 
betydning det får for naturen (Pitta- og chimpanselokaliteten, som vi besøgte i går, ligger tæt på vejen) 
vides ikke. Som minimum bliver der mere trafikstøj, men også flere påkørsler af vildt, da farten øges. 
Kibale NP er stronghold for chimpanser, der i dag klarer sig rigtigt godt.  
 
Fort Portal: 09:45-10:15 
Vi gør holdt i Fort Portal og veksler penge og får diesel. Det er der ikke noget nyt i! Og luftrummet over 
benzintanken har vist sig ikke at være uinteressant. Sådan var det også i dag. I dag passerede en 
kæmpeflok på ca. 1.000 Abdim Stork. De skruede lidt, men der er ikke meget vind på disse kanter, så 
flokken forsvinder hurtigt videre mod syd. Igen blev der set Mosque Swallow - denne gang en håndfuld.  
 
Sebitore: 10:30-10:50 
Efter Fort Portal styrer vi mod Masindi. Vi gør et kort holdt i Sebitore, hvor man bl.a. kan se Cassin´s Grey 
Flycatcher (endemisk). Og sør’me om der ikke sidder én på en gren lavt over floden. Den kræver teleskop, 
for lyset er ikke det bedste. Red colobus monkey (sås) med 5 stk., som sås fint i nærliggende træer. 25 
White-throated Bee-eater trækker over, ligesom vi ser en Purple-headed Glossy-Starling.      
   
Kyenjojo: 11.30 
Vi drejer nordpå i Kyenjojo mod Masindi, og så er vi overladt til bumpy roads de næste 200 km. Erik B. og 
Max følger med på GPS’en, og der tages ½-times målinger på km kørt og km tilbage. Willian ser på 
skydækket, og varsler regn inden 1 time. Åh, nej. For et par dage siden, hvor det regnede, gav det store 
trafikale problemer her, når biler og lastbiler ikke kunne forcere de smattede bakker. Heldigvis holdt 
Williams profeti ikke, og regnen holdt sig væk.  
 
Frokost-stop ved Muzzi-floden: 12.30-13.00 
El-ledningerne ved floden er tæt besat med digesvaler - nok omkring 1.000 fugle. Et imponerende syn. 
Erik B. opdager en slange tæt ved broen, men den svømmer over i nogle siv og gemmer sig her. Lille 
sejler yngler under broen, så de er nede i øjenhøjde. Den lokale hyrdedreng holder øje med os. Han har 
lært, at der altid falder noget af, når man sidder her ved turisternes lunch-boxe. Men hans køer løber for 
langt, så han må ile over broen, for at bringe dem tilbage på sporet. Han er her dog igen kort efter. Alfred 
giver ham en hel lunch-box, som han straks begynder at guffe i sig. Og der falder mere af lige inden en 
anden knægt støder til. Han får så levningerne fra os, for hyrdeknægten havde ikke tænkt sig at dele med 
ham. Ja, når man er sulten, er man sig selv nærmest.  
 
Hoima: kl. 16.50 
 
 
 



                                                              
           

  34 

Masindi: 18.30 
Vi ramler derudaf, og endelig er vi i Masindi og holder ved Masindi Hotel. Vi bliver hurtigt indkvarteret og 
får velfortjent aftensmad. En tordenbyge passerer. En hård dag på landevejene er slut - vi siger tjekliste 
(gab) og godnat.  
 
Dagens fugl: Abdim Stork 
Dagens antal fuglearter: 62 
 
 
Søndag den 15. november 2015 
NØ 0-1, 8-5/8, 18-25°C 
 
Afgang Masindi Hotel kl. 07.00 
Vi ser lige tre Red-headed Lovebird og tre Grey Plantain-eater inden afgang mod Royal Mile. 
 
Masindi Hotel-Royal Mile: 07:00-08.30 
Vi foretager et par stop inden Royal Mile. Først ser vi Little Weaver og Splendid Glossy-Starling og Yellow-
shouldered Widowbird 3. 
 
Børnene vi møder på vejen vinker og er glade for at se blegansigterne køre forbi. Senere lærer de at sige 
”how are you”, og løbe efter bilerne, siden hen lærer de at sige ”Give me pen” eller ”Give me money”. Og 
de unge mennesker taler i sætninger, fx ”I am going do die, help me” eller knap så voldsomt ”I am going to 
collage, please help me to pay my books”.  
 
Vores erfaringer er, at såvel børn som voksne er glade og imødekommende. Nogle voksne har tomme 
blikke, og reagerer ikke. Hvad tænker de mon? Mulighederne for at komme til penge her på landet er 
meget lille, så det kan virke håbløst bare at få mad på bordet, og så kommer vi og spiller kong smart, 
spækket med udstyr. Generelt ser befolkningen ud til at få tilstrækkelig med mad, men det er utvivlsomt et 
slidsomt arbejde. Stress er nok alligevel ikke et udbredt fænomen. Det kunne vi lære lidt af.  
 
Lowland nær Royal Mile: 08.30-09.15 
Mens William og Paul køber adgangskort til Royal Mile, så tager vi en fodtur langs en markvej, der fører til 
indgangen til Royal Mile. Vi ser 3 arter Hornbill: Black-and-White, Crowned og White-thighed. Sidstnævnte 
er ny turart, og vi får tjekket kendetegnene: hvid hale med sort bånd. Hannen har hvidlig casque og gullig 
ring omkring øjet. Vi ser og hører også en han af Cabanis´ Bunting, wow.  
 
Den våde vejs mudder klæber sig til vores fodtøj. Sko/støvler bliver tungere og tungere. Horden af børn 
følger os. Alfred bruger muligheden til at få de lidt større børn til at interessere sig for naturen ved at rette 
teleskopet mod et dødt træ med 3 rovørne på toppen og lade dem kikke. De har jo aldrig prøvet at få 
trukket objekter så tæt på, så de er meget benovede.  
 
Landcruiserne kører forbi, og vi tager med til gaten til Royal Mile, den 1 mile lange grusvej.  
 
Royal Mile: 09.15-14.00 
Well, der dukker hele to turarter af Longbill op: Grey og Yellow. Vi måtte dog nøjes med at høre 2 af de 
gule. Chocolate Kingfisher høres af Alfred, men den lader vente på sig. Vi må vente, men så kommer den 
også ”ned” og kan ses i skop i rimelig højde, og i lang tid, så alle kan få kig. Ellers ser vi mange Pygmy 
Kingfishers (op til 8 noteringer, heraf flere hørt), Ituri Batis 1 hørt, Jameson´s Wattle-eye 1 han, White-
throated Greenbul, Plain Greenbul, Yellow-crested Woodpecker (som i vores tjekliste hedder Golden-
crowned Woodpecker), Black-throated Apalis, Sooty Flycatcher og Rufous-crowned Eremomela.  
Højdepunktet var dog en Crowned Hawk-Eagle i parringsflugt, der foregik med svirrende vingeslag i 
bølger, mens den kaldte sig til hunnens opmærksomhed. Og selvom vores udsyn til himmelen, her i 
skoven med de høje træer, var ringe, så fik alle set den fint. Vi studerer et 200 år gammelt mahogni-træ - 
et sjældent syn af et specielt træ.  
 
Vi har snart alle fået ondt i nakken. Mange af fuglene fouragerer i trækronerne over løvet, så det er ofte 
meget udfordrende at få syn på fuglene. Alfred hidser sig op, når man ikke engang kan se en lille fugl 20 
meter oppe bag 4. Y-gren og 3. kvist.  
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Alfred til gruppen: ”Nu må I sku’ tage jer sammen. Den sidder 100 meter væk på 4. gren og 3. kvist til højre lige  
bag løvet. Halen er helt tydelig! Foto: Jan Enoksen.  

 
 
Busingiro Forest: 14.30-15.30 
Vi afslutter dagens birding med en times gåtur på vejen i skov nær Busingiro. Her ser vi flere af de samme 
arter som i Royal Mile, og da træerne er knap så høje, så får vi lidt nemmere syn på fuglene. Vejen, vi går 
på, er trafikeret. Særligt da 10 store lastbiler med Hazardous Waste Materials i tønder kører forbi. Alfred 
siger, at de kommer fra kinesernes etablering af olieboringer nær Lake Albert. 
 
Bedste obs var af Pygmy Kingfisher, hvor et par fouragerede, og en Yellow-browed Cameroptera.  
 
Masindi Hotel: 16.30-17.30 
William har fået melding om at færgen over Nilen ved Paara i Murchison Falls NP ikke sejler og er til 
reparation. Måske når man at få den repareret til i morgen. Alternativet er en omvej – via Karuma og den 
østlige del af Murchison Falls på i alt 100 km.  
 
Dagens fugl: Crowned Hawk-Eagle 
Dagens antal fuglearter: 95 
 
 
Mandag den 16. november 2015 
Vejr: 0-1, 8-6/8, 18-25C, regn og torden det meste af natten.  
 
Masindi-Murchison Falls NP: 07.15-10.45 
Det regnede kraftigt og tordnede det meste af natten. Alfred vurderer, at der nok er kommet over 100 mm. 
Vi står op til meldingen om at færgen ikke er repareret endnu, så det betyder 100 km ekstra kørsel til 
Pakuba Lodge ved Lake Albert, hvor Nilen løber ud i søen. Afgang Masindi Hotel kl. 07.15. Vi kører ikke 
langt før Paul stopper pga. lidt raslen ved det ene hjul. William ud at få sat den løse skrue til baghjulet fast. 
Vi birder langs vejen så længe. Vi ser en fin Collared Sunbird og Red-cheeked Cordonbleu.  
 
Vi er lige kørt forbi skiltet - og afkørslen - til Paara, hvor der står 98 km. Men det kræver at færgen sejler, 
og det gør den jo ikke, hulk. Vi kører videre. Vi har 20 km på dårlig vej og flere steder i lavninger har 
vandet samlet sig. Vi møder en minibus, der er kørt fast i mudderet og ikke er i stand til at komme fri. 
Chauffør og passagerer har kæmpet i 2 timer, men bussen sidder urokkeligt fast. William har træk i fronten 
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på landcruiseren, så hurtigt har han trukket wiren ud, og med en fjernbetjening så trækker han minibussen 
op - vupti. Det tog ikke mere end 10 minutter. Man er god til - her i Uganda - at hjælpe hinanden. Næste 
gang er det jo en selv, der er på spanden. William fik en lille erkendtlighed af minibus-chaufføren. William 
kom jo også som sendt fra himmelen! 
 

 
William i aktion. Foto: Erik Heberg 

 
Kort stop i Kibumba: 09.00 
Paul køber vand samt kuffertstropper til Anne Grethe, som har fået begge sine kufferter ødelagt under 
håndteringen. Vi ser Piapiac og redetræ med Black-necked Heron med 15 fugle.  
 
Vi når nu til asfalten og kan sætte farten lidt op. Vi kører langs Karuma Game Reserve på en ny kineser-
vej. Reservatet støder op til Murchison Falls NP.  
 
Karuma: 10.00 
Efter Karuma passerer vi Victoria Nile og den vældige strøm, der flyder under broen. Vi stopper for en 
tissepause på en rasteplads, hvor vi også ser den smukke Beautiful Sunbird omkranset af baboon og 
vervet monkey.  
 
Murchison Falls Nationalpark: 10.45 
Vi kører ind i nationalparken, og kører ad en god asfaltvej uden trafik til Lalem, hvor vi herefter drejer mod 
sydvest til Gaten Wangkwar. En stor pytonslange ligger trafikdræbt på vejen. En lastbil er kørt i grøften på 
lige vej, og chaufførerne sidder tomme i blikket i vejsiden og venter på hjælp. Deres øjne siger: ”hvad 
skete der lige her?” Vi ser hele 17 Bateleur. Grey Hornbill ses også flere gange ligesom 4 Fork-tailed 
Drongo bliver noteret. 
 
Wangkwar Gate: 12.00 
Nu er det slut med at gå ud af landcruiserne, når vi stopper i felten. Løver kan ligge på lur i det høje græs, 
og det skal tages alvorligt. Vi ser den første af 200 oribi antilope. Masser af Uganda kob (500), hartebeest 
(200), buffalo (500) og warthog (100). Derudover 50 giraffer og bil 1 ser side-striped jackal. Vi ser to 
skrigeørne i et træ, som efterfølgende letter. Vi bestemmer dem til store skrigeørne, men det vil være ny 
art for Uganda, så vi må nok lige efterforske. Efterfølgende har en ekspert, Klaus Malling Olsen, vurderet, 
at det drejer sig om en hybrid lille/stor + 1 lille skrigeørn. Dark-chanting Goshawk ses også siddende i en 
trætop.  
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View-point Murchison Falls ovenfra: 14:00-14:25   
Vi får et kort besøg ved toppen af faldet fra nordsiden via en trappe med relativt store trin. Vi komme tæt 
på faldet lige der, hvor vandet dratter de 40 meter ned. Vi ser 5 Rock Pratincole stå tæt på flodens 
brusende vand. De er i deres rette miljø. Erik B. konstaterer, at vandet løber hele døgnet, hele ugen og 
hele året. Klog mand, ham Erik. På vej videre til lodgen ser vi 6 Lappet-faced Vulture, mange smukke 
Abyssinian Roller, 3 farverige Northern Carmine Bee-eater (bil 2), såvel som Isabelline Wheatear og -
Shrike, fantastiske Abyssinian Ground Hornbill tæt på og ved søen før lodgen et par fine Red-necked 
Falcon. 
 
Ankomst Pakuba Lodge kl. 17.15 (700 moh) 
 
Dagens fugl: Abyssinian Ground Hornbill 
Dagens antal fuglearter: 86 
 

 
Elefant går amok på et palmetræ, og laver efterfølgende skinangreb mod en tankvogn. Pakuba Lodge. 
Foto: Jan Enoksen. 
 
Tirsdag den 17. november 2015 
Vejr: SW 1-2, 8-5/8, 25-30°C.   
 
Pakuba Lodge-Paara: 06:30-07:30 
Vi mødes til morgenmad kl. 05.45 og kører herefter mod Paara, hvor vi skal med båden Shoebill til deltaet i 
vest, hvor der holder omkring 20 Shoebill til. De er dog ikke nemme at få at se. Hvis de bare står bag siv- 
og papyrusbræmmen, så ser man dem ikke. Der er dog set én i sivene ikke langt fra Paara i vestlig 
retning.  
 
Men inden Paara skal vi lige have lidt game-drive fra lodgen - en tur på 30-40 minutter. Der ses 2 plettede 
hyæner og William opdager en løvemor, der lunter i grøften. Hun har tydeligvis mælk i patterne, så der må 
være unger i nærheden. Og ja, da hun går ind i græsset, ses en unge, der springer op mod hende for at 
hilse hende velkommen og måske bede om en tår mælk. Men løvemor gemmer sig i græsset, og ungen 
følger efter. Og måske er der endnu en unge gemt i det høje græs.  
 
Paara og bådtur på Nilen til deltaet i vest: 07:30-12.30 
Vores båd er der ikke, da vi ankommer til Paara. Alfred kan se den ligge ovre på den anden bred, men 
ingen besætning. William kontakter ejeren. I medens ser vi på Nilens vandfugle, der måtte komme forbi. 
En Goliath Heron har bygget rede på den anden side i et træ. Slangehalsfugle flyver forbi ligesom en lille 
flok Glossy Ibis. Red-wing Grey Warbler er den lokale sangerspecialitet. Vi ser/hører 6 fugle. Der er flere 
flodheste, der grynter. Alfred advarer os mod at gå for tæt på vandkanten. Der er krokodiller overalt, og de 
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kan pludselig springe op af vandet, bide sig fast i en og trække en ud i vandet. Endelig kommer båden, en 
smal 15 personers båd med påhængsmotor. Så det nytter ikke noget, at alle styrter over i samme side, 
når/hvis træskonæbbet viser sig, for så tipper båden.  
 
Kl. 07.45 suser vi med strømmen mod deltaet. Vi ser mange fugle, så aktiviteten er stor. Der er en 
behagelig måde at se på fugle. Flere turarter kommer i bogen, bl.a. flotte Long-toed Lapwing, et par Giant 
Kingfisher på tæt hold og flotte og majestætiske Saddle-billed Stork. Vi var ikke sejlet langt, før vores guide 
ser en Shoebill!!! Vi sidder lavt i båden, så vi kan ikke se den bag sivkanten. Der bliver derfor lidt uro i 
båden, for alle vil jo se kræet. Det lykkes dog for alle at se targetart nr. 1, dvs. den øverste del af fuglen, da 
den nederste er skjult af sivskoven. Stemningen var høj, da vi fortsatte vores bådtur længere ud mod 
deltaet. Vi sejler forbi flydende papyrus-øer af forskellige størrelser. Det er ikke øer man kan gå i land på, 
da de gynger, når kølvandet fra båden rammer dem. Længere ude i deltaet møder vi en ”retur-båd”, og 
bådførerne udveksler blikke og ansigtsudtryk. De har ikke set Shoebill. Vi opgiver så at lede yderligere, da 
vi jo har været så heldige at få set én.  

 
På vej opstrøms mod Paara, flyver en stor trappe - Denhams Bustard - over floden og vores båd. Ikke lige 
et sted vi havde forventet denne art. Og vi bliver ved de store vingefang. Inde over nordbredden svæver en 
stor fugl. Det er ikke en Marabou Stork, det er en …………….. SHOEBILL! Hvor vildt! Den kredser højere 
og højere op og flyver ubesværet. Efter nogle minutters kredsen smider den landingsstellet ud og lander i 
sivskovskanten relativt tæt på os. En træskonæb, der klapper vingerne sammen, så kun hoved og ben 
stikker ud, ser helt uvirkeligt ud. Er det virkelig en fugl, spørger man sig selv? Og hvem havde lige tænkt, 
at vi skulle have lov at se en højtflyvende træskonæb? Og dog, det er jo en fugl! Vi sejler hen til stedet, 
hvor den landede. Og der står den tæt på os. Så tæt, at den fortrækker 100 meter. 
 
Opvisningen fra træskonæb stopper ikke her. Omkring det sted på udturen, hvor vi så den første, ser vi 
pludselig træskonæbbet i ”fuld figur” stående på en sandbanke sammen med et par unge vandbukke. 
Vandbukkene er tydeligt nysgerrige. Hvad er det for en fisk? Træskonæbbet er ligeglad, dog kun indtil 
deres snusen kommer for tæt på. Så har den nok løftet øjenbrynet, for vandbukken flytter hurtigt den 
nysgerrige snude væk.  
 
Vi sejler videre overvældet over denne træskonæb-opvisning. Da vi nærmer os Paara, ser vi gud-hjælpe-
os endnu en kredsende træskonæb, den vælger at glide over P-pladsen og flyver væk mod nordøst over 
hovederne på vores chauffører.  
 
Af andre bemærkelsesværdige arter kan nævnes: Black Crake, Senegal Thick-knee, Black-crowned Night-
Heron og Blue-breasted Bee-eater. 
 
Pakuba Lodge: 13:00-15:00 
Vi tager tilbage til lodgen for at spise lunch. Det er jo helt nyt. Vi plejer at nøjes med en lunch-box, så frisk 
veltillavet mad er jo skønt en gang imellem. Det bliver til en siesta til kl. 15.00, hvor vi skal på game-drive. 
Nogle af deltagerne gik på kratlusk ved lodgen. Andre tog sig en kop kaffe eller the, og nød udsigten fra 
lodgen. Følgende kom i bogen: 200 forbi-flyvende Abdim Stork, Brubru (par), Eastern Olivacious Warbler, 
Spotted Morning-Thrush, Silverbird, Rufous Sparrow og Black-headed Batis.  
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Ved Pakuba Lodge ligger ruinerne af Idi Amin’s sommerresidens. Foto: Erik Heberg. 
 

Gamedrive Murchison Falls: 15:00-19:30 
Vi er lige nået forbi vådområdet tæt på Pakuba Lodge, og vi ser flere patas monkey og pæne elefant-
flokke. En Greyish Eagle Owl ses - lettere skjult - i et træ. Den er splittet fra Spotted Eagle Owl. Endvidere 
ser vi Black Scimitarbill og Northern Carmine Bee-eater. Vi får hilst på en spotted hyena, der smutter forbi 
ivrigt snusende efter, hvem der har været her sidst. Så er spørgsmålet hvorvidt det er bytte eller artsfælle.  
 
Vi kører ud til Pakuba Airstrip, hvor vi ser adskillige kærhøge: 2 ad og 1 2k steppehøg og 1 2k hedehøg. 
Endvidere nogle yngre kærhøge, men lyset er i aftagende, så de må forblive ubestemt. Tilbage til lodgen - 
det lyner i det fjerne.   
 
Dagens fugl: Shoebill 
Dagens antal fuglearter: 126 
 
 
Onsdag den 18. november 2015 
Vejr: SW 1-2, 8-4/8, 24-30°C.  
 
Gamedrive, Murchison Falls NP: 07:00-10:30 
Igen af sted fra Pakuba Lodge på game-drive på vej mod ”The Loop”. Vi starter ud kl. 7, så nattens jægere 
er gået til ro. Vi obser flere rovfugle. Bl.a. nogle af vores egne European Hobby. Endvidere Gabar 
Goshawk og Owambo Sparrowhawk. Sidstnævnte arter blev bestemt ud fra Jans billeder.   
 
Vi løb også ind i et gribbe-kalas. Hele 5 arter: White-backed, Rüppell´s, Lappet-faced, White-headed og 
Hooded var til afterparty på et kadaver, hvor der kun var knogler og hud tilbage. Også i dag ser vi flere og 
flotte Abyssinian Ground Hornbill, Black-bellied og 2 par Denham´s Bustard, Gambaga Flycatcher og 
Chestnut-backed Sparrow-weaver. En side-striped jackal lod sig også se fint. 
 
The Loop: 10:30-11:30 
Loopet består af Albert Nile Track og Victoria Track. Det er her Victoria Nile løber ud i Lake Albert og bliver 
til Albert Nile, der herefter løber nordpå. Ved Albert Nile holder vi et kort stop, og her må vi godt stige ud af 
landcruiserne. Vi får skannet området med teleskopet. Nogle hejrer (Great, Little, Cattle, Squacco), viber 
(Spur-winged og Wattled) og en del Jacana ses. En flok Grey-crowned Crane letter - der er godt 50 fugle. 
På listen kommer også Black-headed Lapwing, White-browed Sparrow-Weaver og Swallow-tailed Bee-
eater, ligesom vi ser Blue-breasted og Northern Carmine Bee-eater samt en Nile monitor.  
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Pakuba Lodge: 11:00-13:00 
   Endnu en siesta med afslapning og let birding. Det er en af de varmeste dage med 30 grader, så 

aktiviteten er lav. Lidt småfugle i træerne udfor terrassen: Red-cheeked Cordonbleu, Beautiful Sunbird, 
Red-chested Sunbird og Little Weaver.  
 
Pakuba Lodge-Paara: 13:00-14:00 
Vi kører uden stop til Paara. En Martial Eagle og 9 Abyssinian Ground Hornbill ses. 
 
Paara og sejltur opstrøms til Murchison Falls’ fod: 14:00-17:45 
Eftermiddagens sejltur starter også ud fra Paara. Vi skal med et dobbeltdækker-skib, hvor øverste etage er 
soldæk med en mindre soldug i agter. Den kraftige sol gav trængsel under soldugen. Vi var stærkt 
forsinket. Afgang var planlagt kl. 14, men den blev 14.45 før vi var blevet samlet op af skibet.  
 
Forinden havde vi været vidne til et bavian-tyveri. Nogle turister, der ventede på færgen, havde ikke lukket 
deres vindue i bilen. En bavian havde hurtigt skannet dette, og vupti, så var den inde og ligeså hurtigt ude 
igen med en plasticpose med frugt. William nåede at reagere og sprang i fuldt firspring efter bavianen, 
men den var for hurtig for ham og kravlede op i et træ. Optrinet skabte stor morskab bland alle de 
ventende mennesker, også de bestjålne. De slap nådigt, for bavianerne kan også finde på at stjæle tasker 
med indhold, og er der værdier eller penge, så vil det jo være rigtigt surt.  
 
En regnbyge driver ind over os, og folk på øverste dæk søger ly på nederste eller under soldugen, der til 
dels hold regnen væk. En papyrus-ø bevirker, at vi må sejle over langs sydsiden af floden, og da det er på 
den nordlige bred vi skal se dyr og fugle, så bliver det en lidt tam sejltur. Først nær foden af faldet, er 
papyrus-øen passeret. Den frodige bred med høj beplantning gør ikke udsynet lettere. Flere flodheste 
græsser inde i papyrus-øen. Vandstanden er så lav at de kan gå derinde og mæske sig. Regnen er holdt 
op, og vi kan gå ”up-stairs” igen. Vi ser flere flokke af elefanter og vandbukke. En flok colobus aber holder 
til i en trækrone. Enkelte krokodiller ses, ligesom 2 Nile monitor.  
 
Vi nærmer os faldet, og kaptajnen manøvrerer os gennem den kraftige strøm og sejler ind til en lille 
afsætningsplads på den sydlige side. Her kan man gå fra borde med en guide og gå på vandring og tage 
næste båd hjem. Der er meget vand i floden, så der er ikke mange sten, som Rock Pratincole kan hvile ud 
på og fouragere fra. Vi ser 3 fugle på 2 sten. Godt vi så dem bedre forleden dag på toppen af faldet. På vej 
tilbage til Paara tjekker vi et sted, hvor besætningen ofte ser et par af Pel’s Fishing-Owl. Men ikke i dag. Vi 
passerer yngleskrænten for Red-throated Bee-eater. En større flok er samlet ved hullerne nederst på 
skrænten. Øverst yngler Horus Swift, men de er tilsyneladende ikke hjemme. Og dog, pludselig kommer 
Alfred løbende og fortæller at sejlerne - en 5-8 stykker - er fløjet ud af hullerne. Vi når lige at se at de tager 
højde, og forsvinder fra os. 
 
På sejlturen kan nævnes følgende: Giant Kingfisher, Saddle-billed Stork og en dårlig obs af Spur-winged 
Goose. Vi er tilbage på lodgen kl. 18.30. 
 
Dagens fugl: Red-throated Bee-eater 
Dagens antal fuglearter: 119 
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Aftenstemning, Pakuba Lodge. Foto: Erik Heberg 

 
 
Torsdag den 19. november 2015 
Vejr: SW 0-1, 0-6/8, 19-28°C, et par tordenbyger efter kl. 11.00.  
 
Murchison Falls NP: Pakuba Lodge-Paara kl. 07.30-08.15 
Vi tjekker ud fra den dejlige Pakuba Lodge i de skønne omgivelser, og den gode mad. Vi kører, så vi kan 
nå en 9-færge fra Paara. Vi ser side-striped jackal og en han Brubru. Mens vi venter på færgen, bliver vi 
på ny advaret om at gå for tæt på vandkanten. Krokodillerne kræver menneskeliv, og det er typisk turister, 
der ikke er kendt med forholdene, der kommer galt af sted. For et par måneder siden gik det ud over en 
norsk turist. Vi sejler over Nilen i den specielle færge (nærmest en pram) med 2 motorer, så den kan 
manøvrere i strømfyldt farvand. Mens vi venter på færgen får vi lige to turarter: Brown Babbler 3, og Violet-
backed Starling 2. En Blue-breasted Kingfisher høres og ses flyve over os ligesom Giant Kingfisher også 
ses flyve forbi.  
 
Budongo Escarpment: 09:30-12:00 
Vi drejer vestpå til Budongo Escarpment. Ved gaten skal der betales entré. Mens vi holder med åbne 
vinduer, bliver vi ”overfaldet” af tsetsefluer. De bider ubehageligt, men heldigvis er det meget sjældent at 
de overfører den parasit, som via blodbanerne kan formere sig og udvikle sovesyge. 
 
Første stop - i farmland - giver 2 Yellow-winged Bat, som raster i et træ. En afrikansk race af hærfugl 
høres, der ses én efterfølgende. Endvidere Village Indigo Bird, Buff-bellied Warbler og Vinaceous Dove. 
 
Efter byen Wanseco, hvor vi ser White-rumped Seed-eater, kører vi sydpå syd på langs Lake Albert, dog 
omkring en km fra søbredden. Vejen langs Lake Albert er forsynet med el-ledninger og dertil hørende 
master, som i stor udstrækning blev anvendt til rovfuglenes standjagt og rasteplads. Det var arter som 
Eastern-chanting Goshawk og Western Banded Snake-eagle. Swallow-tailed Bee-eater i pænt antal nyder 
også el-ledningerne ifm. insektjagt. Den første europæiske ellekrage kom i bogen.  
 
Frokostpause på bjerget: 12.45-13.45 
Vi når bjergene og næsten oppe på bjergkarmen holder vi frokost i skyggen af et træ. En tordenbyge 
bygger op, men ser ud til at køre forbi. Desværre får vi snurrebassen i nakken, så vi må opgive yderligere 
fuglekig. Vi har dog nået at få set Fox Cisticola og Cinnamon-breasted Bunting. En knæler har sat sig på 
Max’ hat, så han agerer foto-model. Den begyndte dog at kravle lidt for tæt på næsen, så foto-
optagelserne måtte ophøre.   
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Budongo Forest: 14.30-15.30 
Vi når lige en times gåtur langs vejen i Budongo Forest, før vi kører til Masindi. Alfred finder en Dwarf 
Kingfisher, som har en unge, men de små fugle, i den store skov, er ikke helt let at få ordentlig syn på. Vi 
får præsenteret en vaniljeplante, der vokser op af et træ. Den har to frugter og er kommet i blomst. Vanilje-
planten kan - ifølge Uffe - kun bestøves af en særlig natsværmer i Mellemamerika (Mexico og Guatemala). 
Er man udenfor Amerika må vanilje-planten bestøves kunstigt. Det er derfor vanilje er så kostbar. Vi ser 
også Yellow-throated og Grey Greenbul, Chestnut-capped Flycatcher samt 5 blue monkey. 
 
På vej til Masindi sidder en personbil fast i mudderet. William tilbyder at hjælpe, men chaufføren afstår. 
Hans firma er tilkaldt.  
 
Ankomst Masindi Hotel kl. 16.30 
Lige inden hotellet hører William - ud af bilvinduet - nogle papegøjer. Vi stopper og stiger ud, og ser 4 
Meyer’s Parrot i et træ. Senere flyver et af parrene ud på el-ledningerne, så de sidder frit fremme. Obsen 
var så god, at arten blev valgt til dagens fugl.  
 
Vi tjekker ind for en enkelt nat. Der er tid til at bade og gennemgå tjekliste inden middagen. 
 
Dagens fugl: Meyer’s Parrot 
Dagens antal fuglearter: 113 
 
 
Fredag den 20. november 2015 
Vejr: NW 0-1, 4-6/8, 18-20°C.  
 
Det regnede og tordnede i nat (omkring 4-5-tiden) i godt 1½ time. Det er utroligt, at man næste morgen 
næsten ikke kan se det på veje, i byen eller i terrænet. Jorden har en utrolig evne til at absorbere al 
regnen. Værre er det i Kampala, hvor der flere gange meldes om oversvømmede gader. Men her har 
mennesket også asfalteret meget af byen, så det kan forstærke de gange hvor byen oversvømmes. I 
Kampala løber vandet dog væk i løbet af nogle timer.  
 
Afgang Hotel Masindi kl. 07.35  
Vi kører i dag til Jinja via Kampala med fuglestop undervejs. Men transport kommer til at fylde dagen. 
Første stop bliver i en sump, hvor vi birder langs vejen. Det er langt fra optimalt. Trafikken er her på den 
fine asfaltvej tæt og der køres hurtigt. Der er mange lastbiler på vejene. Så der lyder hele tiden advarsler: 
”der kommer bil”, så fuglene ikke opsluger tid og sted, og man pludselig løber ud på vejen.  
 
Sump NW for Kimenga: 08:15-09:15 
Selvom vi blot stopper 1 time, så bliver det alligevel til 36 noterede arter. Og der var også plads til nye 
turarter: White-shouldered Black Tit, Black-necked Cisticola, Marsh Widowbird og Bar-breasted Firefinch. 
Ny var også 2 hørte White-crested Turaco, og 1 Red-chested Flufftail. Så alt i alt et fint stop. Marsh 
Widowbird sås så godt, at det blev dagens fugl.  
 
Open woodland vest for Nakitoma: 09:45-10:20 
Næste stop var efter 45 min kørsel, hvor vi begav os ind på en grusvej i meget åbent græsområde med 
spredte træer og buske. Alfred var ikke tilfreds med mængden af fugle, og gik og surmulede over 
manglende modne frugter og udsprungne blomster, samt mangel på frø, fordi græsset i stedet begynder at 
spire. Der var også pæn trafik af motorcykler, så vi måtte hele tiden vige pladsen, så de kunne komme 
forbi. Turarten blev Pale Flycatcher, hvor vi så 2. Vi fik fine gensyn af Red Weaver og Bar-breasted 
Firefinch. 300 Abdim Stork trak sydpå mod Queen Elisabeth NP. 
 
Ca 1 times kørsel efter Nakitoma opdager vi en samling rovfugle: 1 Bateleur, 3 Lesser Spotted Eagle, 2 
Wahlberg´s Eagle og 1 Grey Kestrel. Fotograferne blev sendt afsted, og vi fik så også lov at se de fleste i 
flugt.  
 
Sump syd for Kakoge: 12.00-13.00 
Vi fortsætter ad Kampala-vejen, og holder frokostpause ved en sump syd for Kakoge, godt 25 km nord for 
Luwero. Vi kører ind af en lille grusvej for at finde skygge for solen, da den varmer godt. Vi kører en 
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kilometers penge, og den første rigtige skygge er ved et hus, så vi kravler ind under nogle skyggefulde 
træer for at spise frokost. Vi bliver hurtigt trækplaster for de lokale, og de får også glæde af vores levninger 
fra lunch-boxene. En gammel dame med sit barnebarn er meget ydmyg over vores ”mad-leverancer”. De 
stod jo bagerst, og de unge knægte havde jo sikret deres del. William prøver at vise dem fuglebogen med 
træskonæbbet, og en knægt siger: ”Ja, den har vi set ude i sumpen”. Nå, det er godt med ham. Det har 
nok været en hejre.  
 
Efter frokosten kører vi op på hovedvejen igen for at udforske sumpen fra landevejen. Vi når lige at dreje 
ud, da vi ser en kredsende Shoebill, der er ved at lægge an til landing i den åbne sump. Sådan! I 
mellemtiden ses endnu en stående Shoebill 100 meter derfra. Ikke et øje tørt! Masked Widowbird og 
Openbill Stork må vente på vores opmærksomhed. Vi nyder træskonæbbene og kører glade videre. 
 
Efter Luwero drejer vi mod øst i byen Wobulenzi. Det er knap 50 km på jordvej, så 
gennemsnitshastigheden reduceres væsentligt.  
 
Papyrus-sump nær Gimbi: 14:25-14:45 
Vi er nu stoppet ved en papyrus-sump og spadserer ad landevejen, som går gennem sumpen. Der er 
kanaler på begge sider af vejen. Ny turart bliver Northern Brown-throated Weaver, hvor vi se 4 hunner og 
1 han rigtig fint samt 1 Allen’s Gallinule. Vi hører White-winged Warbler igen. Endvidere Swamp Flycatcher 
og 2 Black Crake. Erik peger på en odder - der skynder sig at dykke. Det var en Spot-necked Otter. En 
varebil stopper og William begynder at tale med chaufføren. De kender vist hinanden. Han kører med 
spiritusflasker. Peter får nogle vareprøver fra Max Distillers (U) LTD. Prøverne leveres i emballeret plastic 
– med vel 2 cl pr. pose. Hvem tør binde an med at smage dem? Måske nogen på eftermødet? Vi 
fortsætter og ser lige en Long-toed Lapwing ved en bro efter Papyrus-sumpen.  
 
Vi er på asfalt, men ikke ret længe, da vi drejer sydøst mod Jinja-Kampala vejen. Vi når byen Nazigo, som 
ligger lidt nord for Mabira Forest. Det er Williams hjemby. Vi gør derfor et kort stop, så William kan aflevere 
lidt forplejning til sin gamle mor, der bor 4 km herfra.  
 
Meeting place/River Rafting: 14:40-15:20 
Sidste stop på den lange køredag bliver ved River Rafting Meeting Place nær Jinja. Det er herfra man kan 
komme på River Rafting på Nilens vilde våger. Grethe og Mogens datter har været her, så det er særlig 
sjovt for dem at se stedet. Vi står dog højt oppe ift. Nilens vand, men her er tørt, så det er nok derfor.  
 
Vi ser skarv, både Great og Long-tailed Cormorant, sidde på en lille ø. Terner flyver forbi: såvel sand- som 
flere hvidvinget terne. Vi så sågar en hvidvinget i sommerdragt. Nogle hører en Buff-spotted Flufftail. Det 
er ikke lige en sådan lokalitet, som man forbinder med en Flufftail, men der står i fuglebogen, at den kan 
dukke op på uventede steder.  
 
Ankomst Sunset Hotel, Jinja, kl. 16.30 
Uffe når, som altid, at udforske hotelhaven. Og han blev belønnet med bl.a. 2 overflyvende Grey Parrot.  
 
Det er sidste aften, så der serveres vin, øl og vand fra fælleskassen. Peter bestiller 4 forskellige flasker 
rødvin ud fra det alsidige vinkort. Inden maden serveres, spørger vi til vinen, så vi kan begynde at nyde et 
glas, hvis man da ikke er til øl. Da forretten er serveret, kommer der 2 flasker rødvin og 2 flasker hvidvin. 
Rødvinene er ikke dem, vi har bestilt. Den ene accepteres og den anden bæres ud, sammen med 
hvidvinen. Hvorfor hulen siger de ikke, at de ikke har de bestilte rødvine! Nu må en tjener suse tju hej til 
”købmanden” for at købe 3 flasker rødvin. Der gik godt nok rigtig ged i den bestilling. Ged gik der også i 
menuen, da vi - af Alfred - var stillet i udsigt, at vi kunne få ged til hovedret. Desværre kunne det ikke 
skaffes. Heldigvis fik vi veltillavet mad, og drikkevarer manglede der ingen af. Ja selv selskabet var ok! Da 
William og Paul ikke deltog i middagen, blev der ikke holdt de obligatoriske takketaler. De må vente til i 
morgen til frokosten. 
 
Dagens fugl: Marsh Widowbird  
Dagens antal fuglearter: 105 
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Lørdag den 21. november 2015 
Vejr: SW 0-1, 8-7/8, 21-27°C.   
 
Igen i nat har det regnet kraftigt. Det forlyder fra pålidelig kilde, at Kampala igen har fået oversvømmet 
gaderne i de lavtliggende områder. Vi får pakket habenguttet, og er nu på vej til Mabira Forest. 
 
Afgang Sunset hotel, Jinja, kl. 07.10  
Vi stopper først for 2 Double-toothed Barbet, som sidder på el-ledningerne. Herefter kører vi til et lille 
udsigtspunkt for at se Source of the Nile. 
 
Source of the Nile: 07:40-08:00 
Nilens kilde defineres i Uganda som det sted, hvor Victoria søen løber ud i Nilen. Vi står og på 
udsigtspunktet og konstaterer, at der løber meget vand ud fra kilden. Huse på bredden er oversvømmet, 
så vandet står højt. Vi ser lidt fugle: Little Heron, Darter, Black-necked Heron 10, Pied Kingfisher, 
Woodland Kingfisher og ikke mindst en overflyvende Grey Parrot. Ved dæmningen over Nilen ser vi 3 
African Clawless Otter svømme langs dæmningen som var det sæler.   
 
Mabira Forest: 08.30-12.30 
Sidste lokalitet besøges. Det bliver til vandringer ad to forskellige grusveje ind i skoven. Det kræver 
støvler, gerne gummistøvler, da grusvejene er fedtede og visse steder oversvømmet. Den første sti ender i 
et mudret morads, så vi bliver forhindret i at gå ud og obse i en større lysning. Der kører også her masser 
af motorcykler med varer til/fra markedet i byen. I området dyrkes nogle planter, der har euforisk virkning, 
vel ligesom kath i Østafrika.  Man skal passe på, at man ikke bliver afhængig, så kan man blive skør i 
hovedet.  
 
Vi ser følgende bemærkelsesværdige arter: Cassin´s Spinetail, Shining-blue og Blue-breasted Kingfisher, 
Chestnut Wattle-eye, Jameson’s Wattle-eye 2 (hørt), Little Greenbul, Yellow Longbill (hørt), Purple Glossy-
Starling (turart), Red-headed Malimbe, Weyns´ Weaver (turart) med 50 fugle. Bedste fugl var nok - for dem 
som så den - en White-spotted Flufftail, som Alfred i laaang tid havde forsøgt at lokke til. Af pattedyr kan 
nævnes 3 grey-cheeked mangabey og 15 red-tailed monkey. 
 
Frokosten indtages i nærliggende lodge. 
 
Rainbow Lodge, Mabira Forest: 12.45-14.30 
Vi får serveret frokost på en exclusiv lodge med meget få gæster (udover os). Peter takkede Alfred for 
veltilrettelagt arrangement og for hans fantastiske evne til at imitere fugle, og William og Paul fik nogle 
hjertelige ord med på vejen. Godt alle tre forstår ironi! Der blev - på gruppens vegne - uddelt drikkepenge 
og klapsalver fulgte efter. Paul takkede, og roste os alle, på sin høflige facon. Han opfordrede os til at 
komme igen, og fortælle alle vi kender, at de skal komme til Uganda. På deltagernes vegne takkede Max 
for et godt arrangement og chaufførerne for en fantastisk kørsel.    
 
Mabira-Kampala-Entebbe: 14:30-19:30  
Vi var i rigtig god tid, da vi forlod Rainbow Lodge. Nu var det fredag og mange skulle på weekend, så 
trafikkøerne starte allerede 40 km før Kampala. William viste en smutvej, som kørte parallelt med 
hovedvejen. Mange andre havde fået samme ide, så det var visse steder ligeså proppet. Men vi kom 
omsider ud på hovedvejen 20 km fremme. Herefter kø til den nordlige omfartsvej, og så begyndte køen for 
alvor. Vi sad nok i kø i 45 minutter for at komme fra centrum ud til Entebbevejen. Og de første 15 kilometer 
ud af Kampala, var også pakket. På et tidspunkt, da det kørte meget langsomt, tænkte vi, at det bliver da 
svært at nå, men vi kom i god til alligevel.  
 
Vi så lidt pip på vejen: Harrier Hawk, 200 Abdim Stork sydover, Wahlberg´s Eagle, Openbilled Stork, Grey 
Hornbill, Hadada og Malachite Kingfisher, sidstnævnte midt inde i Kampala.  
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Ankomst Entebbe International Airport kl. 19.30 
For 2 døgn siden havde der været terrorangreb i Mali, så politi og hær var ekstraordinært indkaldt til 
etableringen af en visitations-zone før parkeringspladsen i lufthavnen. Vi måtte alle ud af bilerne, og 
gennem kropsvisitation og røntgen for at køre de sidste 500 meter til parkeringspladsen. Vi tager afsked 
med Alfred, William og Paul. William har en lang tur hjem, og Alfred skal med natbussen til Buhoma. Vi får 
skiftet tøj, tjekket ind og når at shoppe, gennemgå artslister m.v. i afgangshallen. 
 
Vi border KLM’s Airbus A330-200 til Amsterdam. Take off kl. 23.15. Rutekortet i flyet viser 6.363 km til 
Amsterdam. Efter aftensmaden i flyet kan vi slappe lidt af efter en lang og fuglerig dag i Uganda.  
 
Dagens fugl: Double-toothed Barbet 
Dagens antal fuglearter: 58 
 
 
Søndag den 22. november 2015 
Rolig flyvning til Amsterdam på 8 timer 15 minutter. Landing i Schiphol, Amsterdam kl. 05.50. Vejret i 
Amsterdam er med nordlig vind, 3 grader og mulighed for regnbyger. Ja, nu er vi tilbage i Nordeuropa. 
 
Take-off KLM Boeing 737-700 til København kl. 08.15. Forventet flyvetid 1 time. Vi har fået meldinger om, 
at der er varslet snestorm i København, og op til 15 cm sne. Da vi lander kl. 09.10, er det tøvejr. Det viser 
sig dog, at Amager er gået fri for sneen. En våd og tung sne er faldet nord og vest for København. Ved 
kuffertbåndet får vi sagt farvel til hinanden. Vi samles foran kuffertbåndet i en rundkreds med armene 
omkring hinandens skuldre, som et andet sportshold, og råber højt: ”HVAD HAR VI SET ……… 
SHOEBILL”.  Roger-over-and-out.  
 
En intensiv fugletur til Uganda har taget sin ende. Der går nok nogen tid, før vi er ”faldet til ro” og kommet 
ind i hverdagens rutine. Og først her begynder man at forstå, hvor enestående dyre- og fugleliv, natur og 
folklore, vi har oplevet. Det har været hårdt mange dage, men strabadserne er man jo heldigvis god til at 
glemme. De gode minder huskes bedre. Vi har på turen fået lært hinanden godt at kende, og næste gang 
vi mødes på en ny tur med DOF Travel, så er det jo dejligt at genopfriske minderne. Turlederen siger alle 
tak for en god tur.  
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Samlet artsliste Uganda: 1/11 – 22/11 2015 
 

Denne artsliste er et produkt af vores samlede daglige tjeklistegennemgang, hvor også Alfred 
deltog.  
Artsnavne følger primært betegnelserne i Birds of East Afrika by Terry Stevenson and John 
Fanshawe. Da bogen er fra 2002, og der siden da er sket ændringer i taxonomi og adskillige splits, 
så følger ikke alle navne bogen.  
Taxonomien i denne rapport er efter Clements Checklist of Birds. 
Listen omhandler antal ”noteringer” for hver dag, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som 
antal individer. Der kan derfor være tale om de samme fugle på flere datoer for nogle af 
lokaliteternes vedkommende. 
Rødlistestatus er opført, såfremt arten fremgår af IUCN’s liste (International Union for Conservation 
of Nature and Naturel Resources.).  

   
White-faced Whistling-Duck – Dendrocygna viduata 
I alt 76 noteringer på 4 dage: 10 QENP 16 på vej til Murchison Falls NP og 50 Murchison Falls NP.  
 
Egyptian Goose – Alopochen Aegyptiacus 
72 noteringer primært Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP.  
 
Spur-winged Goose – Plectropterus gambensis 
2 observatrioner begge i Murchison Falls NP. Den ene sås på bådturen til Murchison-faldet. Stod på 
nordlige bred, og var meget svær at finde. 
 
Yellow-billed Duck – Anas undulata 
Et par sås lige ved landcruiseren i Mburo NP den 3/11. Smukke fugle.  
 

 
Et smukt par. Yellow-billed Duck i Lake Mburo NP. Foto: Jan Enoksen.  

 
Helmeted Guineafowl – Numida meleagris 
Talrig i Lake Mburo NP, Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP med i alt 190 noteringer. 
 
Nathan’s Francolin – Ptlopachus nahani 
Rødlistestatus: Truet. Alfred prøvede ihærdigt at lokke 2 fugle til i Royal Mile den 15/11. Men de forblev 
hørte. 
 
Crested Francolin – Francolinus sephaena 
Både hørt og set fint i Lake Mburo NP med 10 fugle den 3/11. 
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Heuglin’s Francolin – Francolinus icterorhynchus 
6 noteringer, heraf et par set fint, på 3 dage i Murchison Falls NP.  
 
Red-necked Francolin – Francolinus afer 
Hedder Red-necked Spurfowl i Birds of East Africa. Ikke så talrig som tidligere tur i september. 15 Lake 
Mburo og 15 i Queen Elisabeth NP.  
 
Greater Flamingo – Phoeniconaias roseus 
En enkelt iagttagelse med 1000 små flamingoer i Lake Munyanyange, QENP den 9/11.  
 
Lesser Flamingo – Phoeniconaias minor 
Rødlistestatus: Sårbar. Aftensolen fik 1000 fugle til at spejle sig i vandet Lake Munyanyange den 9/11. 
Fantastisk syn! Endvidere 500 fugle i 2 andre vulkankratere i QENP.  
 
African Openbill (African Open-billed Stork) – Anastomus lamelligerus 
Hedder African Open-billed Stork i Birds of East Africa.  Set flere steder: 9 Lake Mburo, 3 på vej til 
Masindi, 39 Murchison Falls NP og 11 Jinja. I alt 61. 
 
Abdim Stork – Ciconia abdimi 
En nomadisk art, hvor tusindvis af fugle følger nylig regn, afbrændinger eller insektsværme.  Vi så i alt over 
1800 fugle, der fløj sydpå i store flokke. Største flok sås fra benzinstationen i Fort Portal den 14/11. Her 
kom 1.000 fugl over på 10 minutter. En enkelt fugl fouragerede den 9/11 i QENP blandt løver og gribbe.  
 
Woolly-necked Stork – Ciconia episcopus 
Blot en enkelt iagttagelse af 3 overflyvende fugle Lake Mburo den 3/11. 
  
Saddle-billed Stork – Ephippiorhynchus senegalensis 
I alt 6 observationer på 2 dage i Murchison Falls NP. Alle set på vores 2 sejlture. 
 
Marabou Stork - Leptoptilos crumeniferus 
Hvordan denne skraldespandsfugl kan blive forbundet med det svenske chokolademærke fra 1916 er en 
gåde. Den har i den grad indtaget byerne og deres lossepladser, hvor den konkurrerer med de sorte 
glenter og krager om skraldet. Lige så imponerende, som den ser ud i luften, ligeså grim er den på tæt 
hold. Med en vægt på op til 9 kg og et vingefang på 3,20 meter er den – sammen med andelskondoren – 
den største landfugl, hvad vingefang angår. Vores total blev på 451 set over 15 dage. Flere reder med 
unger set. 
 
Yellow-billed Stork – Mycteria ibis 
Denne – i luften – imponerende stork sås i passende vådområder. I alt 29 er noteret med flest – 20 - den 
9/11 i Queen Elisabeth NP.   
 
Great Cormorant – Phalacrocorax carbo  
Racen lucidus – White-breasted Cormorant. Talrig – med 300 fugle - på sejlturen på Kazinga Channel ved 
syd enden af  Lake George, Queen Elisabeth NP. Endvidere 2 den 17/11 og 15 Jinja, Source of the Nile.   
 
Long-tailed Cormorant – Phalacrocorax africanus 
Almindelig i vådområder: Lake Mburo, QENP, Murchison Falls NP og Jinja. I alt noteret 44 eksemplarer.  
 
African Darter – Anhinga rufa 
I alt 75 noteringer fordelt på 70 Murchison Falls NP, og 5 Jinja.  
 
Great White Pelican – Pelecanus onocrotalus 
Blot en iagttagelse med 7 fugle i saltsø, Queen Elisabeth NP den 9/11.  
 
Pink-backed Pelican – Pelecanus rufescens 
Fåtallig med blot 29 noteringer. Sås flere steder i yngletræer. Flest Queen Elisabeth NP den 12/11 med 
12. 
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Shoebill – Balaeniceps rex 
Rødlistestatus: Sårbar. På grund af forsinket ankomst til Uganda, så nåede vi desværre ikke at komme til 
Mabamba Swamp, som var planlagt besøgt om formiddagen ved ankomst. Vi lykkedes til gengæld med 
hele 3 eksemplarer på sejlturen til deltaet vest for Paara i Murcison Falls NP den 17/11. Set såvel stående, 
flyvende og rastende med 2 nysgerrige Waterbucks. Herudover yderligere den 20/22 på vej fra Masindi til 
Kampala i sump syd for Kakoge, hvor vi så en flyvende fugl lande og en der fouragerede i vådområdet. 
Alfred oplyste, at fuglene formentlig kommer fra Lake Kyoga, og med høj vandstand søger de længere 
væk til lavvandede områder.  Træskonæb er en rødliste art. Conservation Status: Near threatened.  

 
 Træskonæb med luft under vingerne. Foto: Erik Heberg 

                      

 
                           Shoebill, som man plejer at se den. Foto: Jan Enoksen 

Hamerkop – Scopus umbretta 
72 fugle noteret og set langt de fleste (11) dage. Den er udbredt med fåtallig. Max 15 dagligt, nemlig den 
9/11 Queen Elisabeth NP. 
 
Grey Heron – Ardea cinerea 
Set på 3 dage med en total på 12 i Queen Elisabeth NP Park og Murchison Falls NP. 
 
Black-headed Heron – Ardea melanocephala 
Meget almindelig overalt i mange forskellige biotoper. Sås de fleste dage, flere gange i kolonier i store 
træer. I alt 136 fugle noteret. 
 
Goliath Heron – Ardea goliath 
Denne – den største hejre – sås med 11 noteringer. En rede sås fra Paara på Nilens sydbred.  
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Purple Heron – Ardea purpurea 
Fåtallig med 8 fugle: 3 Entebbe - Lake Mburo 2/11 og 4 på sejlturen i deltaget Murchison Falls NP den 
17/11.   
 
Great Egret – Casmerodius albus 
17 iagttagelser, alle i Murchison Falls NP.  
 
Intermediate Egret – Mesophoyx intermedia 
Blot 7 iagttagelser: 4 på sejlturen Kazinga Channel, Queen Elisabeth NP, og 3 Murchison Fall NP. Vi så en 
meget fin obs. Kazinga Channel, hvor Mellemhejren sad i udgået træ ved vandkanten, samtidigt at en 
Sølvhejre stod på bredden ikke langt derfra.   
 
Little Egret – Egretta garzetta 
Almindelig i vådområder, primært, Queen Elisabeth NP og  Murchison Falls NP samt Nilen ved Jinja. I alt 
noteret 141 fugle.   
 
Cattle Egret – Bubulcus ibis 
Meget almindelig overalt, hvor der er bøfler og køer primært Queen Elisabeth NP og Murchison Falls NP. I 
alt noteret 940 fugle. Højeste dagstotal 400.  
 
Squacco Heron – Ardeola ralloides 
Flest blev noteret med 4 fugle i Murchison Falls NP. Samlet blev 12 noteret. 
 
Striated Heron – Butorides striatus 
Racen atricapilla, som er et potentielt split af Green-backed Heron. Der findes op til 26 underarter af 
Green-backed Heron, så der er nok af muligheder for en forøgelse af verdensarterne, såfremt disse en 
dag ophøjes som selvstændige arter. Vi så 7 fugle, hvor de 3 blev set på bådturen Lake Mburo NP den 
3/11. 
 
Black-crowned Night-Heron – Nycticorax nycticorax 
Blot en enkelt iagttagelse den 27/11 Murchison Fall NP.  
 
White-backed Night-Heron – Gorsachius leuconotus 
Vi så 2 af denne ualmindelige og nataktive art på bådturen på Lake Mburo den 3/11. Sås i de nederste 
mangrovetræer ved sø kanten, og var ikke meget for at vise sig.  
 
Glossy Ibis  – Plegadis falcinellus 
11 fugle (10 den 17/11 og 1 den 18/11) set i Murchison Falls NP.      

  
Sacred Ibis – Theskionis aethiopicus 
Den hellige ibis sås med 43 fugle. Flest den 12/11 med 17 fugle, Semuliki-Kibale.  
 
Hadada Ibis – Bostrychia hagedash  
Hadada Ibis foretrækker mere tørre områder end Sacred Ibis, og ses ofte ved og omkring landsbyer. Den 
karakteristiske stemme gør, at den hurtig bliver en nem fugl at identificere. Vi noterede 125, og vi så den 
de fleste dage.  
 
African Spoonbill – Platalea alba 
Blot en enkelt iagttagelse af 6 fugle i Queen Elisabeth NP.  
 
Osprey – Pandion haliaetus 
2 var nået frem fra nord til Nilen i Queen Elisabeth NP (8/11). 
 
Black-shouldered Kite – Elanus caeruleus 
Total 7 fugle af denne åbenlands fugl, med op til 1-2 fugle pr. dag i egnede biotoper. 
 
African Harrier-Hawk – Polyboroides typus 
Kaldes også Gymnogene, og vi så den på flere steder med 1-2 fugle dagligt. I alt 16 fugle. 
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Palm-nut Vulture – Gypohierax angolensis 
Talrig med hele 48 iagttagelser fordelt på 9 dage. Max/dag 15 (2 dage). Flere ungfugle set. 
 
European Honey-Buzzard – Pernis apivorus 
8 trak sydpå fordelt på 3 dage. Flest – 4 – da vi netop var landet i lufthavnen og var ved at pakkede 
landcruiserne. 
  
White-headed Vulture – Trigonoceps occipitalis 
Rødlistestatus: Sårbar. En enkelt iagttagelse af en gammel hun ved gribbe-kalaset den 18/11 i Murchison 
Falls NP.  
 

 
                  White-headed Vulture sammen med 2 White-backed og 1 Hooded. Foto: Jan Enoksen. 

 
Lappet-faced Vulture – Torgos tracheliotus 
Rødlistestatus: Sårbar. Vi så hele 16 fugle af denne kæmpe af en grib fordelt på 6 dage. Flest 16/11 med 7 
eksemplarer alle i Murchison Falls NP. I modsætning til andre gribbe kan øregribben også angribe levende 
og svage dyr og fugle. Conservations status: Vulnerable.  
 
Hooded Vulture – Necrosyrtes monachus 
Rødlistestatus: Truet. Blot 7 fugle fordelt på 3 dage. Flest sås den 18/11 med 4 i Murchison Falls NP. 
 
White-backed Vulture – Gyps africanus 
Rødlistestatus: Truet. Talrig med 202 noteringer fordelt på 7 dage. Største antal var den 18/11 med 60, 
Murchison Falls NP.  
 
Rüppell’s Griffon – Gyps rueppelli 
Rødlistestatus: Truet. To fugle sås såvel flyvende og siddende i et træ den 12/9, Murchison Falls NP.  
 
Bateleur – Terathopius ecaudatus 
Rødlistestatus: Sårbar. Udbredt og talrig. I alt 42 noteringer fordelt på 9 dage. Flest den 16/11 med 20 
fugle. Nemt bestemmelig i flugten med det haleløse indtryk og den sejlende flugt. 
 
Beaudouin’s Snake-Eagle – Circaetus beaudouini 
Rødlistestatus: Sårbar. To iagttagelser af denne – ny selvstændige art (udskilt fra alm. slangeørn): 1 
QENP 9/11 og 1 19/11 Murchison Falls NP.  
 
Black-breasted Snake-Eagle – Circaetus pectoralis 
Hedder Black-chested Snake-Eagle i Birds of East Africa. Vi havde hele 7 iagttagelser fordelt på 4 dage. 
Flest den 9/11 med 3 fugle mellem QENP og Semuliki NP.  
 
Brown Snake-Eagle – Circaetus cinereus 
Ikke så talrig: 7 fugle noteret fordelt på 4 dage. Flest Lake Mburo med 2 fugle.  
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Banded Snake-Eagle – Circaetus cinerascens 
Hedder Western Banded Snake-Eagle i Birds of East Africa. Det blev til 4 fugle på elmaster langs vejen 
syd for Budongo Escarpment langs Lake Albert.  
 
Crowned Hawk-Eagle – Stephanoaetus coronatus 
Rødlistestatus: Sårbar. Hedder African Crowned Eagle i Birds of East Africa. En flot og mindeværdig 
iagttagelse af en skrigende fugl i parringsflugt over skoven I Royal Mile.  
 

 
Crowned Hawk-eagle i parringsflugt. Mums. Foto: Jan Enoksen 

Martial Eagle – Polemaetus bellicosus 
Rødlistestatus: Sårbar. Vi så hele 11 fugle af denne kæmpe. Set på 8 af dagene med op til 1-2 fugle. Det 
er jo ultimativt den stærkeste og mest aggressive rovfugl, vi her har at gøre med. Den vejer op til 5,2 kg og 
har et vingespænd op til 2,60 meter. Den kan tage fugle op til storke-størrelse, men mere almindeligt er 
francoliner, guinea fowls og trapper. Den napper også gerne unge bavianer, klippegrævlinger, mongooser, 
unge impalaer eller voksne duiker-hjorte. 
 

 
Martial Eagle, Queen Elisabeth NP. Foto: Jan Enoksen 

 
Long-crested Eagle – Lophaetus occipitalis 
En af de mest almindelige og udbredte rovfugle på turen. Sås ofte i og omkring landsbyer, hvor de sad lavt 
i træer langs vejen og ventede på bytte. Vi noterede 35 stk., som var fordelt på de fleste dage. Højeste 
dagstotal var 6 den 8/11. 
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                        Long-crested Eagle. Foto: Jan Enoksen. 

 
Lesser Spotted Eagle – Aquila pomarina 
I alt 4 fugle. 1 yngre fugl 16/11 - i Murchison Falls NP og 3 fugle den 20/11 under et ”rovfugle-stop”.   
 
Greater/Lesser Spotted Eagle – Aquila clanga/pomarina 
1 hybrid sås den 16/11 Murchison Falls NP. På baggrund af fotodokumentation, har Klaus Malling Olsen 
givet denne melding: ”Efter at have kikket billederne nærmere igennem må jeg ændre mening om de 2 
fugle. Da jeg først så den lasede, sendte du billeder, hvor man kun ser oversiden på afstand, hvor den den 
ikke virkede lysere og varmere brun på dækfjerdene, som man ser på fotos, hvor fuglen er tættere på. Det 
ret mørke helhedsindtryk ned brede hvide bånd midt gennem vingen, fik mig til at udnævne den til Stor 
Skrigeørn. Den holder ikke længere, da fældning i hånden samt halens mønster er identisk mellem den 
fugl og den, jeg udnævnte til hybrid. Det er samme fugl og jeg holder fast ved hybrid pga. kombinationen af 
Stor Skrigeørne karakterer, som meget mørk underkrop og undervingedækfjer imod lysere svingfjer, men 
fra Lille Skrigeørn er der varmt brun ryg og overvingedækfjer, samt meget kort inderste finger (og 
mærkeligt korte vinger samt for lille næb for typisk Stor Skrigeørn). Det brede hvide bånd gennem 
overvingen i immature dragt ses ikke hos Lille, men er typisk for Stor Skrigeørn. Er i mine øjne en perfekt 
hybrid. Og fugl nr. 2 er en urklassisk juvenil Lille Skrigeørn.”  
 

       
Hybrid Stor/Lille Skrigeørn i Murchison NP. Foto: Erik Heberg. 
 
Wahlberg’s Eagle – Aquila wahlbergi 
Udbredt og ret almindelig med 19 iagttagelser. Dagstotaler var på 1-4 fugle. En rede med unge sås 10 km 
fra Buhoma den 8/11, hvor de 3 fugle blev set den 15/9 under transporten Mazindi-Fort Portal. 
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Tawny Eagle – Aquila rapax  
3 gamle fugle sås den 15/11 i farmland nær Royal Mile. Herudover 1 fugl den 16/11. 
   
Lizard Buzzard – Kaupifalco monogrammicus 
10 fugle blev set fordelt på 6 dage, heraf 2 dage med 3 hver. Ofte set langs vejen.  
 
Dark Chanting-Goshawk – Melierax metabates 
Kun set i Murchison Falls NP med blot 2 fugle. Ses oftest siddende på udkig i udgåede/løvfældende træer, 
hvor de lange ben hurtigt bringer tanken hen på arten.  
 
Eastern Chanting-Goshawk – Melierax poliopterus 
Det blev til 4 fugle på elmaster langs vejen syd for Budongo Escarpment langs Lake Albert den 19/11. 
Arten har en nordlig udbredelse i Uganda med vægt i det østlige. Den syd vestligste udbredelse i Birds of 
East Africa går til nordsiden af Lake Albert. Arten er generelt lysere grå end dens mørke fætter. Vi ser den 
gule vokshud, som er et af kendetegnene, der adskiller den fra Dark Chanting, der har rød vokshud.   
 
Gabar Goshawk – Micronisus gabar 
4 fugle noteret, bl.a. et par set sammen i Lake Mburo, samt 2 fugle Murchison Falls NP. 
 
Eurasian Marsh Harrier – Circus aeruginosus 
4 noteringer, heraf 3 QENP og 1 Murchison Falls NP. 
 
African Marsh Harrier – Circus ranivorus 
Blot en enkelt iagttagelse den 10/11 af en yngre fugl under et stop på vej fra Fort Portal til Semuliki endnu 
ikke ankommet.  
 
Pallied Harrier – Circus macrocrourus 
Rødlistestatus: Sårbar. Det blev til hele 6 iagttagelser, heraf 5 hanner og 1 ungfugl – alle i Murchison Falls 
NP.  
Montagu’s Harrier – Circus pygargus 
Vi så også relativt mange hedehøge – 5 fugle. De 2 i QENP og 3 i Murchison Falls NP. Flest hanner. 
Endvidere sås 4 ubestemte ungfugle på jorden nær Pakuba Airstrip. 
  
African Goshawk – Accipiter tachiro 
2 fugle noteret henholdsvis en juvenil og adult, den 5 og 6/11, Bwindi NP.  
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African Goshawk, juvenil, ved The Neck. Foto: Jan Enokson 

 
Shikra – Accipiter badius 
Racen spheenurus eller Northern Shikra som er udbredt fra Senegambia til SW Arabien og sydpå fra det 
nordlige Zaire og Tanzania. Vi så blot 1 fugl den 15/11 i Masindi-area. 
 
Ovambo Sparrowhawk – Accipiter ovampensis  
Under game-drive den 18/11 i Murchison Falls NP fotograferede Jan én.  
 
Black Sparrowhawk – Accipiter melanoleucus 
Et par holdt til i Buhoma by. Blev set såvel den 7/11 med 1 fugl og 8/11 med begge fugle.  
 
Black Kite – Milvus migrans  
Racen: Yellow-billed Kite – Milvus migrans parasiticus Meget almindelig i byområder, specielt nær 
lossepladser. Vi noterede 577 fugle. 
 
African Fish-Eagle – Haliaeetus vocifer 
Den afrikanske flodørn vækker altid glæde. Når kulisserne er i orden og den gjalder udover yngleområdet 
er det Afrika, når det er bedst. Vi kunne glæde over dens almindelighed med 49 iagttagelser. Flest den 
18/11 med 12 fugle i Murchison Falls NP. 
 
Common Buzzard – Buteo Buteo 
Blot 1 iagttagelse af en flyvende fugl ved Sebitora nær Fort Portal den 14/11. 
 
Mountain Buzzard – Buteo oreophilus 
En hørt den 4/11 Ruhizha formodes at være denne art. Herudover 1 fugl set på Gorilla-trekking ved ”the 
Neck” den 7/11.  
 
Augur Buzzard – Buteo augur 
4 fugle sås den 3/11, heraf en i mørk fase, på til Ruhizha og 5 fugle den 5/11 Ruhizha-Buhoma. 
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Denham’s Bustard – Neotis denhami 
Rødlistestatus: Sårbar. 2 fugle sås den 17/11, herunder 1 der fløj over vores båd, da vi var ude at sejle i 
papyrus-sumpen. Ikke lige en lokalitet, som vi  tænkte på her. Herudover 6 fugle den 18/11 i Murchison 
Falls NP med flere fine iagttagelser.  
 
Black-bellied Bustard – Lissotis melanogaster 
Ialt 6 iagttagelser: 3 Lake Mburo, 1 QENP og 2 Murchison Falls NP. 
 

 
Black-bellied Bustard. Foto: Jan Enoksen  

 
African Crake – Crecopsis egregia 
1 fugl blev set den 8/11 og 3 fugle den 9/11, heraf 1 set fint i vejkanten. Alle obs. i QENP.  
 

 
                         African Crake. Foto: Jan Enoksen. 

 
 
Black Crake – Amaurornis flavirostra 
Denne lille rørvagtel lader sig heldigvis se uden anstrengelser. Vi så 10 fugle: 4 Lake Mburo, 4 Murchison 
Falls NP og 2 Mabira Forest.  
 
Allen’s Gallinule – Porphyrio alleni 
1 fugl set fint den 20/11 i papyrus-sump nær Gimbi. 
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White-spotted Flufftail – Sarothrura pulchra 
Som vanligt en masse hørte fugle – 12 – men også 1 set den 21/11 i Mabira Forest.  
 
Buff-spotted Flufftail – Sarothrura elegans 
En overraskende observation af en hørt fugl på skråningen ned til the source of the Nile ved meeting-point 
for river rafting.  
 
Red-chested Flufftail – Sarothrura rufa 
Det blev til en enkelt hørt den 20/11 i sump NV for Kimenga.   
 
African Finfoot – Podica senegalensis 
Man skal til Lake Mburo, og man skal ud og sejle, for at se denne specielle fugl. Vi så 2 (en han og en hun) 
den 3/11. De sniger sig tæt på bredden langs mangroverødder og vegetation, så den er ikke altid lige nem 
at få set. Det lykkes dog alle at få øjenkontakt med fuglene. 
 
 

 
En af kultarterne i Lake Mburo. Billedet viser en han, da den har rødt næb. Foto: Erik Heberg 

 
Grey Crowned Crane – Belearica regulorum 
Rødlistestatus: Truet. Ugandas nationalfugl, som altid er en fornøjelse at studere. Vi så i alt 93 fugle med 
topdagen den 18/11 med hele 60 fugle, hvoraf 50 sås i én flok ved the Loop, Murchison Falls NP.  
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Grey-crowned Crane. Foto: Jan Enoksen 

 
Water Thick-knee – Burhinus vermiculatus 
30 fugle noteret på sejlturen den 9/11 i Queen Elisabeth NP.   
 
Senegal Thick-knee – Burhinus senegalensid 
Vi så 15 rigtig fine af slagsen i Murchison Falls NP på sejlturene henholdsvis den 17/11 og 18/11.  
 
Black-winged Stilt – Himantopus himantopus 
1 fugl sås fra vejen nær Entebbe, og hele 500 fugle sås i Queen Elisabeth NP med flest i Lake 
Munyanyange. Herudover 1 den 16/11.  
 
Pied Avocet – Recurvirostra avosetta 
7 fugle den 8/11 og 9/11 i kratersøerne QENP.  
 
Long-toed Lapwing – Vanellus crassirostris 
12 på sejlturen til papyrus-sumpen Murchison Falls NP den 17/11 og 3 ved sump omkring Gimbi 20/11.    
 
Spur-winged Lapwing – Vanellus spinosus 
20 fugle set QENP og 24 Murchison Falls NP. 
 
Black-headed Lapwing – Vanellus tectus 
10 fugle the Loop, Murchison Falls NP den 18/11. 
 
Senegal Lapwing – Vanellus lugubris 
8 fugle set Lake Mburo den 3/11 og 4 den 8/11 QENP.  
 
Wattled Lapwing – Vanellus senegallus 
Udbredt med 47 fugle. Sås for det meste parvis. Foretrækker fugtige græs- og engområder.  
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Wattled Plover, Lake Mburo NP. Foto: Erik Heberg 

 
Brown-chested Lapwing – Vanellus superciliosus 
Trækfugl fra Vestafrika, som opholder sig i Uganda fra juli til december. Så november måned viste sig som  
en god måned for denne art. Lake Mburo NP er hotspot for denne art, og vi så hele 60 fugle den 3/11, som 
alle var i smuk sommerdragt.  
 

 
Lake Mburo NP er kendt for overvintringen af Brown-chested Lapwing. Foto: Jan Enoksen.   

 

Kittlitz’s Sandplover – Chardrius pecuarius 
Sås kun i Queen Elisabeth NP med 6 den 9/11 i en af kratersøerne.  
 
Common Ringed Plover – Charadrius hiaticula 
Blot 3 fugle den 9/11 i kratersø, Queen Elisabeth NP.  
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Three-banded Plover – Charadrius tricollaris 
1 fløj forbi bil 2 den 9/11, Queen Elisabeth NP. 
 
African Jacana – Actophilornis africanus 
53 fugle noteret, heraf 1 Lake Mburo, 10 Queen Elisabeth NP, 42 Murchison Falls NP.  
 
Common Sandpiper – Actitis hypoleucos 
Mudderkliren optræder ofte på fuglelisterne næsten lige meget, hvor i verden man rejser hen. Så får man 
et pludselig anfald af hjemve, så kan man jo nyde mudderkliren og tænke på Ølsemagle Revle. Vi så 41 
eksemplarer med højeste dagstotal på 25 den 9/11 i Queen Elisabeth NP. 
 
Green Sandpiper – Tringa ochropus 
Ialt 5 observationer på 3 lokaliteter: Lake Mburo, QENP og Semuliki. 
 
Common Greenshank – Tringa nebularia 
15 set i Queen Elisabeth NP’s saltsøer.   
 
Marsh Sandpiper – Tringa stagnatilis 
2 den 9/11 i saltsø Queen Elisabeth NP, og 1 den 18/11 Murchison Falls NP. 
 
Wood Sandpiper – Tringa glareola 
Total 31 noteringer fordelt på 7 dage.  
 
Black-tailed Godwit – Limosa 
Rødlistestatus: Sårbar. 1 fugl sås den 9/11 i saltsø Queen Elisabeth NP.   
 
Ruddy Turnstone – Arenaria interpres 
8 set 9/11 på sejlturen Kazinga Cannel, QENP. 
 
Ruff – Philomachus pugnax 
I alt 40 i saltsø Queen Elisabeth NP.   
 
Curlew Sandpiper – Calidris ferruginea 
3 stk. rendte rundt på flodbredden Kazinga Channel, QENP. Set på bådturen.  
 
Temminck’s Stint – Calidris temminckii 
1 obs. Hotsprings, Semuliki NP den 13/11. 
 
Little Stint – Calidris minuta 
1 enkelt fugl set 9/11 på sejlturen Kazinga Channel, QENP. 
 
Common Snipe – Gallinago gallinago 
Vi så 3 fugle: 2 Lake Mburo og 1 Murchison Falls NP. 
 
Temminck’s Courser – Cursorius temminckii 
10 fugle set på 2 lokaliteter den 9/11 Queen Elisabeth NP.  
 
Rock Pratincole – Glareola nuchalis 
Denne braksvale med hang til strømfyldt farvand så vi 5 af på toppen af faldet i Murchison Fall. Ved foden 
af faldet, på bådturen, så vi 3 to dage efter.  
 
Pratincole sp – Glareola sp 
En ubestemt braksvale sås raste på flodbredden under sejlturen på Kazinga Channel, QENP. Denne stod 
med ryggen til os.  
 
Grey-hooded Gull – Larus cirrocephalus 
Hedder Grey-headed Gull i Birds of East Africa. 50 sås samlet på flodturen Kazinga Channel ved 
sydenden af Lake George.  
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Lesser Black-backed gull – Larus fuscus 
Hele 150 fugle sås i mågeflok med Grey-headed Gull den 9/11 på flodturen Kazinga Channel ved 
sydenden af Lake George. 
 
Gull-billed Tern – Gelochelidon nilotica 
Var talrig i Queen Elisabeth NP med 207 noteringer. Herudover 4 Murchison Falls NP.  
 
White-winged Tern – Chlidonias leucopterus 
Hvidvinget terne overvintrer i stort tal i Uganda. Vi så i Queen Elisabeth NP op til 1000 på én dag. I alt 
noteret 1.627.  
 
Feral Dove – Columba livia 
Set i de fleste større byer, men vi fik langtfra noteret alle. 
 
Specled Pigeon – Columba guinea 
Ikke lige en art, som vi holdt meget øje med. Den lever jo – som klippeduerne – i de større byer, så en 
overflyvende due havde ikke den største opmærksomhed. Vi noterede dog 28 fugle.  
 
Afep Pigeon – Columba unicincta 
5 fugle (de fleste hørt) i Kibale NP. Fuglen, den 14/11, sås på vejen, da vi kørte fra Kibale Safari Lodge.  
 
Rameron Pigeon – Columba arquatrix 
Hedder Olive Pigeon i Birds of East Africa. I alt 21 noteringer. Heraf  sås 17 i Semuliki NP. Herudover 4 i 
Bwindi NP.   
 
Mourning Collared-Dove – Streptopelia decipiens 
Hedder African Mourning Dove i Birds og East Africa. Det blev til 35 noteringer i Murchison Falls NP.  
 
Red-eyed Dove – Streptopelia semitorquata 
Almindelig og set på 9 af dagene med i alt 59 fugle.   
 
Ring-necked Dove – Streptopelia capicola 
Den almindeligste due med 220 noteringer. Højeste dagstotal den 8/11 med 100 i Queen Elisabeth NP. 
 
Vinaceous Dove – Streptopelia vinacea  
175 iagttagelser – alle i Murchison Falls NP.    
 
Laughing Dove – Streptopelia senegalensis 
81 fugle noteret, primært den 14/11 med 70 på turen Kibale-Masindi. 
 
Black-billed Wood-Dove – Turtur abyssinicus 
I alt blot 16 noteringer – alle, på nær 4, i Murchison Falls NP.  
 
Blue-spotted Wood-Dove – Turtur afer 
I alt 35 noteringer fordelt på 8 dage.  
 
Tambourine Dove – Turtur tympanistria 
Høres mere end den ses. I alt noterede vi 37 fugle fordelt på 12 dage. Dags max på 6.  
 
African Green-Pigeon – Treron calva 
Totalt er der noteret 44. Sås hovedsagelig i åbne, tørre områder, men også i byernes parker. Max-dag var 
på 25. 
 
Great Blue Turaco – Corythaeola cristata 
Denne store og flotte Turaco sås almindeligt i passende lokaliteter. I Kibale Safari Lodge havde vi flere af 
slagsen i ”baghaven”. I alt noteredes 51 fugle.  
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Flok at Great-blue Turaco hænger ud i baghaven, Kibale Safari Lodge. Foto: Jan Enoksen 
 
Black-billed Turaco – Turaco schuettii 
13 fugle noteret, bl.a. 6 Mubiwindi Swamp.  
 
White-crested Turaco – Turaco leucolophus 
Trods ihærdig play-back i den tomme luft, måtte vi helt hen til den 20/11 i en sump nordvest for Kimenga 
før 2 fugle – et stykke væk – ville ”tale” med os.  
 
Ross’s Turaco – Musophaga rossae 
11 fugle noteret på 4 forskellige lokaliteter.  
 
Eastern Grey Plantain-eater – Crinifer zonurus 
Blev hurtigt omdøbt til ”plantage-æder”. Var almindelig i dyrkede områder specielt omkring bananplantager 
34 fugle blev noteret.  
 
Levaillant’s Cuckoo – Oxylophus levaillantii 
1 enkelt fugl hørtes den 3/11 i Lake Mburo.  
 
Thick-billed Cuckoo – Pachycoccyx audeberti 
Vi så 2 af denne - i Uganda – ny indvandret art i Lake Mburo NP den 3/11. 
 
Red-chested Cuckoo – Cuculus solitarius 
Lod sig ofte høre mere end den sås, men vi fik alligevel en enkelt obs. af denne gøg. I alt 13 fugle blev 
noteret. Flest den 3/11 i Lake Mburo med 5. 
 
African Cuckoo – Cuculus gularis 
2 fugle blev noteret i Murchison Falls NP.   
 
Dusky Long-tailed Cuckoo – Cerococcyx mechowi 
7 noteringer – primært af hørte fugle. En enkelt sås flyve væk.  
 
Barred Long-tailed Cuckoo – Cerococcyx montanus 
Ialt 4 noteringer i Bwindi NP, heraf 1 set.  
 
Yellow-throated Cuckoo – Chrysococcyx flavigularis 
En han lod sig se og høre på bedste vis den 11/11 i Semuliki.  
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Klaas’s Cuckoo – Chrysococcyx klaas 
1 QENP den 8/11.  
 
African Emerald Cuckoo – Chrysococcyx cupreus 
Det blev i alt til 6 noteringer: 1 Bwindi, 2 Semuliki og 3 Kibale. 
 
Diederik Cuckoo – Chrysococcyx caprius 
Ialt 13 noteret fordelt på 10 dage. De fleste hørte fugle.  
 
Yellowbill – Ceuthmochares aereus 
I alt 6 fugle, heraf 2 set, primært Semuliki og Kibale.  
 
Black Coucal – Centropus grillii 
1 notering den 8/11 (juvenil) QENP og 1 den 17/11 Murchison Falls NP.  
 
Blue-headed Coucal – Centropus monachus 
1 set 3/11 i Lake Mburo, 1 hørt Kibale og 2 Murchison Falls NP (heraf 1 set).     
 
Senegal Coucal – Centropus senegalensis 
I alt 5 hørt Semuliki og Kibale. 2 fugle set på vej til Jinja fra Masindi.   
 
White-browed Coucal – Centropus superciliosus 
I alt 8 fugle i Queen Elisabeth NP. Herudover 15 fordelt på 8 dage.  
 

 
White-browed Coucal. Foto: Erik Heberg 
 
 
Greyish Eagle-Owl – Bubo cinesescens 
1 set i træ i Murchison Falls NP den 17/11. Split fra Spotted Eagle-Owl (Bubo africanus). 
 
Verreaux’s Eagle-Owl – Bubo lacteus 
Uffe fik en ædel art, da han opdagede to fugle i Lake Mburo NP.  
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Red-chested Owlet – Glaucidium tephronotum 
1 set og hørt i Kibale NP den 13/11. Blev skældt voldsomt ud af småfugle, indtil den fløj sin vej.   
 
African Wood-Owl – Strix woodfordii 
2 stk. kom på besøg efter aftensmaden på Kibale Safari Lodge. En lod sig se i en lygtes skær.  
 
Black-shouldered Nightjar – Caprimulgus nigriscapularis 
1 blev set og hørt om aftenen den 13/11 Kibale Safari Lodge. Ja, den var ved at flyve ind under taget i den 
åbne restaurant.    
 
Square-tailed Nightjar – Scotornis fossii 
Den hedder også Mozambique Nightjar. 1 set og hørt Queen Elisabeth NP om aftenen den 9/11.  
 
Cassin’s Spinetail – Neafrapus cassini 
Turlederen så en enkelt fugl den 15/11 i Royal Mile. Herudover 1 i Mabira den 21/11. Begge obs. var 
kortvarige.  
 
Scarce Swift – Schoutedenapus myoptius 
Hele 30 fugle sås 6/11 i Bwindi NP på main trail. 
 
Alpine Swift – Tachymarptis melba 
Influks sås den 12.-14/11 med 50 fugle i Kibale NP.    
 
Common Swift – Apus apus 
10 fugle set 4/11 Bwindi NP og 2 Kibale NP den 12/11.  
 
Little Swift – Apus affinis 
Almindelig og set på 8 af dagene. I alt noteredes 338. Ynglede under en bro over floden Muzzi den 14/11.   
 
Horus Swift – Apus horus 
18/11 under bådturen på Nilen i Murchison Falls NP. Sejlerne sås flyve ud fra ynglehullerne, og blev 
opdaget af Alfred. Vi var lidt spredt på båden, så det lykkedes for udvalgte på øverste dæk at se dem tage 
højde og flyve væk. På skrænten sås også koloni af Red-throated Bee-eater. Ifølge litteraturen yngler de 
netop i biæder-kolonier.   
 
White-rumped Swift – Apus caffer 
Det blev til 60 fugle, heraf halvdelen set i Lake Mburo. Herudover 28 i QENP og 2 den 20/11 på vej til 
Mabira Forest.  
 
African Palm-Swift – Cypsiurus parvus 
Meget almindelig i Murchison Falls NP, hvor den bl.a. ynglede i Pakuba Lodge, Murchison Falls NP NP.  
Herudover mere spredte observationer. I alt blev 831 noteret.  
 
Speckled Mousebird – Colius striatus 
Den mest udbredte musefugl, som blev set alle dage bortset fra ankomst- og afrejsedagen. I alt blev det til 
227. 
 
Blue-naped Mousebird – Urocolius macrourus 
Den mere slanke og længere halede musefugl blue-naped sås med et antal på 120. Iagttagelserne var 
koncentreret omkring de tørre områder i Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP.  
 
Bar-tailed Trogon – Apaloderma vittatum 
Drillede meget, så det blev kun til 2 dage med en hørt fugl. Kun Uffe nåede at få den at se. En af vores 
vagter havde fået øje på den, og Uffe nåede lige derhen og fik den set.  
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Shining-blue Kingfisher – Alcedo quadribrachys 
2 overflyvende eksemplarer, sås/hørtes af de hurtige. De var meget lidt medgørlige. Dog nåede Jan at 
tage et lynfoto. Det var i Kibale x 2 og Mabira Forest.  
 
Malachite Kingfisher – Alcedo cristata 
Almindelig i vådområder med sump og siv. I alt noteredes 18 fugle. Set i Lake Mburo, QENP og Murchison 
Falls NP. En enkelt sås i en flod midt inde i en af Kampalas omfartsveje 

 
 

                           Malachite Kingfisher på tæt hold. Foto: Erik Heberg.

 
 

 
African Dwarf Kingfisher – Ispidina lecontei 
Slet ingen obs. i Royal Mile, som er artens stronghold. Til gengæld sås 1 gammel og 1 juvenil i Budongo 
Forest på vej til Masindi. Det var ikke den bedste obs. 
 
African Pygmy Kingfisher – Ispidina picta 
Vi havde til gengæld adskillige Pygmy Kingfishers (10 stk.) i Royal Mile den 12/11. I alt noterede vi 15 
fugle på turen.  
 
Chocolate-backed Kingfisher – Halcyon badia 
Det blev til 3 fugle i Royal Mile, hvoraf den ene lod sig se i teleskop, hvor alle kunne nyde den i god tid. 
Normalt kommer de ikke så langt ned, da de opholder sig højt oppe i trætoppene, så de kan være svære 
at få at se.  
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Grey-headed Kingfisher – Halcyon leucocephala 
Elsker tørre buskstepper, så Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP blev stederne for vores 25 ud af 
29  iagttagelser. De sidste 4 sås i Kibale-area.    
 
Woodland Kingfisher – Halcyon senegalensis 
Holder mere af åbne områder med buske og græs, men også i byer og langs veje. Vi noterede 33 fugle på 
11 dage.   
 
Blue-breasted Kingfisher – Halcyon malimbica 
Ses primært i den tætte skov, og vi noterede 4 fugle på 3 dage. 2 sås Semuliki, 1 Paara, Murchison Fall og 
1 Mabira Forest. 
 
Striped Kingfisher – Halcyon chelicuti 

   Denne lidt mere uanseelige isfugl så vi i hele 26 eksemplarer af primært langs veje og på el-ledninger.  

 
Giant Kingfisher – Megaceryle maxima 
Det blev til 6 noteringer i Murchison Falls NP. En var meget fotogen, da vi sejlede mod Nilens papyrus-
sump den 17/11.  
 
Pied Kingfisher – Ceryle rudis 
Lokalt meget almindelig i floder og søer. Således noterede vi i alt 244 fugle med en dags max på hele 125 
i QENP den 9/11.   
 
Black Bee-eater – Merops gularis 
Denne ”most wanted bird” blev set med hele 13 fugle (11 i Bwindi og 2 Kibale). De 2 fugle i Kibale/Bigodi 
Swamp sås fænomenalt godt. 
  

 
                       Har du set alle de tossede mennesker. Hvad har de gang i? Foto: Jan Enoksen 

 
Red-throated Bee-eater – Merops bulocki 
148 fugle kom i bogen, og alle blev set i Murchison Falls NP, bortset fra 2 QENP og 6 Kibale NP. På 
sejlturen kom vi forbi yngleskrænten, hvor vi anslog, at der var hele 100 individer. En skøn fugl, som vi ofte 
havde helt tæt på.  



                                                              
           

  66 

 

 
Red-throathed Bee-eater. Foto: Jan Enoksen 

 
Little Bee-eater – Merops pusillus 
I alt 32: Heraf 8 Lake Mburo, 20 Queen Elisabeth NP og 2 Murchison Falls NP. 
 
Blue-breasted Bee-eater – Merops variegatus 
Set i Murchison Falls NP med 4 fugle. Herudover 1 Mabira Forest. Det blå bryst kan være svært at se, 
men det lykkedes til sidst.   
 
Cinnamon-chested Bee-eater – Merops oreobates 
7 fugle blev noteret i Bwindi samt 1 i sump nær Fort Portal. 
 
Swallow-tailed Bee-eater – Merops hirundineus 
6 fugle sås i Murchison Falls NP den 18/11, samt hele 20 fugle på el-ledningerne på vejen langs Lake 
Albert.  
 
White-throated Bee-eater – Merops albicollis 
I alt 136 fordelt på 9 dage. Flest den 14/11 med 50 fugle.  
 
Blue-cheeked Bee-eater – Merops persicus 
Ikke ynglende fugle fra syd ses ofte i Uganda i perioden oktober-april. Vi fik lov at se hele 42 skønne fugle 
fordelt på 6 dage.  
 
European Bee-eater – Merops apiaster 
Vi så enkelte småflokke af vores europæiske biæder. Således 10 den 3/11 og 20 den 4/11. Herudover 
småobs og så den 18/11 sås 15 raste på nogle el-ledninger syd for Fort Portal. I alt noteredes 42 fugle.   
 
Northern Carmine Bee-eater – Merops nubicus 
Vi så 6 eksemplarer af denne flotte og langhalede biæder i Murchison Falls NP. Arten opholder sig i 
Uganda i perioden september-april.   
 
European Roller – Coracias garrulus 
Rødlistestatus: Sårbar. Blot en enkelt iagttagelse på falderebet den 19/11. Sad på el-ledningen ved vejen 
langs Lake Albert. 
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Abyssinian Roller  – Coracias abyssinicus 
8 fugle blev set på 2 dage i Lake Mburo NP. 
 
Lilac-breasted Roller – Coracias caudata 
5 fugle blev set på i Lake Mburo NP. 
 
Broad-billed Roller – Eurystomus glaucurus 
13 iagttagelser fordelt på 5 dage, hvor den typiske observation var på en el-ledning langs vejen. Flest den 
20/11 med 6 fugle under køreturen Masindi-Jinja.  
 
Blue-throated Roller – Eurystomus gularis 
2 iagttagelser af denne lille mini Broad-billed Roller med den blå halsplet. Den første sås og hørtes i 
Semuliki NP den 11/11 samt 1 hørt i Kibale NP den 13/11. Arten er ualmindelig, og den er tilknyttet tætte 
skove under 1800 moh.  
 
Eurasian Hoopoe – Upupa epops  
Den afrikanske race: Upupa epops senegalensis. Blot 2 fugle den 19/11 i farmland Budongo Escarpment. 
1 sås og 1 hørtes. 
 
Green Woodhoopoe – Phoeniculus purpureus 
17 fugle af denne herlige fugl blev resultatet. Alle ses i Murchison Falls NP fordelt på 3 dage. 
  
White-headed Woodhoopoe – Phoeniculus bollei 
En mindeværdig observation af 15 støjende fugle den 4/11 på vej mod Mubiwindi Swamp.  
 
Forest Wood-Hoopoe – Phoeniculus castaneiceps 
Det blev til 2 observationer den 21/9 i Mabira. Ikke de bedste obs.  
 
Black Scimitarbill – Rhinopomastus aterrimus 
Det blev til 2 fugle i Murchison Falls NP om morgenen den 17/11.  
 
Abyssinian Ground-Hornbill – Bucorvus abyssinicus 
Endnu en kæmpe, som det ”vrimlede” med i det åbne græsområder i Murchison Falls NP. Således 
bogførte vi 50 fugle, med nogle gengangere. 
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Murchison NP gav flotte obs af Abyssinian Ground-Hornbill. Foto: Erik Heberg 

 
Red-billed Dwarf Hornbill – Tockus camurus 
4 blev desværre kun hørt i Semuliki NP den 11/11. Alfred havde ellers fået dem tættere på via playback, 
men de blev skræmt af et eller andet – ærgerligt. 
 
Crowned Hornbill – Tockus alboterminatus 
Første iagttagelse var 1 den 3/11 Lake Mburo NP. Herefter 3 i QENP den 8/11, og 6 i farmland nær 
Budongo Forest på vej til Royal Mile den 15/11.  
 
African Pied Hornbill – Tockus fasciatus 
I alt 6 fugle, heraf 5 noteredes i Semuliki NP og 1 i QENP.  
 
African Grey Hornbill – Tockus nasutus 
Meget almindelig i Murchison Falls NP, hvor vi så 97 ud af de 110, som totalen lød på.  
 
Piping Hornbill – Bycanisters fistulator 
3 fugle blev noteret i Semuliki-området. De sad tæt på vejen, da vi ankom den 11/11. 
 
Black-and-white-casqued Hornbill – Bycanistes subcylindricus 
Denne store og imponerende fugle var temmelig almindelig. Der blev blot noteret 21 i Semuliki, Kibale og 
Budongo.  
 
White-thighed Hornbill – Bycanistes albotibialis 
Denne fætter til den mere almindelige Black-and-white-casqued blev set i 7 eksemplarer, hvoraf de 6 blev 
set i farmland nær Royal. Mile.  
 
Yellow-billed Barbet – Trachyphonus purpuratus 
Det blev til 11 noteringer af denne barbet: 3 Semuliki, 6 Kibale og 1 Budongo.  
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Grey-throated Barbet – Gymnobucco bonapartei 
I alt 13 noteringer, heraf 6 i Kibale.  
 
Speckled Tinkerbird – Pogoniulus scolopaceus 
Almindelig i tæt skov. I alt 19 primært Bwindi med 8.  
 
Western Tinkerbird – Pogoniulus coryphaeus 
Hedder Western Green Tinkerbird i Birds of East Africa. Det blev til 2 fugle I Bwindi NP. 
 
Yellow-throated Tinkerbird – Pogoniulus subsulphureus 
Den almindeligste Tinkerbird med ialt 26 fugle. Flest i Kibale NP med 10.  
 
Yellow-rumped Tinkerbird – Pogoniulus bilineatus 
Kun 2 noteret, hvilket er kraftigt underestimeret. Vi hørte en del tinkerbirds, som ikke fandt vej til 
notesbogen. 
 

 
Lemon-rumped Tinkerbird. Foto: Jan Enoksen 

 
Yellow-fronted Tinkerbird – Pogoniulus chrysoconus 
8 iagttagelser, som alle nævnes: 1 QENP, 2 Kibale og 5 Murchison Falls NP. 
 
Yellow-spotted Barbet – Buccanodon duchaillui 
12 fugle noteret: 1 par holdt til i træet udfor balkonen i Bwindi View Lodge, så der var rig lejlighed til at 
studere dem her. Flest fugle sås den 15/11 Budongo Forest. 

 
                                          Yellow-spotted Barbet, Bwindi View Lodge. Foto: Jan Enoksen. 

Hairy-breasted Barbet – Tricholaema hirsuta 
Det blev til 5 fugle: 2 Bwindi, 1 Kibale, 1 Budongo Forest og 1 Mabira.  
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Spot-flanked Barbet – Tricholaerna lacrymosa 
I alt 6 noteringer: flest Mburo med op til 4 den 3/11 samt 2 i QENP. 
 

 
                                              Spot-flanked Barbet. Foto: Jan Enoksen.  

 
   White-headed Barbet – Lybius leucocephalus 

7 fugle fordelte sig med 3 QENP og 2 Budongo Forest og 2 den 20/11 på vej mod Jinja.  
 
Black-billed Barbet – Lybius guifsobalito 
2 fugle blev set i Kibale. Herudover 6 noteringer Murchison NP. 
 
Double-toothed Barbet – Lybius bidentatus 
Hele 9 iagttagelser, heraf 2, der forstyrrede os under gruppebilledet med deres høje stemmer. Endvidere 2 
på en el-ledning i Jinja, så der var tid til at fotograferne kunne få billeder i kassen.  
 
Dwarf Honeyguide – Indicator pumilio 
Rødlistestatus: Sårbar. 1 fugl set den 5/11 Ruhizha-area på vej til Buhoma, Bwindi NP.  
 
Thick-billed Honeyguide – Indicator conirostris 
1 fugl blev hørt i Bigodi Swamp, Kibale-area. 
 
Willcocks’s Honeyguide – Indicator willcocksi 
2 fugle Bwindi NP blev set fint i medlys på vores trekking ad main-trail den 6/11-15. 
 
Greater Honeyguide – Indicator indicator 
1 fugl hørt The Neck, Bwindi NP, den 5/11. på vej til Mubwindi Swamp den 25/9. 
 
Nubian Woodpecker – Campethera nubica 
5 iagttagelser heraf 4 Murchison Falls NP og 1 Queen Elisabeth NP. 
 
Speckle-breasted Woodpecker – Dendropicos poecilolaemus 
Hedder også Uganda Spotted Woodpecker. To fugle (par) sås ved The Neck, Bwindi NP.  
 
Cardinal Woodpecker – Dendropicos fuscenscens 
Den talrigeste spætte med 10 observationer: 2 Bwindi NP, 4 QENP og 3 Murchison Falls NP. De to – et 
par – som vi havde på aftenturen til Lake Munyanyange, sås rigtigt godt, og begejstrede deltagerne.  
 
Golden-crowned Woodpecker – Dendropicos xantholophus 
Hedder Yellow-crested Woodpecker i Birds of East Africa. Sås kun i Budongo/Royal Mile, hvor 4 kom i 
bogen. 
 
African Grey Woodpecker – Dendropicos goertae 
Første fugl sås den 8/11 på turen Buhoma-QENP nær grænsen til Congo. Næste observation var 
Murchison Falls NP den 17/11 med 4 fugle og 1 fugl den 20/11. 
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Eurasian Kestrel – Falco tinnuculus 
Racen rufescens – Rock Kestrel – sås med et par ved udsigtspunkt i Rwenzori-bjergene nær Fort Portal. 
Hannen er meget mørk rødbrun på oversiden og rødbrun på undersiden. Herudover 1 fugl af nominat-
racen ved ækvator den 2/11.  
 
Grey Kestrel – Falco ardosiaceus 
21 fugle blev noteret fordelt på 7 dage. Flest den 121/9 i Murchison Falls NP med 10 fugle. Herudover 1 
QENP og 4 Rwenzori-bjergene nær Fort Portal. 
 
Eurasian Hobby – Falco subbuteo 
I alt 5 vintergæster holdt til i Murchison Falls NP.  

     
Red-necked Falcon – Falco chicquera 
Et par blev set under gunstige betingelser ved dammen nær Pakuba Lodge, Murchison Falls NP den 
16/11.  
 
African Hobby – Falco cuvierii 
2 noteringer, af sandsynligvis samme fugl, der jagtede om morgenen over Bundibugyo Town. 
 
Grey Parrot – Psittacus erithacus 
Uffe blev belønnet for besøget i hotelhaven. 2 sås overflyvende den 20/11, Sunset hotel, Jinja. Endvidere 
1 overflyvende den 21/11 Source of the Nile.  
 
Red-headed Lovebird – Agaponis puliarius 
Det blev til 12, hovedsageligt flygtige iagttagelser af denne charmerende fugl. Du hører dem. Du ser dem 
flyve over, og er du heldig ser du dem lande et stykke fra dig. Vi er i Lake Mburo, en route til QENP og 
Masindi.  
 
Meyer’s Parrot – Poicephalus meyeri  
Hedder Brown Parrot i Birds of East Africa. Opdages oftest på deres gennemtrængende skrig. Det blev til 
en total på 23 fugle. Flest – 15 – i Lake Mburo. I Masindi havde vi 4 flotte fugle i et træ ved vejen og på el-
ledninger – smukt. 
 
African Broadbill – Smithonis capensis 
Vi havde 1 fugl den 6/11 ved resthouse for enden af main trail, Bwindi. Territoriehævdelse og sang sker, 
med udgangspunkt i samme gren, ved op flyvninger i halvcirkel, og landing samme sted. Samtidig hermed 
frembringer den en hvinende lyd fra vingerne.   
 
Green-breasted Pitta – Pitta reichenowi 
Den 6/11 var det pitta-morgen, og de morgenfriske kørte til lokaliteten i Kibale NP. Det blev desværre lidt 
af en fuser, selvom fuglen – af de fleste – sås to gange drøne over hovederne på os. Der blev hørt 
flugtkald ved sidste lejlighed. Så vi må se de flotte farver i fuglebogen.  
 
Brown-throated Wattle-eye – Platysteira cyanea 
Totalen blev på 12 fugle, hvoraf de 9 noteredes i Bwindi-area. 
 
Chestnut Wattle-eye – Dyaphorophyia castanea 
I alt 12 fugle (heraf 7 hørt). Noteret på flere lokaliteter: Semuliki, Kibale, Budongo og Mabira. 
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Brown-throated Wattle-eye, hun. Foto: Jan Enoksen 

 
Jameson’s Wattle-eye – Dyaphorophia jamesoni 
Det blev til 7 fugle af denne smukke lille korthalede Wattle-eye, heraf de 6 kun hørt (Semuliki, Budongo og 
2 Mabira Forest). 1 han blev set i Royal Mile.  
 
Rwenzori Batis – Batis diops 
6 fugle i Bwindi – af denne Albertine Rift Endemics – den 4/11 på trekking-turen til Mubwindi Swamp. 
 

 
Rwenzori Batis, som kendes på det brede brystbånd. Foto: Jan Enoksen. 

Chinspot Batis – Batis molitor  
6 fugle sås/hørtes i Bwindi NP på 3 dage.  
 
Black-headed Batis – Batis minor 
Blot 3 noteringer: 2 QENP og 1 Murchison Falls NP.   
 
Ituri Batis – Batis ituriensis  
Sjælden fugl, som kun findes i Semuliki og Budongo i Uganda. Vi fik hørt 1 synge den 15/11, Royal Mile.   
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African Shrike-Flycatcher – Megabyas flammulatur 
Det blev til 5 iagttagelser af denne art: 1 main trail, Bwindi, og 4 (2 par) i Royal Mile og Busingiro Forest 
den 15/11.  
 
Black-and-white Shrike-Flycatcher – Bias musicus 
5 fugle set på 2 dage i Bwindi NP (5. og 6/11).  
 
Brubru – Nilaus afer 
Alfred og Peter så 1 par i træet udfor Pakura Lodge den 17/11. Herudover 1 han på vej til Paara den 19/11 
Murchison Falls NP.    
 
Northern Puffback – Dryoscopus gambensis 
5 fugle noteret: 3 Bwindi og 2 Kibale. 
 
Pink-footed Puffback – Dryoscopus angolensis 
7 noteringer i Bwindi. Specielt det frugtbærende træ ved luksus-lodgen i Bwindi, tiltrak det lokale ynglepar.   
 
Marsh Tchagra – Tchagra minuta 
Blot 2 fugle i Queen Elisabeth NP den 9/11 og 10/11. 
 
Black-crowned Tchagra – Tchagra senegale 
10 noteringer fordelt på 5 dage. Flest – med 4 fugle – Murchison Falls NP. En sky fugl, der kræver 
tålmodighed.  
 
Lühder’s Bush-Shrike – Laniarius luehderi 
5 noteringer, alle Ruhizha-area den 5/11. Den første, vi så, sad et stykke oppe af skråningen og sang, hvor 
en stor dreng stod i baggrunden og udførte markarbejde. Han så lidt bekymret ud over den store 
”opmærksomhed”, som han troede, at han var genstand for.  
 
Tropical Boubou – Laniarius aethiopicus 
2 hørt i Lake Mburo NP og 1 set QENP.  
 
Black-headed Gonolek – Laniarius erythrogaster 
I alt 49 noteringer fordelt på 7 forskellige dage koncentreret i Murchison Falls NP og Queen Elisabeth. Vi 
noterede hele 20 i QENP den 9/11, og havde flere fine observationer, heriblandt et par, der kurtiserede tæt 
ved bilerne uden at ænse os.   
 

 
                            Par af Black-headed Gonolek, der havde travlt med kurtiseringen. Foto: Jan Enoksen. 
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Papyrus Gonolek – Laniarius mufumbiri 
Rødlistestatus: Sårbar. Papyrus endemic.10 fugle blev noteret af denne flotte fugl fra papyrussumpen. De 
første 4 vi så, var i papyrus-sump, nær byen Katinda den 3/11. Herudover hele 6 i papyrus-sump syd for 
Fort Portal. Conservation status: ”Near threatened”. Arten er under pres, som følge af ødelæggelse af 
egnede biotoper samt forurening. 
 

 
                                    Papyrus Gonolek, som oftest gemmer sig i papyrusen. Foto: Jan Enoksen. 

 
Lowland Sooty Boubou – Laniarius leucorhynchus 
Hedder Sooty Boubou i Birds of East Africa. 3 fugle sås i Semuliki NP. 
 
Willard’s Sooty Boubou – Laniarius wilardi 
Albertine Rift endemic i Burundi og Uganda. 2 fugle sås nær resthouse ”for enden” af vores trekking-tur ad 
main trail, Bwindi NP. Nyopdaget art, som først er verificeret i 2013.   
 

 
     Willard’s Sooty Boubou, Bwindi. Foto: Jan Enoksen. 
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Mountain Sooty Boubou – Laniarius poensis 
1 hørt den 4/11 Ruhizha Area, Bwindi.  
 
Gray-green Bushshrike – Telophorus bocagei 
Hedder Bocage’s Bush-Shrike i Birds of East Africa. I alt 5 noteringer, heraf 4 i Bwindi og 1 Kibale.  
 
Sulphur-breasted Bushshrike – Telophorus sulfureopectus 
Denne lille bush-shrike sås i Lake Mburo NP med 2 fugle, 1 QENP og 1 den 20/11 i sump nær Kimenga.  
 
Many-coloured Bushshrike – Telophorus multicolor 
Her er endnu en af de smukke arter af bush-shirkes. Vi så et eksemplar på vores trail-tur fra Buhoma den 
6/11. 
 
Doherty’s Bushshrike – Telophorus dohertyi 
Denne smukke Bushshrike blev desværre kun hørt med 2 fugle den 5/11, Bwindi NP.  
 
Gray-headed Bushshrike – Melanconotus blanchoti 
Efter hårdt arbejde for Alfred lykkedes det at spille/fløjte 2 fugle til os. Vi står på vejen den 12/11.  fra 
Semuliki til Fort Portal i Rwenzori-bjergene. Endvidere 1 Murchison Falls NP den 17/11. Birdy nam-nam. 
 
Grey Cuckooshrike – Coracina caesia 
12 fugle, alle i Bwindi den 4. og 5/11.  
 
Petit’s Cuckooshrike – Campephaga petiti 
Sås i Buhoma ved Rangerstationen og langs vejen. Vi noterede i alt 7 på 3 dage, så der var rigt lejlighed til 
at se såvel flotte hanner som mere anonyme hunner.  
 
Red-backed Shrike – Lanius collurio 
Udbredt med 15 eksemplarer fordelt på 9 dage. 
 
Isabelline Shrike  – Lanius isabellinue 
Endnu en vintergæst fra den nordlige halvkugle. I alt 9 iagttagelser fordelt på 6 dage.  
  
Grey-backed Fiscal – Lanius excubitoroides 
Denne smukke tornskade med den lange hale var meget almindelig. I alt blev det til 70 noteringer. Flest i  
Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP, men også langs veje på el-ledninger i og omkring byerne.  
 
Mackinnon’s Shrike – Lanius mackinnoni 
12 noteringer fordelt på 5 dage. Sås typisk på el-ledninger langs Vejen.  
 
Northern Fiscal – Lanius collaris 
Hedder Common Fiscal i Birds of East Africa. I alt blot 5 noteringer, flest den 3/11 med 3. Blev primært 
set i højlandet. 
 
Western Black-headed Oriole – Oriolus brachyrhynchus  
Samlet noteredes 8 fugle: 2 Semuliki, 3 Kibale (hørt) og 2 Royal Mile.  
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Western Black-headed Oriole. Foto: Erik Heberg 

 

 
African Black-headed Oriole – Oriolus larvatus 
Blot 1 iagttagelse af en flyvende fugl (Peter) den 20/11 i open woodland vest for Nakitoma. 
 
Black-tailed Oriole – Oriolus percivali  
Hedder Montane Oriole i Birds of East Africa. 9 fugle sås og hørtes synge alle i Bwindi-området. 
 
Fork-tailed Drongo – Dicrurus adsimilis 
Det blev til 21 fugle fordelt på 6 dage. Sås ofte langs veje typisk i toppen af mindre træer og buske, hvorfra 
den kan jage flyvende insekter. 
 
Velvet-mantled Drongo – Dicrurus modestus  
2 fugle af denne lokale og ualmindelige art sås i Kibale sammen med øvrige mindre fugle, der skældte ud 
over den lille Red-chested Owlet.   
 
Blue-headed Crested-Flycatcher – Trochocercus nitens 
Desværre kun 2 hørte fugle den 11/11, Semuliki.  
 
Black-headed Paradise-Flycatcher – Terpsiphone rufiventer 
Hedder Red-bellied Paradise-Flycatcher i Birds of East Africa. 8 fugle af denne flotte fluesnapper, blev 
set på 3 lokaliteter: Semuliki, Kibale og Royal Mile. 
 
African Paradise-Flycatcher – Terpsiphone viridis 
6 fugle af denne endnu flottere fluesnapper med en hale så lang, så lang, blev set. 2 i Bwindi og 2 
Murchison Falls NP.    
 
Piapiac – Ptilostomus afer 
Denne livlige og nysgerrige fugl sås med hele 666 noteringer hovedsageligt i Murchison Falls NP, men 
også 10 i Mabira.   
 
Pied Crow – Corvus albus 
Meget almindelig i større byer. Sås 14 af dagene med en total på 204.  
 
Western Nicator – Nicator chloris 
8 noteringer i Semuliki, Kibale og Royal Mile. En meget sky fugl, så det blev desværre kun til hørte fugle.  
 
Yellow-throated Nicator – Nicator vireo 
Også denne art blev kun hørt. Dog kun med 2 fugle den 11/11 Semuliki NP. 
 
Rufous-naped Lark – Miafra africana 
I alt 10 iagttagelser, alle i QENP.   
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Flappet Lark – Miafra rufocinnamomea 
Blot 8 iagttagelser med 7 i Queen Elisabeth og 1 i Murchison Falls NP.  
 
Red-capped Lark – Calandrella cinerea 
Vi havde en obs. af 3 fugle på en fodtur fra Katwe Town, Queen Elisabeth NP. Det drejer sig om racen 
saturatior.  
 
Sun Lark – Galerida modesta 
3 fugle sås i Murchison Falls NP den 18/11. Arten har et meget lille udbredelsesområde i det nordvestlige 
Uganda.   
 
Sand Martin – Riparia riparia 
På turen i september 2008 så vi 7 fugle på hele turen. På denne tur var digesvalerne nået til Uganda. Det 
blev til hele 1.550 fugle, heraf 500 på sejlturen på Kazinga Channel den 9/11, og hele 1000 rastende fugle 
på el-ledninger ved Muzzi-river den 14/11. 
 
Banded Martin – Riparia cincta 
En enkelt fugl Lake Mburo og 13 den 8/11 Buhoma Town, Bwindi. 
 
Rock Martin – Hirundo fuligula 
Vi noterede 87 fugle primært i Rwenzori-bjergene og Bwindi NP. I Uganda ses racen pusilla, som måske 
en dag splittes til Red-throated Martin. 
 
Barn Swallow – Hirundo rustica 
Var udbredt og meget talrig, så vinterkvartererne var taget i brug eller de var på vej til Sydafrika. Hele 
7.400 fugle noteredes. Set alle dage bortset fra to dage.  
 
Angolan Swallow – Hirundo angolensis 
Sås primært i byer, hvor den var talrig pga. yngel. I alt 206 fugle fordelt på 11 dage.  
 
Wire-tailed Swallow – Hirundo smithii 
Racen smithii. Denne vidunderlige svale sås primært i Murchison Falls NP ved Paara (10 noteringer). 
Ynglede på skibet, som vi sejlede op til foden af faldet i. Så den fulgte troligt med os under sejlturen.  
Herudover sås 4 fugl Kazinga Channel. Et muligt split i en afrikansk og en asiatisk art kan være undervejs.  
 
Red-rumped Swallow – Hirundo daurica 
25 blev det samlede antal. Vi så 6 Lake Mburo, 6 Buhoma og 13 QENP.  
 
Lesser Striped Swallow – Hirundo abyssinica 
Hele 182 noteringer. Flest, med 40 fugle Bwindi. Set på 12 af dagene. 
 
Rufous-chested Swallow – Herundo semirufa 
I alt 5 af disse kraftfulde svaler blev noteret. 2 Lake Mburo og 3 Buhoma Town.  
 
Mosque Swallow – Cecropis senegalensis 
7 fugle sås på to forskellige dage på benzintanken i Fort Portal.  
 
Common House Martin – Delichon urbica 
1 enkelt fugl havde fundet vej fra nord. Sås i Lake Mburo den 3/11. 
 
White-headed Sawwing – Psalidoprocne albiceps 
I alt 62 noteret. Sås i lavere højder end Black Sawwing, og blev noteret på 7 af dagene.  
 
Black Sawwing – Psalidoprocne holomelas 
Blev noteret på 5 dage med en total på 51. Alle set i Bwindi-området.  
 
Gray-rumped Swallow – Psalidoprocne griseopyga 
7 på 2 lokaliteter. Flest, med 5 Lake Mburo den 3/11 og 2 (Uffe) Buhoma Town den 7/11.  
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African Blue-Flycatcher – Elminia longicauda 
7 iagttagelser af denne smukke fluesnapper: 2 Bwindi, 2 Kibale og 1 Murchison Falls NP.   
 
White-tailed Blue-Flycatcher – Elminia albicauda 
12 fugle blev set i alt. 10 i Bwindi-området og 2 i Budongo.  
 
White-winged Black-Tit – Melaniparus leucomelas 
Kun en enkelt iagttagelse den 3/11 Lake Mburo.  
 
White-shouldered Tit – Parus guineensis 
Denne art har gult øje i modsætning til White-winged Tit’s mørke øje. Vi så to den 20/11 i sump NW for 
Kimenga.  
 
Dusky Tit – Melaniparus funereus 
22 fugle sås, heraf 14 i Bwindi NP, og 8 Royal Mile.  
 
Stripe-breasted Tit – Melaniparus fasciiventer  
Det blev til 12 fugle i Bwindi NP på 2 af dagene. Albertine Rift Endemic.  
 
Slender-billed Greenbul – Andropadus gracilirostris 
I alt sås 13 fugle. De 10 i Ruhizha-area og 3 hørte i Semuliki.  
 
Red-tailed Bristlebill – Bleda Syndactyla 
Blot 2 hørte fugle i Semuliki og Kibale NP.  
 
Lesser Bristlebill – Bleda notatus  
Split fra Green-tailed Bristlebill (Yellow-eyed). Racen blenda notatus ugandae. 1 fugl hørt i Ruhizha-area 
og 1 set i Semuliki.  
 
Shelley’s Greenbul – Andropadus masukuensis 
Racen kakamegae. Vi havde 4 fugle den 6/11 Bwindi – main trail.  
 
Honeyguide Greenbul – Baeopogon indicator 
1 set Bwindi NP 6/11 og 2 hørt Royal Mi9le 15/11.  
 
Yellow-throated Greenbul – Chlorocichla flavicollis 
11 fugle blev noteret på 6 dage. 1 Lake Mburo, 3 QENP og 7 Murchison Falls NP. 
 
Red-tailed Greenbul – Criniger calurus 
En total på 17 fugle, heraf 6 Bwindi, 10 Semuliki og 1 Royal Mile. 
 
Grey Greenbul – Andropadus gracilis 
Hedder Little Grey Greenbul i Birds of East Africa. Det blev til 4 fugle i Royal Mile og 2 Budongo Forest. 
 
Ansorge’s Greenbul – Andropadus ansorgei 
12 fugle noteret på 2 dage i Bwindi. I litteraturen kun kendt fra Kagamega Forest i det vestlige Kenya, men 
Alfred og en englænder fra Birdquest opdagede arten i Uganda i starten af 2000-tallet. Den ligner meget 
Little Greenbul, men stemmen er markant anderledes. De måtte således have lydoptagelser fra Kenya-
fuglen for at få verificeret arten. 
 
Plain Greenbul – Eurillas curvirostris 
Hedder Cameroon Sombre Greenbul Andropadus curviostris i Birds of East Africa. To hørtes i Kibale og 
4 sås i Royal Mile.  
 
Yellow-whiskered Greenbul – Andropadus latirostris 
Totalen blev på 21fugle: 17 Bwindi, 2 Semuliki og 2 Kibale.  
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Little Greenbul – Andropadus virens 
I alt 24 noteringer fordelt på 5 date. Set i Bwindi, Semuliki, Kibale (10 fugle) og Royal Mile.  
 
Toro Olive Greenbul – Phyllastrephus hypocholoris 
Blot en hørt fugl den 5/11 Ruhizha-area.  
 
Xavier’s Greenbul – Phyllastrephus xavieri 
6 fugle blev noteret i Semuliki NP, Kirumia Trail. 
 
White-throated Greenbul – Phyllastrephus albigularis 
Med 6 fugle i Kibale og 5 fugle Royal Mile nåede totalen op på 11 fugle. 
 
Yellow-streaked Greenbul – Phyllastrephus flavirostriatus 
Racen olivaceogriseus. Kun set i Bwindi-area med 25 fugle. 
 
Common Bulbul – Pycnonotus barbatus 
Og den er common - med 644 noteringer en af de talrigeste arter, som vi havde. Vi så den alle dage 
bortset fra den første og sidste.  
 
Green Crombec – Sylvietta virens 
12 fugle blev noteret af denne skovart: 4 Bwindi, 4 Semuliki, 2 Kibale og 2 Royal Mile.  
 
Lemon-bellied Crombec – Sylvietta denti 
Vi lykkedes med 1 fugl hørt den 10/11 i Semuliki NP, og 2 fugle i Royal Mile. Er kun kendt fra få lokaliteter i 
Uganda.  
 
White-browed Crombec – Sylvietta leucophrys  
I alt 2 fugle Buhoma-main trail den 6/11. Blev set fint.  
 
Northern Crombec – Sylvietta brachyura  
I alt 5 noteringer, alle I Murchison Falls NP. 
 
Moustached Grass-Warbler – Melocichla mentalis   
Det blev til 1 fugl 8/11 QENP, og 4 fugle da vi forlod QENP i sumpområdet den 9/11.  
 
Yellow Longbill – Macrosphenus flavicans 
Longbills er sangere, som opholder sig i træerne, med langt lige næb. De har korte vinger og hale. De er 
sky og svære at få at se, så der måtte kæmpes. Vi så 2 arter Longbills, og det blev til 1 set af den gule art i 
Royal Mile den 15/11 og 1 hørt i Mabira Forest den 21/11. 
 
Gray Longbill – Macrosphenus concolor 
Hørtes med 2 fugle i Royal Mile. Er mere knyttet til underskoven end Yellow Longbill.  
 
Grauer’s Warbler – Graueria vittata  
Rødlistestatus: Truet. Endnu en af de sjældne sangere, som også er en Albertine Rift Endemic. Vi så 1 
den 5/11 i Ruhizha Area. Conservation status: Arten har tidligere være rubriceret som Endangered, men er 
blevet ændret til Least Concern, hvilket kan hænge sammen med, at den har et stort udbredelsesområde.  
 
Green Hylia – Hylia prasina   
Ialt 11 noteringer, hvoraf 6 kun blev hørt. Noteret i Ruhizha-area, Semuliki, Kibale og Royal Mile. 
 
Chestnut-capped Flycatcher – Erythrocercus mccallii   
Vi så 10 af denne art. Skulle ifølge Birds of East Africa kun være i Budongo-området, herunder Royal Mile, 
men vi så den også i Semuliki 
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Red-faced Woodland-Warbler – Phylloscopus laetus  
12 fugle af denne Albertine Rift Endemic sås med 10 på trekking-turen til Mubwindi Swamp og 2 på turen 
ad Bwindi main trail.  
 
Willow Warbler – Phylloscopus trochilus 
Op til 2 fugle baghaven Vanilla, Bundibugyo, og 2 fugle den 19/11 Budongo Escarpments.  
 
Eastern Olivaceous Warbler – Iduna pallida  
1 fugl blev set i 3 dage i samme træ ud for Pakura Lodge, Murchison Falls NP.  
 
Mountain Yellow Warbler – Chloropeta similis 
3 fugle sås den 4/11 på trekking-turen til Mubwindi Swamp. 
 
Sedge Warbler – Acrocephalus schoenobaenus 
Uffe og Peter så – uafhængigt af hinanden – en sivsanger på sejlturen til papyrus-sumpene vest for Paara, 
Murchison Falls NP den 17/11.  
 
African Reed-Warbler – Acrocephalus baeticatus 
Vi så 3 fugle den 9/11, medens vi ventede på færgens afgang til sejlturen på Kazinga Channel ved det 
sydlige færgeleje ved Mweya Lodge.  
 
Greater Swamp-Warbler – Acrocephalus rufescens  
Blot en enkelt iagttagelse den 12/11 i papyrus-sump syd for Fort Portal.  
 
Cinnamon Bracken Warbler – Bradypterus cinnamomeus 
Endnu en kratlusker, som er svært tilgængelig. Det blev blot til 3 hørte den 4/11 på trekking-turen til 
Mubwindi Swamp.  
 
Grauer’s Swamp-Warbler – Bradypterus graueri  
Hedder Grauer’s Rush Warbler i Birds of East Africa. 2 fugle sås i sangflugt og kortvarigt siddende i 
sivene Mubiwindi Swamp. Herudover 2 hørte. Albertine Rift Endemic. Conservation status: Endangered. 
 
White-winged Swamp-Warbler – Bradypterus carpalis 
Det blev til 1 hørt i Bigodi Swamp den 13/11 og 2 hørte den 20/11 i papyrus-sump omkring Gimbi på vej til 
Jinja.  
 
Ruwenzori Apalis – Apalis ruwenzorii 
Hedder Collared Apalis i Birds of East Africa. 8 fugle Bwindi NP: 6 Ruhizha-area og 2 Bwindi, main trail.  
Albertine Rift Endemic. 
 
Black-capped Apalis – Apalis nigriceps 
Det blev til 2 hørte fugle den 15/11, Royal Mile.  
 
Black-throated Apalis – Apalis jacksoni  
16 fugle blev noteret på 3 dage i Bwindi NP.  
 
Black-faced Apalis – Apalis personata 
Hedder Mountain Masked Apalis i Birds of East Africa. Kun set på trekking-turen den 4/11 til Mubwindi 
Swamp, Ruhizha-area. Albertine Rift Endemic. 
 
Yellow-breasted Apalis – Apalis flavida 
Blot 1 fugl den 19/11, mens vi venter på færgen, Paara, Murchison Falls NP.  
 
Buff-throated Apalis – Apalis rufogularis 
I alt 34 noteringer: Heraf 10 Bwindi-area, 6 Semuliki, 10 Kibale og 8 Royal Mile.  
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Chestnut-throated Apalis – Apalis porphyrolaema  
10 fugle set den 4/11 Ruhizha under trekking-tur til Mubwindi Swamp. 
 
Grey Apalis – Apalis cinerea 
2 fugle den 5/11 Buhoma, og 2 den 6/11 main trail, Bwindi NP.  
 
Green-backed Camaroptera – Camaroptera brachyura 
Racen aschani. Meget almindelig med 44 noteringer fordelt på 9 dage. Flest Lake Mburo med 25 fugle.  
 
Yellow-browed Camaroptera – Camaroptera supercillaris 
I alt 4 observationer: 2 Semuliki og 2 den 16/11.  
 
Olive-green Camaroptera – Camaroptera chloronota 
3 noteringer, men kun hørte: 1 6/11 Bwindi og 2 15/11 Royal Mile. 
 
White-chinned Prinia – Prinia leucopogon 
10 iagttagelser: 4 Lake Mburo, 6 på 2 dage Bwindi NP. 
 

 
                                           White-chinned Prinia, Buhoma. Foto: Jan Enoksen 

 
Red-winged Grey Warbler – Drymocichla incana 
6 fugle den 17/11 og 4 fugle den 19/11 sås i Murchison Falls NP langs vejen lige bag ved færgelejet i 
Paara.  

    
    Red-faced Cisticola – Cisticola erythrops 

 I alt 10 noteringer: 4+2 Semuliki, 2 lowland nær Royal Mile og 2 den 16/11 på vej til Murchison Falls NP. 
 
Singing Cisticola – Cisticola cantans 
4 Rwenzori-bjergene på vej fra Semuliki til Fort Portal, og det er den 12/11. 
 
Whistling cisticola – Cisticola lateralis 
14 noteret: 5 (1 set og 4 hørt) den 10/11 Fort Portal-Semuliki. Herudover 9 i Budongo-area den 14.-16/11. 
 
Trilling Cisticola – Cisticola woosnami 
10 noteret Lake Mburo den 3/1 samt 10 QENP den 8/11. 
 
Chubb’s Cisticola – Cisticola chubbi 
Almindelig primært i Bwindi-area. I alt 24 noteringer fordelt på 8 dage. Set i forskellige biotoper og såvel i 
høj- som lavlandet.  
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Chubb’s Cisticola ( her et par unger), er en almindelig Cisticola. Foto: Jan Enoksen 

 

Rattling Cisticola - Cisticola chinianus 
Det blev til 4 til og 6 fra Semuliki NP samt 59 på 3 dage Murchison Falls NP. Den talrigeste Cisticola med i 
alt 69 noteringer.  
 
Winding Cisticola – Cisticola galactotes  
I alt 33 noteringer fordelt på 5 dage. Flest med 20 den 20/11 en route Masindi-Jinja.  
 
Carruthers’s Cisticola – Cisticola carruthersi 
2 fugle Mubwindi Swamp den 4/11, 3 fugle Ruhizha-area den 5/11 samt 1 hørt på sejlturen til papyrus-
sumpen, Murchison Falls NP den 17/11. Papyrus Endemic, selvom den også ses udenfor papyrus-
sumpene. 
 
Stout Cisticola – Cisticola robustus 
Blot en enkelt iagttagelse af en fugl i sumpet område QENP den 8/11.  
 
Croaking Cisticola – Cisticola natalensis 
32 noteret: Flest Queen Elisabeth NP med 19 fugle. Herudover 6 Murchison Falls NP og 3 den 12/11 og 4 
den 16/11.  
 
Siffling Cisticola – Cisticola brachypterus 
Samlet 10 fugle: 9 QENP og 1 den 12/11.   
 
Foxy Cisticola – Cisticola troglodytes 
Lokal og ualmindelig. 2 fugle sås og hørtes på bjergryggen øst for Lake Albert og i det sydlige Budongo 
Reserve.  
 
Zitting Cisticola – Cisticola juncidis  
Talrig i Murchison Falls NP med hele 60 noteringer, samt Queen Elisabeth NP 10. Mange blev hørt.  
 
Black-necked Cisticola – Cisticola eximius  
Hedder Black-backed Cisticola i Birds of East Africa. Clements navn – black-necked – virker 
mærkværdigt, da hannens hoved og nakke er rufous i sommerdragt. I vinterdragt ligner den hunnen med 
kraftige striber på hoved (og måske neck?). Fuglen er meget ualmindelig i Uganda, og har et meget 
begrænset udbredelse. Der findes 2 racer i Afrika. Black-necked hedder eximius, som er nominatracen. Vi 
så/hørte et par den 20/11 i sump NW for byen Kimenga, på vejen fra Masindi-Jinja. 
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Wing-snapping Cisticola – Cisticola ayresii 
1 sås den 3/11 i sumpen nær byen Katinda på vej mellem Lake Mburo og Ruhizha.  
 
Grey-capped Warbler – Eminia lepida 
2 blev set i Lake Mburo den 3/11 ved P-pladsen ved søen. Herudover 3 QENP fordelt på 3 dage, 1 den 
12/11 samt 1 Murchison Falls NP. 
 
Black-faced Rufous Warbler – Bathmocerus rufus 
Det blev til 6 fugle fordelt på 2 dage i Bwindi NP.  
 
Buff-bellied Warbler – Phyllolais polchella 
3 fugle den 3/11 Lake Mburo NP.  
 
Tawny-flanked Prinia – Prinia subflava 
Ret udbredt med i alt 23 noteringer.  
 
Banded Prinia – Prinia bardii 
Denne høgesanger-tegnede prinia er til at kende. Vi noterede i alt 18 fugle i Bwindi NP den 4. og 5/11.  
 
Rufous-crowned Eremomela – Eremomela badiceps 
Vi så hele 20 af denne meget lokale art i Uganda den 15/11 Royal Mile, Budongo. De opholdt sig primært i 
trækronerne, samtidig med, at de var meget aktive, så der var ikke tid til fordybelse! 
 
African Hill-Babbler – Illadopsis atriceps 
Racen ruwenzori, som har sort hoved i forhold til nominatracens grå. 2 fugle sås den 4/11 Ruhizha Area. 
Nogle forfattere regner denne for en selvstændig art. Clements betragter dog den for en race af African Hill 
Babbler (psyudoalcippe abyssinica atriceps).  
 
African Yellow White-eye – Zosterops senegalensis  
Talrig med 116 fugle set på 6 forskellige dage. Højeste dags max var hele 80 den 5/11 i Ruhizha-area 
undervejs til Buhoma.    
 
Mountain Illadopsis – Illadopsis pyrrhoptera 
7 fugle noteredes, heraf 1 set og 6 hørt, alle i Bwindi NP fordelt på 3 dage. Illadopsis-arter er udprægede 
kratluskere, og holder sig lavt over jorden. De er derfor svære at få at se.  
 
Scaly-breasted Illadopsis – Illadopsis albipectus 
5 hørte fugle fordelt på 3 dage/lokaliteter: Bwindi, Semuliki og Kibale. 
 
Black-lored Babbler – Turdoides sharpe’s 
Hedder også Sharpe’s Babbler. Vi noterede i alt 10 fugle på 2 dage, alle i QENP.  
 
Brown Babbler – Turdoides plebajus 
Blot 1 observation af 4 fugle i Paara, Murchison Falls NP, den 19/11.  
 
Gray-chested Illadopsis – Kakamega poliothorax 
Blot 3 hørte fugle i Ruhizha-area den 4/11.   
 
Silverbird – Empidornis semipartitus 
En distinkt fluesnapperart, som vi så i alt 39 fugle af i Murchison Falls NP på 4 forskellige dage. En ungfugl 
sås også med dens meget plettet og sandfarvede dragt. Hyggelig fugl, der også underholdt os i Pakura 
Lodge. 
 
Pale Flycatcher – Bradornis pallidus 
2 fugle sås den 20/11 i open woodland vest for byen Nakitoma.  
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White-eyed Slaty Flycatcher – Melaenornis fischeri 
Racen toruensis, som ikke har hvid øjenring, er ret almindelig i højlandet. Vi noterede 9 fugle fordelt på 3 
dage i Bwindi NP.  
 
Northern Black Flychatcher – Melaenornis edolioides 
23 fugle blev noteret, heraf de 15 i og omkring QENP, samt 8 en route fra Semuliki til Kibale NP.  
 
Yellow-eyed Black Flychatcher – Melaenornis ardesiacus  
Som navnet siger, så har denne sorte fluesnapper gult øje. Vi så 4 fugle i Ruhizha den 4/11 under vores 
trekking til Mubiwindi Swamp. Albertine Rift Endemic. 
 
African Forest-Flycatcher – Fraseria ocreata 
Vi så 3 fugle den 15/11 Royal Mile.    
 
Spotted Flycatcher – Muscicapa striata 
Gensyn med en hjemlig fugl. Vi så 3 fugle den 19-10/11, så velkommen til Afrika.  
 
Gambaga Flycatcher – Muscicapa gambagae 
2 fugle blev noteret: Murchison Falls NP den 18/11.  
 
Sooty Flycatcher – Muscicapa infuscata 
To fugle sås den 15/11 i Royal Mile. En god art sagde Alfred.   
 
Swamp Flycatcher – Muscicapa aquatica  
Den almindeligste fluesnapper med 21 registreringer. Flest i Queen Elisabeth NP med 11-fugle. Endvidere 
6 Murchison Falls NP og 4 en route den 20/11. 
 
Chapin’s Flycatcher – Muscicapa lendu 
Rødlistestatus: Sårbar. Det blev til 6 fugle på 2 dage i Bwindi den 5. og 6/11. Albertine Rift Endemic. Har et 
meget begrænset udbredelsesområde, primært i Congo.   
 
Dusky-brown Flycatcher – Muscicapa adusta  
Hedder African Dusky Flycatcher i birds of East Africa. Denne – kun 10 cm lange – fluesnapper var 
almindelig i Bwindi, selvom vi kun noterede 6 fugle fordelt på 3 dage.  
 
Dusky Blue-Flycatcher – Muscicapa comitata 
Også en art fra regnskoven. Vi så 6 fugle fordelt på 3 dage i Bwindi. 
 
Cassin’s Flycatcher – Muscicapa cassini 
En ikke helt almindelig art, som kun ses lokalt i små søer og floder i det vestlige Uganda. Vi så 1 fugl fra 
broen ved Sebitore den 14/11 på vej fra Fort Portal til Masindi.  
 
Grey-throated Tit-Flycatcher – Myioparus griseigularis  
Hedder Grey-throated Flycatcher i Birds of East Africa. 1 obs 6/11 Bwindi Main trail og 1 obs 15/11 Royal 
Mile.   
 
Fire-crested Alethe – Alethe castanea 
Også en skulker. 1 af 4 fugle lod sig se. Derudover én hørt 13/11 Kibale NP. 
 
Forest Scrub-Robin – Cercotrichas leucosticte 
Hedder Northern Bearded Scrup-Robin i Birds of East Africa. 1 observation den 11/11 i Semuliki NP.    
 
Brown-backed Scrub-Robin – Cercotrichas hartlaubi 
En syngende fugl sås i toppen af et træ lige da vi havde forladt Mweya Lodge den 10/11. Herudover sås 2 
fugle den 15/11.  
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Red-backed Scrub-Robin – Cercotrichas leucophrys 
Hedder White-browed Scrup-Robin i Birds of East Africa. Ialt 5 noteringer: 3 hørtes tidligt om morgenen 
Lake Mburo Safari Lodge. 1 sås og hørtes synge den 12/11 i fint medlys og i lang tid. Vi er på skråningen 
til Rwenzori-bjergene på vej til Fort Portal fra Semuliki.   
 
Blue-shouldered Robin-Chat – Cossypha cyanocampter 
Det blev til 2 hørte fugle af denne ikke helt almindelige Robin-Chat: 1 Semuliki NP og 1 Kibale NP. 
 
Gray-winged Robin-Chat – Cossypha polioptera 
3 noteringer: 2 hørt den 5/11 Ruhizha, og 1 set 6/11 Bwindi main-trail. 
 
White-browed Robin-Chat – Cossypha heuglini 
Det blev til 17 noteringer. Her var Queen Elisabeth NP et stronghold med 16 noteringer. Herudover 1 fugl i 
haven, Masindi Hotel.  
 
Red-capped Robin-Chat – Cossypha natalensis 
1 hørt den 13/11 Bigodi Swamp, Kibale.  
 
Snowy-headed Robin-Chat – Cossypha niveicapilla 
Ses ofte i hotel-/lodge haver. Noteret på 3 dage i Bwindi View Lodge (et par holdt til her). Herudover 1 
Lake Mburo P-pladsen ved søen og 1 Kibale.  
 

 
                                           Snowy-headed  Robin- Chat. Foto: Jan Enoksen 

Spotted Morning-Thrush – Cichladusa guttata 
Hele 16 noteringer fordelt på 3 dage i Murchison Falls NP.   
 
White-starred Robin – Pogonocichla stellata 
Vi så 3 af denne skønne højlands robin, heraf 1 juvenil i Ruhizha, Bwindi, den 4/11.   
 
Red-throated Alethe – Alethe poliophrys 
Det blev til 1 fugl af denne ARE = Albertine Rift Endemic. Det var i Ruhizha den 4/11.  
 
Forest Robin – Stiphronis erythrothorax 
Vi hørte 3 af denne art: 2 Semuliki og 1 Kibale.   
 
Equatorial Akalat – Sheppardia aequatorialis 
Vi så 2 og hørte 1 den 6/11 Bwindi, Buhoma main trail.  
 
Winchat – Saxicola rubetra 
Endnu en europæisk trækfugl var ”landet”. Det blev til hele 19 observationer, flest i Murchison Falls NP 
med 15 fugle. 
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African Stonechat – Saxicola axillaris 
Et par sås fint ved the-plantage, i papyrus-sump syd for Fort Portal.  
 
Sooty Chat – Myrmecocichla nigra 
Ret almindelig i de lidt mere tørre områder. I alt 27 iagttagelse. Set på 7 af dagene. Flest den 8/11 med 10 
eksemplarer i QENP.   
 
White-fronted Black-Chat – Myrmecocichla albifrons 
Det blev til 1 par Rwenzori Ridge, som sås/hørtes under gode betingelser, på vej fra Semuliki til Fort Portal 
den 12/11. 
 
Isabelline Wheatear – Oenanthe isabellina 
To observationer: 9/11 QENP og 16/11 Murchison Falls NP. 
 
Rufous Flycatcher-Thrush – Neocossyphus fraseri 
To gode observationer af denne art: 6/11 2 Bwindi main-trail og 11/11 3 Semuliki.  
 
Red-tailed Antthrush – Neocossyphus rufus 
2 iagttagelseri Semuliki NP. 
 
White-tailed Antthrush – Neocossyphus poensis 
Blot 1 hørt den 6/11, Bwindi main trail. 
 
African Thrush – Turdus pelios  
I alt 20 noteringer. Flest Bwindi, hvor vi havde tæt kontakt med Bwindi View Lodge’s lokale fugle. Den 
første fugl, der sang her fra African Thrush, og med ingen andre forstyrrende lyde, var det helt fortryllende. 
Så fortryllende at den blev dagens fugl den 7/11 med begrundelsen: ”Fordi den synger så smukt”.  
 
Wattled Starling – Creatophora cinerea 
Det blev til flere flokke i Mburo NP den 3/11. I alt sås 200 fugle. Herudover 10 fugle den 8/11 på vej til 
QENP. 
 
Greater Blue-eared Glossy-Starling – Lamprotornis chalybaeus  
Vi fik kun bestemt 2 fugle som sad i toppen af et træ i Lake Mburo NP den 3/11.  
 
Lesser Blue-eared Glossy-Starling – Lamprotornis chloropterus  
25 sås i alt: 4 Lake Mburo NP, 1 i farmland den 15/11 og 20 Murchison Falls NP.  
 
Splendid Glossy-Starling – Lamprotornis splendidus 
Den største af glansstærene. 4 fugle den 15/11 på vej fra Masindi til Royal Mile. 
 
Purple Glossy-Starling – Lamprotornis purpureus  
En enkelt obs i Mabira Forest den 21/11.  
 
Rüppell’s Glossy-Starling – Lamprotornis purpuropterus 
Hedder Rüppell’s Long-tailed Starling i Birds of East Africa. Den almindeligste glansstær med 594 
noteringer. Sås næsten alle vegne, men var fraværende i regnskovene Bwindi, Kibale og Semuliki.  
 
Purple-headed Glossy-Starling – Hylopsar purpureiceps  
Totalt noteret 12 fugle: 4 Kibale og 8 Budongo.   
 
Violet-backed Starling – Cinnyricinclus leucogaster 
Vi så 2, af denne violet-skinnende fugl, i Paara den 19/11.  
 
Slender-billed Starling – Onychognathus tenuirostris  
2 hørte fugle blev noteret den 5/11 Ruhizha-area. 
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Waller’s Starling – Onychognathus walleri  
Det blev til 10 fugle, primært overflyvende med lyd, alle Bwindi. Heraf 6 fugle The Neck. 
 
Stuhlmann’s Starling – Poeoptera stuhlmanni 
20 sås The Neck den 5/11 samt 4 Bwindi main trail den 6/11.  
 
Yellow-billed Oxpecker – Buphagus africanus  
Total 68 fugle: 50 på tre dage i Murchison Falls NP og 18 på to dage i Queen Elisabeth NP. 
 
Grey-headed Sunbird – Deleornis axillaris 
3 fugle sås i Bwindi fordelt på 3 dage, samt 10 fugle Semuliki NP den 10/9 og 1 fugl Kibale den 13/11. 
Totalen blev således 14 fugle.   
 
Seimund’s Sunbird – Anthreptes seimundi  
Hedder Little Green Sunbird i Birds of East Africa. 2 fugle sås Semuliki NP den 11/11. 
 
Green Sunbird – Anthreptes rectirostris  
6 fugle sås i Bwindi fordelt på 3 dage. Herudover 2 Royal Mile den 15/11. 
 
Collared Sunbird – Hedydipna collaris 
Med 27 iagttagelser var det en af de mest almindelige solfugle. Sås på 9 af dagene.  
 
Green-headed Sunbird – Cyanomitra verticalis  
En total på 7 fugle, heraf 6 i Bwindi-området og 1 Kibale. 
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Green-headed Sunbird, Bwindi.  Foto: Jan Enoksen. 

 
 
Blue-throated Brown Sunbird – Cyanomitra cyanolaema  
1 hun set på main trail, Bwindi, og 2 fugle set i Royal Mile.   
 
Blue-headed Sunbird – Cyanomitra alinae 
En flot han viste sig Ruhizha, på vej mod Mubwindi Swamp, den 4/11. En Albertine Rift Endemics, der blev 
set på bedste vis.  
 
Western Olive Sunbird – Cyanomitra obscura 
Denne anonyme solfugl sås med 11 eksemplarer i 3 biotoper: Bwindi, Semuliki og Kibale. 
 
Scarlet-chested Sunbird – Chalcomitra senegalensis  
Med 8 fugle var denne solfugl, ikke den talrigeste, men den mest udbredte. Set på 6 af dagene. 
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Scarlet-chested Sunbird. Foto: Erik Heberg

 
 

   
Bronze Sunbird – Nectarinia kilimensis  
Endnu en af de langhalede solfuglearter. Sås i åbne områder, haver m.v. I alt noteredes 13 fugle på 6 
forskellige dage. I Bwindi View Lodge kunne man stå i restauranten og kikke ned på dem, så den bronze-
changerende glans tydeligt kunne ses.  
 
Olive-bellied Sunbird – Cinnyris chloropygius  
En fugl sås Lake Mburo, 4 Kibale og 2 den 14/11.  
 
Northern-Double-collared Sunbird – Cinnyris reichenowi  
44 fugle noteret: Meget almindelig i Bwindi-området. Set på 5 dage med dags max på 10. Frekventerede 
også blomsterne i Bwindi View Lodge og kunne således følges på tæt hold.   
 
Regal Sunbird – Cinnyris regius  
Denne Albertine Rift Endemic sås med hele 12 fugle, alle i Bwindi. Der var 6 henholdsvis den 4/11 og 
6/11. Vi havde nogle fede obs. af tillidsfulde fugle.  
 

Regal Sunbird. Foro: Erik Heberg    
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Beautiful Sunbird – Cinnyris pulchellus 
Hele 20 fugle sås i Murchison Falls NP, heraf hele 15 den 19/11.  
 
Mariqua Sunbird – Cinnyris mariquensis 
Hedder Marico Sunbird i Birds of East Africa. I alt 7 iagttagelser. Set i åbne og tørre områder på 5 af 
dagene. 
 
Red-chested Sunbird – Cinnyris erythrocerca 
Blot 7 noteringer af 7 fugle. Lake Mburo 3, QENP 3 og 1 på vej fra QENP til Semuliki.  
 

 
                                             Et smukt eksemplar af Red-chested Sunbird. Foto: Jan Enoksen 
 

Purple-banded Sunbird – Cinnyris bifasciatus 
En notering af 2 fugle den 15/11.  
 
Superb Sunbird – Cinnyris superbus 
En enkelt notering den 15/11 af en hørt fugl.  
 
Variable Sunbird – Cinnyris venustus 
4 fugle sås den 5/11 Ruhizha-area og 1 den 8/11.  
 
Coppery Sunbird – Cinnyris cupreus 
10 fugle fordelt på 5 dage: 3 Queen Elisabeth NP, 2 Kibale og 1 ikke langt fra Masindi. 
 
Western Yellow Wagtail – Motacilla flava 
Lokalt talrig. Ialt set 48 fugle fordelt på 5 dage. Flest QENP med 15 og Murchison Falls NP med 31. 
 
Cape Wagtail – Motacilla capensis 
9 fugle på 30 dage, alle i Bwindi. Sås ofte sammen med Pied Wagtail ved Bwindi View Lodge.  
 
Mountain Wagtail – Motacilla clara 
En enkelt fugl sås The Neck den 5/11, hvor den gik på vejen. Sås ikke fra broen, så vi havde opgivet arten. 
 
African Pied Wagtail – Motacilla aguimp 
Almindelig og udbredt. I alt blev noteret 30 fugle. 
 
African Pipit – Anthus cinnamomeus 
Hedder Grassland Pipit i Birds of East Africa. Blot set på 2 lokaliteter: 2 fugle Lake Mburo og 3 fugle 
Katwe Town, QENP. 
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Plain-backed Pipit – Anthus leucophrys 
1 set den 9/11 QENP og 2 set den 12/11 Rwenzori Ridge på vej mellem Semuliki-Fort Portal. 
 
Yellow-throated Longclaw – Macronyx croceus 
Udbredt og lokalt almindelig. Sås med 52 eksemplarer på 8 dage. Flest Queen Elisabeth NP med 45 fugle 
på 3 dage.  
 
Cinnamon-breasted Bunting – Emberiza tahapisi   
3 fugle: 1 QENP og 2 den 19/11 på toppen af Rwenzori Ridge under frokostpausen.  
 
Golden-breasted Bunting – Emberiza flaviventris 
Vi så 2 eksemplarer af denne flotte værling: 1 den 5/11, Buhoma, på aftenturen i hotelområdet, og 1 den 
9/11 QENP. 
 
Cabani’s Bunting – Emberiza flaviventris 
En flot han sang ivrigt på el-ledningen i farmland nær Royal Mile, den 15/11. 
 
White-rumped Seedeater – Serinus leucopygius  
5 fugle af denne art sås 19/11 i Budongo Escarpments. Arten har et meget begrænset udbredelsesområde 
i det nordvestlige Uganda. Derfor var det en target-art for Alfred. For os andre var den mere sjælden end 
køn! 
 
Yellow-fronted Canary – Serinus mozambicus 
Samlet sås 14 fugle. Flest den 10/11 med 6. Herudover set på 3 dage. Ses i open woodland.  
 
Western Citril – Serinus frontalis 
Split fra African Citril Serinus citrinelloides. 11 fugle: 4 Ruhizha-area, 5 QENP, og 2 14/11. 
 
Black-throated Canary – Serinus atrogularis 
Hedder Black-throated Seedeater i Birds of East Africa. 4 fugle, bl.a. en flot han, sås 12/11 i sump syd for 
Fort Portal.  
 
Brimstone Canary – Serinus sulphuratus  
Det blev til 9 fugle af denne tyknæbbede canary. Set på 3 forskellige dage.  
 
Streaky Seedeater – Serinus striolatus  
11 fugle på fordelt på 3 dage alle i Bwindi-området.  
 
Thick-billed Seedeater – Serinus burtoni  
Kun set den 4/11 Ruhizha.  
 
House Sparrow – Passer domesticus  
Er – som i mange oversøiske lande – indført. Vi så hele 15 eksemplarer fordelt på 4 dage. 
 
Shelly’s Rufous Sparrow – Passer motitensis  
Rofous Sparrow er ifølge Clements splittet i Kenya Rufous Sparrow (passer rufocintus) og Shelly’s Rufous 
Sparrow. Vi så 8 af denne ualmindelige art i Murchison Falls NP.  
 
Nothern Grey-headed Sparrow – Passer griseus 
Meget almindelig i byer. Sås de fleste dage og totalen blev 97 noteringer.  
 
Speckle-fronted Weaver – Sporopipes frontalis  
Også her 17 fugle på den tørre savanne i Murchison Falls NP fordelt på 3 dage, som sås fint fra 
landcruiseren.  
 
White-browed Sparrow-Weaver – Plocepasser mahali  
Det blev til 2 fugle i Murchison Falls NP den 18/11 ved ”The Loop”. 
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Chestnut-crowed Sparrow-Weaver – Plocepasser superciliosus  
8 fugle set på 3 dage i Murchison Falls NP. 
 
Crested Malimbe – Malimbus malimbucus  
Det blev til 6 fugle i Semuliki NP den 11/11. Arten er kun almindelig i Semuliki og Budongo Forest.  
 
Red-headed Malimbe – Malimbus rubricollis  
4 fugle sås den 6/11 på main trail Bwindi. Endvidere 2 Royal Mile og 2 Mabira Forest.  
 
Red-headed Weaver – Analplectes rubriceps  
Vi så 2 af den knald-hamrende røde væverfugl: 1 Rwenzory Ridge mellem Semuliki og Fort Portal og 1 
den 20/11 i open woodland vest for byen Nakitoma. Ved sidstnævnte sted sås en rede.  
 
Baglafecht Weaver – Ploceus baglafecht  
I alt noteret 21 fugle fordelt på 6 dage. Højeste dagstotal var 6 fugle.  
 
Little Weaver – Ploceus luteolus  
6 fugle set på 4 dage: den 15/11 et par km fra Masindi, 2 under et stop på vej fra Masindi til Murchison 
Falls NP den 16/11, samt 3 fugle på 2 dage i Murchison Falls NP. 
 
Slender-billed Weaver – Ploceus pelzelni 
Notatbogen siger 9 iagttagelser fordelt på 3 dage. 4 fugle sås i Lake Mburo og herudover 5 fugle på 2 
dage QENP. På Mweya Lodge besøgte de foderbrættet for at spise brød. 
 
Black-necked Weaver – Ploceus nigricollis 
9 fugle sås på 2 dage i Bwindi-området, bl.a. i Buhoma. Denne smukke sorte væver med den gule maske 
vakte glæde.  
 
Spectacled Weaver – Ploceus ocularis  
2 fugle – et par - sås den 9/11 nær Katwe Town. Herudover 1 iagttagelse den 20/11 i sump nordvest for 
byen Kimenga.  
 
Holub’s Golden Weaver – Ploceus xanthops  
10 fugle, hvoraf de 6 var i Lake Mburo NP den 3/11. Herudover 2 Kibale-området og 2 i sump nordvest for 
byen Kimenga.  
 
Northern Brown-throated Weaver – Ploceus castanops  
Vi så 5 fugle den 20/11 i papyrus-sump ved byen Gimbi. Den var helt nede og fouragere i vandfladen, så 
såvel han som hun sås flot.   
 
Lesser Masked-Weaver – Ploceus intermedius  
145 noteringer i Queen Elisabeth NP på 3 dage. Herudover 2 Lake Mburo.  
 
Vitelline Masked-Weaver – Ploceus vitellinus 
3 fugle sås 19/11, Budongo Escarpments.  
 
Viellot’s Weaver – Ploceus nigerrimus  
Hedder Viellot’s Black Weaver i birds of East Africa. Blot 14 fugle fordelt på 3 dage: 2 Bwindi-area, 2 
Kibale og 10 farmland nær Royal Mile.  
 
Village Weaver – Ploceus cucullatus  
Hedder Black-headed Weaver i Birds of East Africa. Den mest talrige væverfugl i det åbne land. Vi 
noterede i alt 255 fugle. Højeste dagstotal var den 8/11 med 60 fugle ved Isasha. Denne koloni fik besøg 
af en Vervet Monkey, der raserede rederne, og spiste indtil flere unger. 
 
Weyns’s Weaver – Ploceus weynsi  
Kun set i Mabira Forest den 21/11 med 50 fugle.   
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Black-headed Weaver – Ploceus melanocephalus  
Racen dimidiatus. Hedder Yellow-backed Weaver i birds of East Africa.  Meget almindelig i Murchison 
Falls NP og Queen Elisabeth NP. Herudover enkelte iagttagelser. Totalen blev på 152 fugle.  
 
Maxwell’s Black Weaver – Ploceus albinucha  
Vi så 6 fugle den 11/11 i Semuliki NP af denne meget lokale og sjældne fugl i Uganda. Findes kun i 
Semuliki.  
 
Brown-capped Weaver – Ploceus insignis  
I alt 10 fugle set i højlandet: 4 Ruhizha den 4/11 og 6 Bwindi NP main trail.   
 
Compact Weaver – Pachyphantes superciliosus  
Sås i QENP ved rede med 8 fugle den 10/11.   
 
Red-billed Quelea – Quelea quelea  
Der var tendenser til flokdannelser af denne – i perioder – enormt talrige fugl. Vi noterede 1.100 fugle 
primært i QENP, men også et mindre antal i Murchison Falls NP. 
 
Northern Red Bishop – Euplectes franciscanus  
71 fugle sås i Murchison Falls NP på 4 dage. 
 
Southern Red Bishop – Euplectes orix  
7 fugle blev set Queen Elisabeth NP på 3 dage.  
 
Black-winged Bishop – Euplectes hordeaceus 
Vi noterede 5 eksemplarer i Semuliki, og Kibale NP.  
 
Black Bishop – Euplectes gierowii  
Enkelte iagttagelser med i alt 12 fugle: 1 QENP og 11 Kibale-area over 2 dage.   
 
Yellow Bishop – Euplectes capensis  
1 fugl sås Ruhizha-area den 5/11 og 2 fugle den 8/11 på vej fra Bwindi til QENP.  
 
White-winged Widowbird – Euplectes albonotatus 
1 fugl sås den 8/11 i Isasha-sektor, QENP.  
 
Yellow-shouldered Widowbird – Euplectes macrourus 
Racen macrocercus. Hedder Yellow-mantled Widowbird i Birds of East Africa. 3 fugle den 15/11 i 
farmland nær Royal Mile. Endvidere 2 den 20/11 mellem Masindi-Jinja.  
 
Red-collared Widowbird – Euplectes ardens  
Endnu en smuk Widowbird, som vi så 1 eksemplar af i QENP.  
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Red-collared Widowbird. Foto: Jan Enoksen 

 
Fan-tailed Widowbird – Euplectes axillaris 
12 eksemplarer af denne rødvingede Widowbird sås med 10 QENP primært Isasha-sektor den 8/11, 1 
henholdsvis den 12/11 og 17/11.    
 
Marsh Widowbird – Euplectes hartlaubi   
Racen humeralis. Hedder Hartlaub’s Marsh Widowbird i Birds of East Africa. 4 fugle af denne 
ualmindelige Widowbird blev set den 20/11 med 1 par nordvest for byen Kimenga, og 1 par i sump syd for 
byen Kakoge vej til Jinja.  
 
Grosbeak Weaver – Amblyospiza albifrons  
Noterne siger 67 fugle, hvor max-dagen den 13/11 blev på 50 fugle i Kibale. Endvidere 15 den 15/11 Royal 
Mile.   
 
Grey-headed Negritta – Nigrita canicapilla  
Hedder Grey-headed Negrofinch i Birds of East Africa.  Vi noterede i alt 3 fugle i Kibale NP.  
 
White-breasted Negritta – Nigrita fusconota  
Hedder White-breasted Negrofinch i Birds of East Africa. 3 iagttagelser: 1 Mubwindi Swamp den 6/11, og 
2 på to dage i Kibale NP.  
 
Yellow-bellied Waxbill – Estrilda quartinia  
Det blev til 4 fugle den 12/11 i papyrus-sump syd for Fort Portal.  
 
Dusky Crimsonwing – Cryptospiza jacksoni 
Anne Grethe så 2 fugle den 4/11, mens vi andre var i Mubwindi Swamp. Albertine Rift Endemic. 
 
Fawn-breasted Waxbill – Estrilda paludicola  
Det blev til 3 fugle i QENP den 9/11.  
 
Orange-cheeked Waxbill – Estrilda melpoda  
På 2 dage sås 6 fugle fra vejen i Semuliki NP. De lod sig se engang imellem, men det meste af tiden var 
de skjult i græsset, mens de spiste frø. Vi så også et par overflyvende ved Hot Springs.  
 
Black-rumped Waxbill – Estrilda troglodytes  
I alt 21 fugle set på 2 dage i Murchison Falls NP.  
 
Common Waxbill – Estrilda astrild  
10 iagttagelser i QENP og 4 på to dage i Murchison Falls NP.  
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Black-crowned Waxbill – Estrilda nonnula  
Sås ved Vanilla Hotel i Bundibugyo, hvor Per så 2 den 11/11. Dagen efter var der hele 15. 
 
Kandt’s Waxbill – Estrilda kandti  
Split fra Black-headed Waxbill (Estrilda atricapilla) og tilknyttet større højder. Vi noterede 4 + 2 fugle i 
Bwindi NP.  
 
Red-headed Bluebill – Spermophaga ruficapilla 
De to første fugle sås den 5/11 Buhoma. Herudover 1 den 8/11 udfor Bwindi View Lodge. 
 
Red-cheeked Cordonbleu – Uraeginthus bengalus 
I alt 86 noteringer. Talrig i Murchison Falls NP, hvor alle 86 fugle er set, bortset fra 1 den 16/1, som sås 
ved vejen 10 km fra Masindi. Højeste dags max var 40 (den 19/11).   
 
Red-billed Firefinch – Lagonosticta senegala  
Meget almindelig i Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP. Herudover set udfor Bwindi View Lodge, 
hvor et par holdt til. I alt noteret 50 fugle.  
 
Bar-breasted Firefinch – Lagonosticta rufopicta 
4 sås i open woodland vest for byen Nakitoma den 20/11.  
 
African Firefinch – Lagonosticta rubrucata 
4 Bwindi 5/11. 
 
Zebra Waxbill – Sporaeginthus subflavus  
50 i flok den 8/11 QENP. 
 
Black-faced Quailfinch – Ortygospiza atricollis  
Split fra African Quail-Finch Ortygospiza fuscocrissa. Det blev til 2 fugle den 16/11 og 3 fugle den 17/11. 
Begge observationer var i Murchison Falls NP.  
 
Bronze Mannikin – Lonchura cucullata 
Udbredt og talrig. Set på 9 af dagene. I alt noteret 101 fugle.  
 
Black-and-white Mannikin – Lonchura bicolor  
Racen poensis som er mere lokal end foregående art. I alt blev noteret 25 fugle, som blev set på 2 dage i 
Semuliki NP.   
 
Pin-tailed Whydah – Vidua macroura  
Sås her, der og alle vegne. I alt 180 noteringer. Hannerne sås af og til i display med en hoppende flugt, så 
den lange hale bølgede vildt. En fed fugl.  
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Pin-tailed Whydah – en almindelig fugl. Foto: Jan Enoksen 

 
Village Indigobird – Vidua chalybeata  
Vi så 4 af denne sorte fugl: 2 10/11 under turen fra Fort Portal til Semuliki, og 2 fugle den 19/11 Budongo 
Escarpment.   
 

Pattedyr: 
Epauletted Fruit Bat sp – Epomophrus wahbergi/gambianus 
Op til 10 – 15 sås hvile i stort træ i hotelhaven Vanilla Hotel, Bundibugyo ved Semuliki NP. Uffe har 
efterforsket billederne og kommet frem til Epauletted Fruit Bat sp.  
 
Yellow-winged Bat – Lavia frons 
Ialt 6 iagttagelser af bl.a. flyvende flagermus fordelt på 3 dage.  De gule vinger er tydelige i flugten.  
 
Long-eared-/Evening Bat – Placudus/Scotoetus sp 
Ialt 5 af enten Long-eared Bat eller Evening Bat, sås i QENP.    
 
Olive Baboon – Papio cynocephalus anubis 
Udbredt og almindelig i nationalparkerne. Vi noterede i alt 315. 
 
Grey-cheeked Mangabey – Lophocebus albigena  
2 set i Semuliki NP og 15 Kibale NP. 
 
De Brazza’s Monkey – Cercopitheque de Brazza 
2 af disse smukke aber sås i Semuliki NP Kiruma trail den 11/11. Arten er meget knyttet til floder. 
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Vervet Monkey – Cecopihecus pygerythrus 
Ialt 83 noteringer. Flest Lake Mburo 3/11 med 50 og QENP med 20.  
 
Blue Monkey – Cercopihecus mitis 
I alt 30 dyr fordelt på 7 dage: 10 Bwindi, 3 Semuliki, 2 Kibale, og 15 Budongo.  
 
L’Hoest’s Monkey – Cercopihecus l’hoesti 
I alt 25 blev noteret i Bwindi NP.  
 

 
                           L’Hoest’s Monkey, Bwindi. Foto: Jan Enoksen 

 
Red-tailed Monkey – Cecopihecus ascanius 
En udbredt abeart med 50 noteringer fordelt på 6 dage. Flest 15 i Mabira Forest. 
 
Patas Monkey – Erythrocebus patas 
Det blev til 50 i Murchison Falls NP med 30 som dags max. 
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                                                                                                                                      Foto: Jan    Enoksen. 

                                                                                                                                      Patas Monkey sås i Murchison Falls NP. 

Guereza Colobus – Colobus guereza 
50 af slagsen blev noteret. Flest i Bwindi, Budongo og Murchison Falls NP (på sejlturen til faldets fod).   
 
Red Colobus – Procolobus rufomatratus 
Vi havde 4 af disse smukke aber i Bigodi Swamp/Kibale. Herudover 10 frit eksponeret i Sebitore den 
14/11.  
 
Chimpanzee – Pan troglodytes 
Det blev til 46 noteringer. Flest på chimp-treck i Kibale NP den 14/11, hvor vi havde en flok på ca. 35. 
Endvidere hørte vi en flok i Bwindi og enkelte hørte to andre steder. Arten klarer sig godt, og er 
tilpasningsdygtig, og har taget nye, mere åbne, biotoper i brug, som ikke ligner regnskoven.    
 
Mountain Gorilla – Gorilla gorilla berengei 
Da vi var opdelt i 2 grupper, så blev det til hele 24 (14+10) på Gorilla-trek den 7/11 i Bwindi. Herudover 
hørtes en han-gorilla tromme på brystet og brøle to gange – i Ruhizha og the Neck. Vel nok turens mest 
intense og mindeværdige oplevelse.  
 
 

 
Her er det mig, der bestemmer – en dag. 

Foto: Jan Enoksen 
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Plains Zebra – Equus burchellii 
Sås kun i Lake Mburo NP den 3/11 med 20 dyr.   
 
Warthog – Phacochoerus africanus 
Meget talrig i Murchison Falls NP med 270 noteringer. Herudover set i Lake Mburo og Queen Elisabeth 
NP. I alt 333 svin, herunder mange unger.  
 
Common Hippopotamus – Hippopotamus amphibius 
Uganda og flodheste hører sammen. Næppe andre steder, er der så store koncentrationer. Vi anslog det til 
358 dyr, som sås i Lake Mburo, QENP og Murchison Falls NP. En enkelt holdt til i ”baghaven” af Mweya 
Lodge, hvor den kom frem for at græsse om natten ud for vores værelser. 
 

 
Er du også lige kommet ud af ægget, spørger gråfiskeren. Foto: Jan Enoksen.  

 

Rothschild’s Giraffe – Giraffa camelopardalis rothschildi 
113 noteringer i Murchison Falls NP. Rothschildi-racen er den mørkest brune af racerne. Vi så en gammel 
han, som var helt sortagtig, og med de hvide tegninger, så var det et flot skue.  
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Smukke netgiraffer, Murchison Falls NP. Foto: Jan Enoksen 

 
Buffalo – Syncerus caffer 
Det blev til 1.425 noteringer i primært Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP, men også i Lake Mburo 
NP.  
 
Bushbuck – Tragelaphus scriptus 
9 dyr sås i Murchison Falls NP og 4 i Lake Mburo gav blot 13 i alt. Sås slet ikke i Queen Elisabeth NP. 
  
Defassa Waterbuck – Kobus ellipsiprymnus defassa 
Sås i Lake Mburo, QENP og Murchison Falls NP med i alt hele 261 noteringer. Talrigst i Murchison Falls 
NP med 155 noteringer.  
 
 

 
Defassas Waterbuck, Lake Mburo. Foto: Erik Heberg 
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Uganda Kob – Kobus kob thomasi 
Meget almindelig i Murchison Falls NP og Queen Elisabeth NP. I alt blev det til 1.715, hvilket er dobbelt så 
mange som på sidste tur i september 2008.   
 
Hartebeest – Alcelaphus buselaphus lelwel 
Hele 775 dyr, herunder mange kalve blev noteret i Murchison Falls NP. 
 
 

 
                                                 Hartebeest kigger hinanden an. Foto: Jan Enoksen. 

 
 
Topi – Damaliscus lunatus topi 
25 sås i Lake Mburo den 3/11.  
 
Impala – Aepyceros melampus 
Kun set i Lake Mburo NP med 150 dyr.  
 
Oribi – Ourebia ourebi  
Hele 465 noteringer i Murchison Falls NP af denne lille antilope.  
 
Yellow-backed Duiker – Cephalophus silvocultur 
Ruhizha nær Mubwindi Swamp, Bwindi, som sås af Anne Grethe og Max. 
 
Red-flanked Duiker – Cephalophus rufilatus 
Gruppe 2 på gorilla-tur så 1 the Neck. 
 
Bush Duiker – Sylvicapra grimmia  
1 sås i Lake Mburo NP.  
 
Savanne Elephant – Loxodonta africana africana 
152 dyr blev noteret, heraf 105 i Murchison Falls NP og 47 i Queen Elisabeth. 
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Der drikkes fra bredden af Kinzha Channel, Queen Elisabeth NP. Foto: Jan Enoksen.  

 
Common Mice – Muriculus sp 
1 uspecifik mus sås den 7/11. Gruppen af Common Mice omhandler 20 arter.  
 
Rat sp  – Pelomys sp 
En ubestemt rotte sås i sump den 20/11 på vej til Jinja. Den var meget mørkpelset og kunne godt minde i 
form om creek rats, som lever netop på en sådan lokalitet. Vi så dog ingen hale, og det forvirrede lidt.  
 
African Clawless Otter – Aonyx capensis 
3 sås, da vi kørte over dæmningen i Jinja. En mor og 2 unger på vej til den anden bred.  
 
Spotted-necked Otter – Lutra maculicollis 
Vi så 1 i sump på vej til Jinja den 20/11.   
 
Dwarf Mongoose – Helogale parvula 
2 familier på i alt 20 individer sås i Lake Mburo NP på fineste vis. 
 

 

 
Dwarf Mongoose. Lille og sød. Men skinnet bedrager.  

Foto: Erik Heberg 
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Banded Mongoose – Mongos mungo 
Optrådte meget talrigt på Mweya lodge i QENP. Det blev til 110 noteringer på 3 dage. Højeste antal var 
60, da hele flokken kom myldrende forbi receptionen. De spiste alle skarabæer, de mødte på deres vej. 
Gravede også ivrigt, når de fik færten af orme/larver på lodgens græsareal. 2 af dyrene bar radiosendere. 
 
African Civet – Civettictis civetta 
2 sås af bil 1 den 3/11 Lake Mburo NP.  
 
Genet sp – Genette sp 
Jan så 1 den QENP den 8/11 under dårlige omstændigheder, så den kunne ikke bestemmes.  
  
Side-striped Jacal – Canis adustus 
3 sås på 3 forskellige dage i Murchison Falls NP. Det blev til fine obs. 
 
Spotted Hyena – Crocuta crocuta 
5 blev noteret: 4 sås i Murchison Falls NP, heraf én på tæt hold ivrigt snusende. Endvidere 1 QENP. 
 

 
Spotted Hyena i Murchison Falls NP. Foto: Jan Enoksen. 

  
Lion – Panthera leo 
Hele 19 løver kom i bogen, heraf 9 af de træklatrende løver i Isasha-sektor, QENP. Herudover en flok på 8 
i kraterområdet QENP. 1 hun med sin unge sås i morgengryet i Murchison Falls NP.   
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Hvor er jeg træt! Foto: Jan Enoksen 

 
 
Leopard – Panthera leo 
Vi drømte hjemmefra om at få set en leopard. Sådan blev det ikke. Det blev til hele 2, som lå og gassede 
sig i kronen af et akacietræ. Vi kunne kun se pote og ben af den ene, som lå godt skjult bag grene og 
blade. Den anden var mere tilgængelig, og sås fint i teleskop fra vejen.  Hvor heldig kan man være? Vild 
observation, der fik pulsen godt op.  
 
Cape Hare – Lepus capensis 
2 sås i billygternes skær den 2/11 af bil 1 Lake Mburo NP.  
 
Striped Ground Squirrel – Xerus erythropus 
8 sås på 5 dage. Højeste dagsantal var 3 den 13/11 Semuliki NP. 
  
Boehm’s Squirrel – Paraxerus boehmi 
3 sås i Bwindi fordelt på henholdsvis 2 den 4/11 og 1 den 5/11.  
 
Carruther’s Mountain Squirrel – Funisciurus carruthersi 
7 sås på 3 dage i Bwindi.  
 
Rwenzori Sun Squirrel – Heliosciurus ruwenzorii 
1 sås den 4/11, Ruhizha.   
 
Red-legged Sun Squirrel – Heliosciurus rufobrachium 
3 sås i Bwindi NP den 6/11. .  
 
Alexander’s Dwarf Squirrel – Paraxerus alexandri 
I alt 10 individer sås: 8 Semuliki NP og 2 Mabira Forest.  
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Krybdyr  m.v.: 
 
Nile Crocodile – Crocodylus niloticus 
10 Murchison Falls NP samt 12 Queen Elisabeth NP.   
 
Nile Monitor – Varanus niloticus 
4 Queen Elisabeth NP og blot 2 på flodturen den 18/11 Murchison Falls NP.   
 
Southern (Blue-headed) Tree Agame – Acanthocerus atricollis 
2 den 11/11 på turen Semuliki-Fort Portal.  
 
Skink sp 
Per så 1 den 11/11. 
 
Kæmpeorm 
1 den 4/11 Ruhizha. 
 
Denzle fly 
Fluen med 2 sæt vinger sås på træk i Semuliki: 125 på 2 dage. 
 
Ttetze fly 
Kunne konstateres via bid i Budongo og Murchison Falls NP. 
 
Scarabae sp – Scarabaeidae sp 
Op til 35 set på 2 dage i Mweya Lodge. God energikilde for de lokale Banded Mongoose.  
 
Horned Beetle 
En kæmpebille sås flyve i trætopshøjde i Bwindi NP. Kæmpe insekt på vinger – utroligt. 
 
Butterfly sp 
Vi var vidne til et syn af kæmpesværme af sommerfugle på en køretur på ca. 5 km i QENP den 8/11. Der 
var adskillige forskellige arter, og vi vurderede at der var mindst ½ million (bedste bud). Vi så også 
sommerfugle andre steder, bl.a. i Bwindi med store blå sommerfugle og mange andre flotte sommerfugle.      
 
 
 


