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Forord
Dette var DOFtravels anden Goa-tur i 2013, idet der også var en næsten tilsvarende tur i januar. Desuden har der
i de foregående år været en hel række af ture, og det er ikke mindst erfaringerne herfra, vi hele tiden nød godt af.
Når vi bliver ved med at lave ture dertil, er det, fordi den lille indiske delstat har en behagelig turisme og venlig
befolkning, men også, og for os ikke mindst, fordi der er mange fremragende fuglesteder med et stort og
spændende udvalg af arter. Det er også et ekstra krydderi, at hver enkelt tur absolut får sit eget særpræg, for
sådan må det selvfølgelig være, når det gælder fugle, natur og mennesker - det hele er åbent for nye oplevelser.

Rejse og hotelophold var igen købt gennem Apollorejser, og som noget nyt boede vi i Candolim på det
velfungerende Hotel Gloria Anne. Vi havde desuden to nætter (og tre dages ophold) i Backwoods Camp i
højlandet i naturreservatet Bhagwan Mahaveer. Her var vi på fuld pension under hyggelige og lidt mere primitive
former, og det var bestemt også velfungerende her. Guide i Backwoods var Loven Pereira, som dygtigt og
energisk viste os alle de fugle, det var menneskeligt muligt at stampe frem. Lokaltransporten alle de øvrige dage
stod Lloyd Fernandes for med egen bus. Han var samtidig i disse dage fra Candolim vores lokale guide, der på en
dejlig indlevende måde introducerede os til alt mellem fugle, kultur og praktiske forhold - og så serverede han en
sublim morgenmad, altid med udsigt til gode fugle! Turens hovedtræk er skitseret i afsnittet "Turens forløb".
Vejret de to uger var ekstremt stabilt med sol fra morgen til aften, faktisk aldrig en sky på himlen og derfor ingen
nedbør og med meget rolige vindforhold, bort set fra mindre perioder med frisk vind i højlandet. Temperaturen midt
på eftermiddagen, noget over de 30 grader, skulle man vænne sig til, og det krævede, at man gik ned i tempo.
Men ud over disse timer var det særdeles behageligt, og generende myg var mest begrænset til en kort perode
ved solnedgang.
Fuglene glimrede ved en smuk artsspredning, som omfattede lokale ynglefugle, vintergæster fra nordligere dele af
Asien og i nogle tilfælde også fra Europa. Det samlede artsantal sluttede på 282 forskellige arter, hvilket er meget
højt sammenlignet med turene i det foregående ti-år, dog bort set fra de to seneste ture, som også landede på det
åbenbart magiske 282. Listen over sete arter i rapporterne rummer ganske store forskelle, og denne tur hævder
sig smukt i sammenligningen med en række regulære scoops. Det gælder, både hvad angår sjældenhed og
sjældent gode observationsbetingelser. Observationerne er skitseret i afsnittet "Fugleliste".
Stemningen på holdet var entousiastisk, oplevelsesorienteret og munter, og forløbet var præget af, at vi udgjorde
et godt mix af forskellige temperamenter med forskellig tilgang til fugle og Indien. Det var i høj grad med til at gøre
turen behagelig, også at have ansvaret for. Der skal derfor være en stor tak for turen til alle:
Brian Christoffersen Skræm, Dorrit Krabbe, Birthe Karpfen, Bo W. Sørensen, Erik Bjerrehave, Peter Schjødt, Niels
Henrik Højbjerg, Carl Bohn, Hanne Bohn, Gert Juul Jeppesen og Jes Ferdinand.
Og desuden en særlig tak til vores lokale guider Lloyd og Loven - og for billeder til denne rapport til Brian, Carl,
Gert og Niels Henrik.
Søren Sørensen
marie.soren@mail.tele.dk / 4042 3126

Sri Lanka Frog-mouths . Foto: Brian
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Der er serveret high-lights i Bondla. Foto: Niels Henrik

Slangemanden fortæller. Foto: Søren

Dagsprogram
Fredag 29.11: Baga Fields.
Lørdag 30.11: Carambolin Lake og Fields.
Søndag 1.12: Morjim Beach og Siolim Paddy-fields.
Mandag 2.12: Socorro (wood, plateau og fields), Pilane Lake og Saligoa Zor.
Tirsdag 3.12: Zuari River, Batim Lake og Neura vådområde.
Onsdag 4. - Fredag 6.12: Backwoods Camp.
Lørdag 7.12: Mayem Lake, Tikkanem og Dhivar Island.
Søndag 8.12: Velim Lake og Fields.
Mandag 9.12: Aguada plateau og Donna Paula Plateau.
Tirsdag 10.12: Bondla.
Onsdag 11.12: Arpora Wood og Baga Hills.
Torsdag 12.12: Carambolin Fields og Lake, woods og besøg i krydderi-plantage nær Ponda.

Fuld obs i den varme skygge. Foto: Søren
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Turens forløb
Lokalitetsnavne, der er anvendt i artslisten, er fremhævet.
Torsdag 28/11
Der var afrejse fra Kastrup Lufthavn lidt efter kl. 10, og efter mellemlanding og et par timer i Doha, Qatar, ankom vi
så til Dabolim Airport i Goa, noget efter kl. 03, 4½ time foran Danmark. Som noget nyt var flyvningen med Qatar
Airways, og det var ganske god standard i en dream-liner frem til Doha og derfra noget mere ordinært på den
sidste etape med et mindre fly til Goa med et kabinepersonale med helt unge og søde stewardesser, der dog
halsede servicerende rundt og virkede som om, det var deres jomfrurejse.
Fredag 29/11
I lufthavnen blev vi budt velkommen af Lloyd Fernandes, den faste chauffør og guide gennem mange år. Bortset
fra dagene i Backwoods Camp var det ham, der leverede al transport og guidning, og til udelt tilfredshed. I den
sene nattetime kørte vi direkte til Hotel Gloria Anne i Candolim med ankomst henad kl. 5. - Efter nogle timers
søvn var vi klar til frokost ved hotellets svømmepøl, og de første fugle stod hurtigt i kø for at komme ind på turens
artsliste allerede her midt i hotelområdet. Mest bemærkelsesværdigt var en overflyvende White-bellied Sea Eagle,
samt 2 Dusky Crag Martins, der denne dag holdt til ved hotellets annex-afdeling. Flere af os var "forvist" til denne
afkrog, men med lidt flere fugle til belønning. - Sidst på eftermiddagen holdt Lloyd så klar til turens første udflugt,
som gik til Baga Fields, et fint åbent fladland lige ved Baga floden med specielt mange småfugle af de
vanskeligere kategorier at prøve kræfter med: pibere, lærker, sangere, svaler mm. og i luften konstant bl.a.
adskillige Black Kites af de to typer. Aftensmaden spiste vi på restauranten til Hotel Beira Mar i Baga med direkte
udsigt til det efterhånden noget udtørrede vådområde op ad Baga Fields. Men det er bestemt stadig et godt
fugleområde, og ved denne lejlighed og ved et par frokoster senere på turen satte fuglene kolorit på stemningen
omkring den gode mad.
Lørdag 30/11
Den første fulde dag skulle nydes nær Carambolin med udgangspunkt ved Carambolin Lake. Den lotus-dækkede
sø var fyldt til bristepunktet med Whistling Ducks, Purple Swamphen, jacanaer og alle hejrefuglene. Her fik vi også
for første gang Lloyds meget populære morgenservering, og som det behagelige forstyrrende element var der
masser af fugleliv i løbet af måltidet. Op ad formiddagen med tiltagende varme og et stigende antal rovfugle i luften
fortrak vi til de nærliggende Carambolin Fields og den lille Carambolin Wood, som også omfatter gode
vådområder. Der var store vingefang af ørne med flere Indian Spotted, Great Spotted og en enkelt superb Tawny
Eagle, og i træbevoksningerne blev der fundet 3 forskellige uglearter. Af det mere farverige blev vi nærmest som
en selvfølge præsenteret for en række isfugle og biædere, og i lydbilledet kunne vi om ikke før så her begynde at
vænne os til Koel, Coppersmith og White-cheeked Barbet. Vi sluttede af hen over middag ved dæmningen mellem
Carambolin Lake og nogle meget våde rismarker. Med den eksotiske hovedjernbane hen over dæmningen som
baggrundkulisse kunne vi på søen finde både en stor sumpkrokodille og Comb Duck i virvaret af andre arter.
Varmen var efterhånden ganske voldsom selv i skyggen, og vi skulle jo så tidligt på turen lige vænne os til det. Efter en sen frokost på en nærliggende restaurant kørte vi hjem til hotellet til almindelig afslapning, havbadning,
skrædderbesøg, ja selv fuglekiggeri mm., altsammen noget der blev til turens fritidsrutiner. Jagten på den helt
rigtige aftenrestaurant var også en sport, når dagens artslistegennemgang var afsluttet i hotelhaven.
Søndag 1/12
Morgenens mål var Morjim Beach med måger og vadefugle i de tidlige timer, inden badefolket ville forstyrre for
meget. De forventede 3 arter præstekraver var der i fine antal, og ikke mindst imponerede 200 Small Pratincoles i
flot opvisning. Hertil var der også diverse spændende måger og terner, inkl. en Pallas´s Gull, og rigtig mange af
dem behageligt opmarcheret tæt på stranden. Kystzonens bevoksning og baglandet gav også en række gode
observationer, og heller ikke denne gang blev gruppen snydt for den her sjældneste af tornskaderme, Bay-backed
Shrike. - På tilbagevejen var vi igennem et område med smålunde og udstrakte våde rismarker, Siolim Paddyfields, et slaraffenland for hejre- og storkefugle samt vadefugle og rovfugle og desuden de første præsentable
priniaer. Efter den sene frokost nær Siolim var vi også denne dag relativt tidligt hjemme.
Mandag 2/12
Denne morgen skulle vi snuse til det første rigtige skovområde, Socorro Forest, og morgenmaden måtte igen
indtages i konkurrence med de mange fugle: bl.a. 5 arter drongoer, Large Cuckoo-shrike, Verditer flycatcher,
Paradise Flycatcher, og endelig var der så her en del sunbirds og flower-peckers. Senere på formiddagen oppe på
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Socorro-plateauet var der aftalt møde med Goas lokale slangeekspert Rahul Alvares, som fortalte og fremviste et
levende udvalg af sit indsamlingmateriale, før de skulle slippes løs igen. - På vejen tilbage gjorde vi holdt i dalen
nedenfor ved Socorro-Fields med en godt udsnit af de store vingefang, og hen over middag besøgte vi så Pilane
Lake. Mest bemærkelsesværdigt her var turens eneste Yellow-wattled Lapwings sammen med andre vådområdefugle, godt med småfugle og Black Kite i myggesværme-omfang. Efter indtag af en god frokost kørte vi sidst på
eftermiddagen op til en landsby på et højdedrag med en berømt kilde, Saligao Zor. Her var der så igen især
mange småfugle at lure frem i krat og træer.
Tirsdag 3/12
Dagens hovedmål var flodsejlads på Zuari River. Allerede morgenmaden ved flodbredden, mens båden blev gjort
klar, gav god forsmag på en tur med oplevelser. Sejladsen gennem den grågrønne mangrove var stemningsfuld og
med isfugle i alle størrelser og farver. Den særligt ønskede Collared Kingfisher blev set under fantastiske
betingelser, og der var også nærobs af Great Crested Tern og meget andet. - På vejen hjemad kom vi til to meget
forskellige vådområder. Først den lille Batim Lake, der bogstaveligt var overfyldt med ænder. Ud over de mange
"fløjteænder" var der også mange mere hjemlige svømmeænder i kedelige, brune eklipsedragter, og det blev lidt af
et kunststykke at plukke en enlig Spot-billed Duck ud af vrimlen. Herefter kørte vi forbi et nu opgivet
dyrkningsområde ved floden nær Neura med en del vadefugle. Den sene frokost blev denne dag ved Beira Mar i
Baga, og igen kunne vi her bl.a. forlyste os med de mange muniaer.
Onsdag 4/12
Allerede kl. 5.30 blev vi hentet af bussen fra Backwoods Camp til tre indholdsrige dage i bjergskoven, og vel
ankommen deroppe blev vi budt velkommen af vores yderst kompetente og energiske guide i de følgende dage,
Loven Pereira. Inden den sene morgenmad var der lejlighed til et hurtigt rundkig i lejren til bl.a. Heartspotted
Woodpecker ved redehul, og fuglebadet lige ud for spisesalen gav hurtigt nærobs af gode bjergfugle som bl.a.
Yellow-browed og Flame-throated Bulbul. Efter indlogering i hytterne og spisning var det hurtigt ud til
herlighederne i omegnen for finde og nyde specialiteterne. Mest overaskende i første omgang var en White-eye,
som normalt ikke er her, men den store sensation kom i dalområdet nordvest for lejren, hvor vi havde slået os ned
hen under middag for at vente på vingefang og sejlere. De lokale Mountain Hawk Eagles og Black Eagles fik vist
sig pænt frem i flere omgange, og så passerede pludselig i adstadigt tempo men dog i passende afstand en stor
lokal sjældenhed, en Grey-headed Fish Eagle. Efter frokost og siesta efter eget valg var der tur til Goas ældste
hindutempel, Tamdi Surla. Det er også et udmærket fugleområde, bl.a. med et normalt givtigt kløftområde bag
templet, og der var denne dag bl.a. en pæn flok Brown-backed Needletails i luften, og så fik vi også langt om
længe set turens første hornbills. På vejen tilbage i tiltagende skumring gjorde vi holdt for at lytte og se efter Indian
Pitta, og det lykkedes skam fint. Da vi var hjemme ved lejrporten i næsten total mørke var der nogle larmende
Great Hornbills på overraskende besøg, der sagde godnat på deres specielle måde, og med løfter om, at de
måske ville kunne genfindes den følgende morgen. Herefter var vi så klar til aftensmad i lejren - som de øvrige
måltider her var det ganske velsmagende og yderst lokalt.
Torsdag 5/12
Den store oplevelse allerede tidlig morgen var, da de 2 Great Hornbills blev genfundet i de høje træer bag lejren
og derefter fløj hen over hovederne på os i al deres vælde. Straks derefter fandt vi til sammenligning 2 Malabar
Pied Hornbills. I et område med høstede marker nær indgangen til reservatet ved Bolkarnem var der levende af
værlinger og andre småfugle, først og fremmest Chestnut-shouldered Petronia men også Red-headed og Blackheaded Bunting samt Common Rosefinch, og blandt så meget andet var der samtidig Chestnut-headed Beeeaters i luften og Peafowls på jorden. I forbindelse med en noget forsinket morgenmad fik vi så endelig forevist
lejrens eget berømte par Frog-mouths. Resten af formiddagen var vi på opdagelse i lejrens nærmeste skovområde
og havde fin obs af bl.a. små sager som Western Crowned Warbler og Velvet-fronted Nuthatch, af endemer som
Malabar Woodshrike og Malabar White-headed Starling, og arter der kan være vanskelige som Drongo Cuckoo og
Spangled Drongo. På den anden side af frokost og siesta gik vi langs dalen mod Bolkarnem og omkring skolen i
denne landsby, og dagen blev afsluttet i solnedgang og tiltagende aftenmørke, hvor vi hørte mørkefugle som
Jerdons Nightjar og Oriental Scops Owl.
Fredag 6/12
Morgentimerne tilbragte vi ved templet ved Tamdi Surla, hvor der især var fornem aktivitet af Fairy-bluebird og
Black Bulbul, og hele 4 Malabar Barbets hyggede sig åbent i et stort nøget træ. Efter maden var der så skovlusk
endnu en gang mellem de høje træer. Det lykkedes at få et kortvarigt syn af det ene tilbageværende individ af den
imponerende Spot-bellied Eagle Owl, og samtidig var der tromme-dialog mellem to White-bellied Woodpeckers.
For at sætte ekstra trumf på denne sidste Backwood-morgen skulle det også endelig lykkes at se 2 Malabar
Trogons. Den sidste del af den sidste formiddagen var vi tilbage i rovfugledalen fra første dag, og vi fik gensyn
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med skovens spændende, store vingefang samt nu også Crested Goshawk. Om eftermiddagen forlod vi
Backwoods til den lange hjemtur med en sikker overbevisning, at stedet havde levet op til sit fornemme ry.
Lørdag 7/12
Vi var tilbage i Lloyds lille bus og skulle ind i landet mod nordøst til Mayem Lake. Lige før vi kom så vidt, stoppede
vi kortvarigt ved en våd rismark med et væld af vipstjerter, næsten kun gule, og mange vade- og hejrefugle. Selve
Mayem Lake er godt nok en sø, men biotopsmæssigt er det et skovbevokset delvist parkagtigt dalføre, hvor der på
den modsatte bred er et udflugtssted med diverse forlystelser. Ikke desto mindre er det et fint fuglested, og vi
kunne her bl.a. glæde os over et par Little Spidehunters på præsentérbakke og en lige så medgørlig halv-sovende
Jungle Nightjar. Desværre blev et par Dwarf Kingfisher i lumsk skjul ved søbredden kun set af ganske få af os. Næste lokalitet var vådområdet ved Tikkanem , hvor der var et godt udvalg af de typiske arter for biotopen, og
overraskelserne var her en Painted Stork og en House Martin. Til gengæld kunne vi nu møde en god Black Eagle
som noget næsten velkendt. - Vi krydsede efterfølgende Mandovi River med færge to gange, og efter at være
tanket op på en restaurant i Old Goa kom vi således sidst på eftermiddagen frem til den store ø midt i floden,
Dhivar Island. I det åbne markområde med udsigt til alle sider, og heldigvis også lidt luft, var der småfugle at
finde: pibere, lærkerog som noget helt uventet en flok Rain Quails. Desuden var der ikke mindst rigtig godt med
rovfugle, bl.a. mange "lette kærhøge" på svævende jagt, og herimellem også en adult han af Pallid Harrier på
nærmeste hold. Til sidst og ikke mindst var der også en lille aktiv Red-necked Falcon, igen en art i kategorien af
det helt uforventede.
Søndag 8/12
Dagens lange køretur med tidlig afgang gik sydpå gennem større og mindre byer, hvor det var ganske tydeligt, at
søndagsgudstjenesten alle steder var særdeles velbesøgt tilmed til ståpladser også uden for kirkerne. Det blev til
små 3 timer inkl. morgenmad ved den overdådige Velim Lake. Der var en næsten uendelighed af fugle i alle
kategorier at gå på opdagelse i - også rigtig mange interessante småfugle i søens omgivelser. Efter at vi havde
løsrevet os, placerede vi os skyggefuldt under løvhæng med udsigt over de nærliggende Velim Fields og ventede
på, at tingene skulle ske, og det gjorde de så bare. Ikke mindst blev det nogle uforglemmelige rovfugle-timer, bl.a.
med nu ellers kendte aqula-ørne, som alligevel skulle give alvorlige bestemmelses-problemer fx mellem Steppe og Indian Spotted Eagle. Typisk nok var det fordi, jizz og form blev glemt, når et individ i uventet dragt kom for tæt
på. - Som afslutning hjemme i turistghettoen var vi om eftermiddagen på kaffevisit hos familien Fernandes. De bor
i en gammel slægtsbolig i Calangute, og de var næsten alle var hjemme for at tage i mod os.
Mandag 9/12
Udflugten denne dag gik til Fort Arquada lige ved Candolim, med begrænset kørsel imellem de ret så lange
køredage søndag og tirsdag. Den højtliggende lokalitet ved den gamle portugisiske fæstning overrasker hver gang
positivt med mange interessante fugle. Herimellem er der også egentlige skovfugle, der her viser sig frem smukt
og tilgængeligt. Udsigten er tilmed fantastisk, både ud over havet med flere delfiner, og til floden og det lave
bagland. Den sidste del af formiddagen kørte vi til den anden side af floden ved kanten af en forstad til
hovedstaden Panaji, Donna Paula. Byen breder sig faretruende, men der er stadig et stykke nøgent åbenland
med næste ørkenkarakter. Blandt Paddyfield-pipits, bynkefugle og forskellige priniaer i krattene fandt vi her en
enlig Desert Wheatear, som er et lokalt vinter-hit, der kun optræder her. Hjemme i Candolim igen holdt vi herefter
fri tidligere end normalt.
Tirsdag 10/12
Der var tidlig mødetid, fordi vi skulle til bjergskoven langt mod sydøst i Bondla-reservatet. Det ligger nær det
endnu større reservat Bhagwan Mahaveer, som Backwoods Camp er placeret i. Den lange dag med god tid i
Bondla var en perfekt "eksamination" i, hvad vi synes, vi havde lært i Backwoods, og der kom da også en række
observationer, der var nye, og som ikke kan fås bedre, end vi gjorde det her. Vi havde først nogle meget
udbytterige morgentimer i den lave del af reservatet omkring det åbne område med et lille hindutempel.
Morgenhilsenen var galende Grey Junglefowls fra tempelgården, og herefter gik det slag i slag. Den absolutte
kulmination på den gode dag, ja muligvis også for vores Goa-tur i det hele taget, kom på vej op gennem dalen ad
landevejen langs vandløbet. Først opdagede vi fra bussen en Brown Fish Owl, der fløj dybere ind i skoven, og ved
eftersøgningen ind mod vandløbet stod vi så pludselig i en oase af spændende arter. Det var ikke engang et
"mejsetog" i bevægelse, for fuglene var ret så stationære, omend de smuttede omkring i den tætte bevoksning.
Der var bl.a. 2 stationære White-rumped Shamas, 2 White-bellied Blue - , en Blue-throated - og flere Tickels
Flycatchers, en Malabar Trogon og en miniature-perle af en Speckled Piculet og alle mere eller mindre på
klodshold. Få minutter oven på dette sansebombardement fandt vi så også en besværlig sag som Indian Blue
Robin, så det var til at overleve, at vi i det samme lille nærområde trods alt havde glippet Dwarf Kingfisher. Som
den sidste del af besøget i Bondla var vi en tur rundt i stedets lille zoologiske have, men også her var det dog ikke
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mindst naturens egne fugle, der tiltrak sig mest opmærksomhed. - For at træerne åbenbart ikke skulle vokse helt
ind i himlen kom vi på hjemvejen ud for det eneste uheld med bussen. Lloyd fik i stigende grad problemer med
filter og brændstoftilførsel til motoren, og det blev til sneglefart specielt op ad bakke og med en række stop. Det
længste stop viste sig at være lige ud for den ældste muslimske helligdom i landet, Safa Masid, nær Ponda, så det
gav da mulighed for en noget usædvanlig og uventet sight-seeing. Men Lloyd og bussen måtte trods alt give op til
sidst, og vi nåede først hjem temmelig sent med taxabus og med en del ængstelse for, hvordan og hvornår næste
dags udflugt kunne afvikles.
Onsdag 11/12
Efter en del venten og telefonisk kontakt med Lloyd kom den gode, gamle bus så kørende i den rigtige stil lidt efter
kl. 9. Dagens udflugt var allerede valgt til Arpora Wood nær ved Baga, så programmet kunne heldigvis udmærket
bære forsinkelsen. Vi så en række gode skovfugle, som allerede var på listen, men hertil også de eneste Greyheaded Bulbuls og Black-headed Cuckooshrikes. Bagefter gik vi på eftersøgning efter Alexandrine Parakite
omkring palmelundene ved Baga Hills. Tiltagende byggeri er ved at ødelægge området, men for os der næsten
ikke havde været i et lokalt boligområde, var der mange små kulturelle og tekniske iagttagelser at gøre, og den
store parakit blev skam også fundet, dog på et tidspunkt, hvor den næsten var opgivet. I forbindelse med den
efterfølgende frokost på terrassen ved Hotel Beira Mar, skulle det så vise sig, at der også her kunne komme
Alexandrine Parakites flyvende forbi. Hertil var der bl.a. en ung Pallid Harrier, der vakte begejstring, fordi den er så
flot, og en Ruddy-breasted Crake, fordi den var ny på listen. Efter frokosten kørte vi til hotellet til diverse gøremål,
fx for at se om skræddertøjet nu passede.
Torsdag 12/12
Dagens tur startede med et gensyn med Carambolin Fields, dvs den enestående mosaik af åbentland med
marker, smålunde, sump og åbne vandflader. Morgentidspunktet gjorde selvfølgelig, at stedet var endnu bedre
end ved første korte besøg. Alle de spændende artsgrupper var alsidigt repræsenteret, og i løbet af disse morgenog formiddagstimer, også omfattende et smutbesøg ved selve Carambolin Lake, var der langt over 100 forskellige
arter. Nye til listen var en række vadefugle, og som gensyn fra første besøg på stedet, men ellers kun fundet her,
var der den smukke Tri-coloured Munia. Som sidste program for turens udflugter besøgte vi en krydderiplantage
nær Ponda, inklusiv rundvisning og frokost. - Om aftenen havde vi den traditionelle, hyggelige fælles
afslutningsmiddag på en nærliggende restaurant, dog uden at snyde for dagens obligatoriske listegennemgang.
Og henunder midnat blev vi afhentet af Lloyd til transfer til lufthavnen. Efter en håbløst bureaukratisk og til tider
nærmest komisk kontrol nåede vi alligevel frem til flyafgang nogenlunde planmæssigt omkring kl. 04. Vi
mellemlandede i Doha på et meget skævt tidspunkt men kom ellers ubeskadigede frem til Kastrups vinterkulde
fredag lidt efter kl. 13 dansk tid.

White-cheeked Barbet ved morgenmaden. Foto: Brian

7

Fugleliste
Navnene er de nyest anvendte jfr. Birds of South Asia (Pamela C. Rasmussen), 2012 og Birds of the Indian
Subcontinent (Grimmett og Inskipp), 2011 samt Birds of Southern India (samme forfattere), 2005. Anvendelsen af
forskellige navne skyldes i de fleste tilfælde, at en række arter nu er splittet, og mange gange er der ikke endelig
enighed om splitning og/eller navn. Dette er kort kommenteret i listen. Navne på arter med forekomst i Europa,
Nordafrika og Mellemøsten er anført I parentes. Den systematiske rækkefølge af arterne svarer til den, der
anvendes af Grimmet og Inskipp (2005) og er den samme, som er brugt i DOFtravels tidligere Goa-rapporter.
Listen følger også den systematiske rækkefølge i Birds of Goa (Lainer og Alvares), nyeste udgave i 2013 med fine
fotos af Raul Alvares (vores slangeekspert fra Socorro).
Rain Quail

i alt 6-7 jaget op fra fra et afhøstet markområde på Dhivar
Island. Et overaskende sent fund, da artens forekomst er
knyttet til monsun-perioden, men netop denne lokalitet er
velkendt for arten (Lainer).

Red Spurfowl

1 set ved Saligao Zor.

Indian Peafowl

set flere gange, og også med kyllinger. Flest: 12 ved Fort
Arquada.

Grey Junglefowl

mindst 2 hanner hørt på nært hold ved hindu-tempel i Bondla.

Lesser Whistling-duck

imponerende ansamlinger først og fremmest i søerne
Carambolin, Velim og Batim.

Ruddy Shelduck (rustand)

12 i vådområde ved Carambolin Fields.

Knob-billed Duck / Comb Duck

3 ved Carambolin Fields, 1 begge gange ved Carambolin Lake
og 1 ved Batim Lake - var overraskende mange.

Cotton Teal / Cotton Pygmy-goose

mellem 10 og 20 i søerne Carambolin, Velim og Batim.

Euras. Wigeon (pibeand)

1 i Batim Lake.

Indian Spot-billed Duck

1 i Batim Lake og 1 i Carambolin Lake, begge gange godt skjult
blandt Whistling-ducks.

Common Teal (krikand)

100+ i Batim Lake.

Garganey (atlingand)

10+ i Batim Lake og 3 i Carambolin Lake.

Northern Pintail (spidsand)

150+ i Batim Lake.

Northern Shoveler (skeand)

30+ i Batim Lake.

Rufous Woodpecker

1 set ved hhv. Velim Lake og i Bondla.

White-bellied Woodpecker

2 hørt i Backwoods.

Speckled Piculet

1hun set i Bondla under særdeles gode betingelser.

Heart-spotted Woodpecker

1 par ved redehul i Backwoods i selve campen.

Indian Pygmy Woodpecker / Brown-capped P.G.

1+ 1 i Backwoods og 1 i Bondla.

Black-rumped Flameback / Lesser Goldenback

set en række gange i løbet af turen.

Greater Flameback / Greater Goldenback

1 ved redehul i Backwoods lige uden for campen og 1i Bondla.

Brown-headed Barbet

1 set i Bondla.

White-cheeked Barbet

set og specielt hørt almindeligt i lavlandet og også registreret i
Backwoods, og givetvis nu mere talrig og udbredt end
Coppersmith.

Malabar Barbet / Crimson-fronted B., nu splittet som Megalaima malabarica
en række observationer alle 3 dage i Backwoods, bl.a. 4 i
samme træ ved Tamdi Surla.
Coppersmith Barbet

almindelig i lavlandet og op til de lavestliggende dele af
Backwoods.
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Great Hornbills i paradeflyvning. Foto: Brian

Malabar Grey Hornbill

2, 1 og 1 i de tre dage i Backwoods.

Malabar Pied Hornbill

3 og 1 i de tre dage i Backwoods.

Great Pied Hornbill / Great Hornbill

1 par hørt og set på fornem vis under deres korte visit aften til
morgen i Backwoods nær campen.

Common Hoopoe (hærfugl)

Set flere gange i lavlandet.

Malabar Trogon

2 i Backwoods og 1 i Bondla.

Indian Roller

i alt 18 set i lavlandet.

Common Kingfisher (isfugl)

Set almindeligt ved vådområderne.

Stork-billed Kingfisher

i alt 7 set i løbet af turen.

White-throated Kingfisher (smyrnaisfugl)

almindelig i flere biotoper og set alle dage.

Black-capped Kingfisher

1 ved Zuari River.

Collared Kingfisher

2 ved Zuari River, hvoraf den ene suverænt godt.

Lesser Pied Kingfisher (gråfisker)

ved flere af søområderne, i alt 13 noteret.

Black-backed Dwarf Kingfisher / Oriental D. K.

1par set ved Maem Lake, desværre kun af ganske få i gruppen.

Blue-bearded Bee-eater

1 set overflyvende og fotograferet nær Bolkarnem i
Backwoods.

Little Green Bee-eater / Gr. B. (lille grøn biæder)

en karakterfugl der blev set dagligt i pæne antal.

Blue-tailed Bee-eater

almindelig flere steder, især ved vådområder, i antal op til 20.

Chestnut-headed Bee-eater

almindelig i Backwoods og i Bondla, og desuden 1 i Arpora
Wood.

Common Hawk-cuckoo

2 enkeltobservationer i Backwoods.

Indian Cuckoo

1 imm. set ved Velim Lake og bestemt fra foto.

Eurasian Cuckoo

1 set ved Velim Fields.

Banded Bay Cuckoo

1 i den zoologiske have i Bondla.

Blue-faced Malkoha

1set og fotograferet i Bondla.
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Asian Koel

iørefaldende karakterfugl mange steder og desuden set en
række gange.

Southern Coucal / Greater C., nu splittet fra Greater C. som Centropus parroti
i alt 16 noteret i løbet af turen.

Blue-faced Malkoha. Foto: Carl

Common Koel, hun. Foto: Brian

Vernal Hanging-parrot

i alt 11 noteret i skovområder.

Alexandrine Parakeet

1 i Baga Hills og 3 fotograferet ved Beira Mar, alle
tilsyneladende hanner.

Rose-ringed Parakeet (lille alexanderparakit)

Registreret fåtalligt specielt ved byerne. Åbenbart i klar
tilbagegang, og som det ser ud, bliver den udkonkurreret af
Plum-headed.

Plum-headed Parakeet

almindelig på en række lokaliteter.

Malabar Parakeet

i alt 15 set i Backwoods.

Brown-throated Needletail / Brown-backed N.

ca. 30 i flok ved Tamdi Surla i Backwods.

Asian Palm-swift

set flere gange i løbet af turen, flest 60 ved Velim Fields.

Little Swift / House Swift (lille sejler)

almindelig mange steder.

Alpine Swift

6 ved Velim Fields.

Crested Treeswift

3 og 6 i Backwoods.

Barn Owl

1 i redehul i mangroven ved Zuari River.

Oriental Scops-owl

2 hørt ved Bolkarnem i Backwoods.

Forest Eagle-owl / Spot-bellied Eagle Owl

1 set i Backwoods i territorium, hvor den for nogle år siden var
en del af et ynglepar.

Jungle Owlet

1 ved Carambolin Lake.

Spotted Owlet

i alt 16 på flere lokaliteter i lavlandet.

Brown Hawk-owl

1 og 2, på to steder ved Carambolin Fields.

Brown Fish-owl

1 i Bondla set bortflyvende.

Sri Lanka Frogmouth

2 i Backwoods - det velkendte par i selve campen.

Indian Jungle Nightjar / Grey N., Caprimulgus indicus
1 set på dagrast ved Mayem Lake.
Jerdons Nightjar

2 hørt og set ved Bolkarnemi i i Backwoods.

Rock Pigeon / Common P. (klippe- / tamdue)

almindelig ved byer og landsbyer og set alle dage.

Mountain Imperial-pigeon

1 i Socorro Wood og 4 i Backwoods.

10

Spotted Dove

almindelig de fleste steder og set alle dage.

Emerald Dove

1 ved Saligao Zor, 1 ved Mayem Lake og 1i Bondla - alle kun
set ganske kortvarigt.

Grey-fronted Green-pigeon / Pompadour G.-p., nu splittet som Treron affinis
8 i Socorro Wood.
White-breasted Waterhen

i alt 12 noteret ved forskellige større og mindre vandhuller.

Ruddy-breasted Crake

1 set ved Beira Mar i Baga.

Purple Swamphen (sultanhøne), foreslået splittet som Porphyrio poliocephalus
store antal i Carambolin Lake, hertil 1 ved Tikkanem og 5+ ved
Velim Lake.
Common Moorhen (grønb. rørhøne)

enkelte noteret på 4 lokaliteter.

Euras. Coot / Common C. (blishøne)

Kun noteret ved Batim - og Velim Lake.

Pintailed Snipe (sibirisk bekkasin)

i alt 5 registreret med sikkerhed ved Siolim (med foto) og
Carambolin Lake og Fields.

Common Snipe (dobbeltbekkasin)

1 bestemt i Baga Fields. Desuden flere ubestemte bekkasiner.

Black-tailed Godwit (stor kobbersneppe)

4 ved Carambolin Fields.

Euras. Curlew (storspove)

7 ved Zuari River 4 ved Mandovi River.

Euras. Whimbrel (småspove)

1 i flok med Curlew ved Zuari River.

Common Redshank (rødben)

den talrigste klire med op til op til 120 ved Carambolin Fields.

Marsh Sandpiper (damklire)

4 ved Neura og 8 ved Carambolin Fields.

Common Greenshank (hvidklire)

op til 20 ved Carambolin Fields og i øvrigt set ved flere
vådområder.

Green Sandpiper (svaleklire)

i alt 6 registreret ved vådområderne.

Wood Sandpiper (tinksmed)

ligeledes ved en række af vådområderne, bl.a. op til 30+ ved
rismarker nær Mayem Lake.

Common Sandpiper (mudderklire)

registreret ved de fleste vådområder.

Sanderling (sandløber)

1 set på Morjim Beach.

Little Stint (dværgryle)

1set på Dhivar Island.

Dunlin (alm. ryle)

5 set ved Carambolin Fileds.

Curlew Sandpiper (krumnæbbet ryle)

25 set ved Carambolin Fileds.

Ruff (brushane)

2 set i rismarker ved Siolim.

Black-winged Stilt (stylteløber)

ved flere vådområder, flest: 35 ved Carambolin Fields.

Phesant-tailed Jacana

langt færre end næste art, 3 noteret ved både Carambolin Lake
og Siolim og 1 i Batim lake.

Bronzed-winged Jacana

op til 30+ ved Carambolin Lake, og ellers ved en række
vådområder.

Small Pratincole

c. 200 ved Morjim Beach i fuld udfoldelse.

Pacific Golden Plover (sibirisk hjejle)

12 ved Carambolin Fields.

Little Ringed Plover (lille præstekrave)

2 set i rismark ved Mayem og 4 ved Carambolin Fields.

Kentish Plover (hvidbrystet p.)

30 set på Morjim Beach.

Lesser Sand Plover (mongolsk p.)

c. 400 på Morjim Beach, desuden på Candolim Beach.

Greater Sand Plover (ørkenp.)

20+ på Morjim Beach, tilsyneladende færre end normalt.

Yellow-wattled Lapwing

3 set ved Pilane Lake.

Red-wattled Lapwing

almindelig i alle markområder i lavlandet.
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Steppe Gull / Caspian Gull (kaspisk måge), formodentlig af typen (ssp.) barabensis
15+ forbiflyvende ved Morjim Beach.
Heuglin’s Gull (sibirisk måge), nu oftest splittet som Larus heuglini
2 set på Morjim Beach.
Great Black-headed Gull / Pallas´s Gull (stor sorthovedet måge)
1 subad. stadig med næsten fuld hætte på Morjim Beach.
Brown-headed Gull

c. 800 ved og på Morjim Beach, desuden enkelte på havet
ande steder.

Common Black-headed Gull (hættemåge)

c. 50 ved og på Morjim Beach.

Slender-billed Gull (tyndnæbbet måge)

3 forbiflyvende ved Morjim Beach.

Gull-billed Tern (sandterne)

1 ved Carambolin Lake, 4 ved Zuari River.

River Tern

2 ved Siolim Paddy-fields.

Lesser Crested Tern (bengalsk t.)

15 på Morjim Beach, 2 på Zuari River.

Great Crested Tern (bergius t.)

30 på Zuari River.

Sandwich Tern (splitterne)

1 ved Morjim Beach, 1 ved Fort Arquada.

Caspian Tern (rovterne)

3 på Morjim Beach.

Western Osprey (fiskeørn)

i alt 13 ved søer og floder.

Black Kite / ssp. govinda og Black-eared Kite ssp. lineatus (sort glente) bliver ofte regnet som 2 arter
Blev set hver dag og nogle steder i lavlandet i meget store
antal, dog yderst få i Backwoods. Langt de fleste var govindatyper.
Brahminy Kite

set dagligt i pæne antal, bort set fra Backwoods med meget få.

White-bellied Sea-eagle

1 i Candolim, 2 ved Morjim Beach, 1ved Tikkanem var færre
end forventet.

Grey-headed Fish-eagle

1 ad. set og fotograferet i Backwoods i dalen nordvest for
lejren d. 4/12 er meget usædvanlig. 4 tidligere fund var alle af
yngre fugle (Lainer).

Crested Serpent-eagle

1 ved Pilane Lake, 1+1 i Backwoods, 2 ved Velim Fields, 1 i
Arpora Wood.

Black Eagle

1-2 +1+ 1-2 i Backwoods, 1 ved Tikkanem.

Western Marsh Harrier / Euras. M. H. (rørhøg)

set i de fleste af lavlandets vådområder, i alt 27 fugle.

Pallid Harrier (steppehøg)

1 nær Tamdi Surla i Backwoods, 1 ved Chorao Island, 3 på
Dhivar Island (ad. han, ad. hun. og 1K), 1 1K ved Beira Mar.
Især ad. han og 1K- fugl blev set superbt (og med foto).

Montagu´s Harrier (hedehøg)

1 Dhivar Island

Pallid Harrier (steppehøg) ad. han. Foto: Gert

Pallid Harrier (steephøg) 1K. Foto: Gert
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Crested Goshawk

1 i Backwoods.

Shikra

næsten dagligt og i alt 16 observationer i løbet af turen.

Oriental Honey-buzzard

i alt 11 fugle set i diverse terræner.

White-eyed Buzzard

1-2 i Bondla.

Indian Spotted Eagle, 1K. Foto: Brian

Steppe Eagle med House Crow. Foto: Brian

Indian Spotted Eagle

2 Carambolin Lake og Fields ved første besøg og 3 ved andet
besøg, 1 ved Siolim, 1 ved Chapora, 1 ved Socorro Fields, 1
Pilane Lake, 2 Velim Fields, 1 Baga Hills. I alt 12.

Greater Spotted Eagle (stor skrigeørn)

2 Carambolin Fields ved første besøg og 1 ved andet besøg, 1
Socorro Plateau, 1 Socorro Fields, 1 Pilane Lake, 1 Dhivar
Island, 2 Velim lake og Fields. I alt 10.

Steppe Eagle (steppeørn)

1 ved Pilane Lake, 1 Dhivar Island, 1 Velim Fields, 2
Carambolin Fields. I alt 5.

Tawny Eagle (rovørn)

1 ved Carambolin Fields.

Booted Eagle (dværgørn)

i alt 14 fordelt over turen.

Crested Hawk-eagle, nu splittet som Niisaetus cirrhatus fra Changeable Hawk Eagle
2 i Socorro Wood, 2 i Bondla, 1 ved Arpora Wood.
Legge´s Hawk-eagle, nu splittet som Nisaetus kelaarti fra Mountain Hawk Eagle
1+ 1 i Backwoods.
Red-headed Falcon / Red-necked F.

1 på Dhivar Island var en stor overraskelse, selv om der blev
set en på en tidligere DOFtur på nøjagtig samme sted. Der
angives kun to fund for Goa (Laier).

Peregrine Falcon (vandrefalk)

1 af racen calidus ved Zuari River på sin faste plads på broen
og 1 sandsynligvis af den lokale race peregrinator i Backwoods.

Little Grebe (lille lappedykker)

enkelte set i Batim Lake og Velim Lake.

Oriental Darter

op til 8 ved Carambolin Lake og 5 ved Velim Lake.

Little Cormorant

set almindeligt i vådområderne og også enkelte i Backwoods.

Indian Shag / Indian Cormorant

på en række lokaliteter, men dog ikke så udbredt som forrige
art.

Little Egret (silkehejre)

almindelig men ikke så talrig som Intermidiate Egret.

Western Reef-heron / W. R. Egret (revhejre)

et fåtal set ved floderne.

Great Egret (sølvhejre)

almindelig men ikke så talrig som Intermidiate Egret.

Intermediate Egret

meget almindelig i vådområderne og til dels store antal.
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Eastern Cattle Egret / Cattle E., nu oftest splittet som Bubulcus coromandus
meget almindelig i de åbne grønne områder.
Indian Pond-heron

almindelig og set dagligt på diverse våde lokaliteter.

Grey Heron (fiskehejre)

almindelig men i meget lavere antal end de hvide hejrer.

Purple Heron (purpurhejre)

set næsten dagligt i små antal i lavlandets vådområder.

Striated Heron / Little Heron

i alt 8 fundet ved vandløb og søbredder.

Glossy Ibis (sort ibis)

18 ved Carambolin Lake ved begge besøg og 15 ved
Tikkanem.

Black-headed Ibis

i alt 20 i våde marker og ved lavvandede søer.

Painted Stork

1 ved Tikkanem - er en usædvanlig gæst.

Asian Openbill

ved flere af vådområderne, op til 30 ved Siolim Paddyfields.

Woolly-necked Stork

i flere vådområder og fields, op til 12 ved Siolim Paddyfields.

Lesser Adjutant

1 og hhv. 3 ved de to besøg ved Carambolin Fields, 1 ved
Soccoro Field, 1 ved Zuari River, 1 ved tikkanem, 1 på Dhivar
Island.

Indian Pitta

1 set og 4-5 hørt i skumringen på vejen nær campen i
Backwoods, og vel at mærke uden brug af play-back.

Asian Fairy-bluebird

i alt 4 og 8 i Backwoods med de fleste om morgenen ved Tamdi
Surla.

Jerdon’s Leafbird / Blue-winged Leafbird, nu splittet som Cloropsis jerdoni
2 i Socorro Wood.
Golden-fronted Leafbird

2 og 2 i Backwoods - desuden ikke-artsbestemte Leafbirds
ved flere lejligheder.

Bay-backed Shrike

1 set ved Morjim Beach ved sit faste tilholdssted.

Long-tailed Shrike

i alt 11 fordelt over turen - dog ingen i
Backwoods.

Brown Shrike

i alt 7 fordelt over lige så mange dage.

Rufous Treepie

i alt 9 i skovområderne og også i Candolim.

House Crow

meget almindelig og set dagligt.

Indian Jungle Crow / Large-billed Crow

mere fåtallig end ovenstående og ikke registreret alle dage.

Ashy Woodswallow

i alt 19 set hvoraf de fleste i Backwoods.

Indian Golden Oriole / Euras. Golden O., nu splittet som Oriolus kundoo
set en række dage, primært i lavlandet, i alt 30 noteret.
Black-hooded Oriole

set på flere skovlokaliteter, i alt 19 noteret.

Black-naped Oriole

1 og 1 i Backwoods.

Large Cuckooshrike

1 i Socorro Wood.

Black-headed Cuckooshrike

2 i Arpora Wood.

Small Minivet

Flere observationer af typisk 2- 4 fugle, i alt 20 noteret.

Orange Minivet / Scarlet Minivet, nu splittet som Pericrocolus flammeus
1 i Backwoods.
Bar-winged Flycatcher-shrike

2 i Backwoods, 1 ved Mayem Lake, 1 i Bondla.

White-spotted Fantail / White-throated F., nu splittet som Rhipidura albogularis
1 ved Saligao Zor, 1 i Bondla, 1 i Arpora Wood, 1 ved
Carambolin Fields.
Black Drongo

meget almindelig og set dagligt.
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Ashy Drongo

ligeledes set stort set dagligt med i alt c. 20 sikre
artsbestemmelser.

White-bellied Drongo

2 i Socorro Wood, 1 ved Saligao Zor, 1 ved Mayem Lake, 3 ved
Fort Arquada, 2 i Arpora Wood.

Bronzed Drongo

6 i Socorro Wood og i alt 25 på 3 dage i Backwoods.

Hair-crested Drongo / Spangled Drongo

1 i Backwoods.

Greater Racket-tailed Drongo

1 i Socorro Wood, i alt 15 på 3 dage i Backwoods, 8 i Bondla er mange i sammenligning med tidligere.

Black-naped Blue Monarch / Black-n. Monarch

1 i Socorro Wood, 1 i Backwoods, 2 i Bondla.

Asian Paradise-flycatcher

i alt 21 i skovområderne og herimellem flere hvide hanner også
på fotohold - var overraskende mange.

Common Iora

set i en række lunde og skove, i alt 29 noteret.

Common Woodshrike

1 i Socorro Wood, 4 ved Fort Arquada, 2 i Bondla.

Malabar Woodshrike / Large Woodshrike, nu splittet som Tephrodornis sylvicola
1 ved Saligao Zor, i alt 6 i Backwods, 2 i Bondla.
Blue-headed Rock-thrush / Blue-capped R. T.

1han i zool. have i Bondla.

Malabar Whistling-thrush

1, 1 og 2 på 3 dage i Backwood.

Orange-headed Thrush

1 ved Saligao Zor, i alt 5 i Backwoods, 1 i Bondla, 1 i
Carambolin Fields.

Indian Blackbird / Euras. Blackbird, nu splittet som Turdus simillimus
2 i Backwoods, 3 ved Fort Arquada, 2 i Arpora Wood.
Brown-breasted Flycatcher

1 og 1 i Backwoods, 1 i Bondla (bestemt fra foto).

Red-throated flycatcher / Red-breasted F. (Tajgafluesnapper), nu splittet som Ficedula albicilla
1hun/imm. i zool. have i Bondla.
Verditer Flycatcher

1 i Socorro Wood.

White-bellied Blue Flycatcher

2-3 i Bondla.

Tickell’s Blue Flycatcher

2 i Backwoods, 3-4 i Bondla, 1 ved Carambolin Fields.

Blue-throated Blue Flycatcher

1 han i Bondla og ud fra foto muligvis yderligere en hun
var en uventet gæst.

Indian Blue Robin

1 han i Bondla.

Oriental Magpie-robin

almindelig og set de fleste dage.

White-rumped Shama

2 i Backwoods.

Indian Black Robin / Indian Robin

1ved Carambolin Lake, 2 i Velim Fields, 8 ved Fort Arquada, 2
i Bondla.

Siberian Stonechat / Common S. (sib. bynkefugl), nu oftest splittet som Saxicola maurus
i alt 35 noteret i åbent terræn.
Pied Bushchat

i alt 10 set i lidt mere tørt terræn end ovenstående.

Desert Wheatear (ørkenstenpikker)

1 ved Dona Paula - muligvis et tilbagevendende individ fra
sidste vinter.

Grey-headed Starling / Chestnut-tailed S., Sturnia malabarica
30 ved Carambolin Lake, i alt c. 50 i Backwoods, 4 ved Mayem
Lake, 5 i Velim Fields, 4 ved Fort Arquada.
Malabar White-headed Starling / Blyth´s Starling, nu splittet fra ovennævnte som Sturnia blythii
3+ i Backwoods i flok med ovennævnte.
Brahminy Starling

2 i Velim Fields, 1 ved Beira Mar i Baga.

Rosy Starling (rosenstær)

Flest i Baga Fields 50 og 20 ved Morjim Beach, men ingen
større flokke.

15

Common Myna

10 i Baga Fields men ellers kun få set specielt i kystzonen nær
bebyggelse.

Jungle Myna

almindelig og bort set fra Backwoods set stort set dagligt og i
flokke op til 100+.

Velvet-fronted Nuthatch

4 i Backwoods.

Indian Yellow Tit / Black-lored Tit, nu splittet som Parus aplonotus
1 ved Saligao Zor, 1 ved Fort Arquada.
Common Sand-martin

1 ved Morjim Beach. En mindre overraskelse, men nok så
meget opdaget pga. særlig opmærksomhed på bestemmelse af
svalerne, og særligt "de brune", jvf. også de 3 følgende arter.

Grey-throated Sand-martin / Plain Martin, foreslået splittet som Riparia chinensis
1 ved bådepladsen ved Zuari River.
Euras. Crag-martin (klippesvale)

1 i Carambolin Fields,1 i Candollim.

Dusky Crag-martin

2 ved hotellet i Candolim, 1 ved Dona Paula, 5 ved
hindutempel i Bondla, men denne gang ingen ynglefugle ved
broen over Zuari River.

Barn Swallow (landsvale)

meget almindelig og set hver dag.

Wire-tailed Swallow

almindelig og set en række dage.

Red-rumped Swallow (rødrygget svale)

meget almindelig og set næsten alle dage.

Streak-throated Swallow

set de fleste dage.

Northern (el. Common) House-martin (bysvale)

1ved Tikkanem, 1 ved Carambolin Lake.

Grey-headed Bulbul

2 i Arpora Wood.

Flame-throated Bulbul / Black-crested B., nu splittet som Pycnonotus gularis
3 og 3 og 1 Backwoods, 1 i Bondla.
Red-whiskered Bulbul

meget almindelig og set alle dage.

Red-vented Bulbul

mindre almindelig end ovennævnte og set en række dage.

White-browed Bulbul

i alt 23 set i lavlandet.

Yellow-browed Bulbul

3 og 5 og 5 på de tre dage i Backwoods, 1 i Bondla.

Square-tailed Black Bulbul / Black B., nu splittet som Hypsipetes ganeesa
6 og 10 i Backwoods.
Grey-breasted Prinia

4 i Backwoods, 4 ved Fort Arquada, 1 i Bondla.

Plain Prinia

1ved Siolim Paddyfields, 1 ved Fort Arquada, 3 i Carambolin
Fields.

Ashy Prinia

6 ved Carambolin Lake, 1 ved Siolim Paddyfields, 1 i Velim
Fields, 3 ved Donna Paula, 1 i Carambolin Fields.

Zitting Cisticola (cistussanger)

5 i Baga Fields, samt 1 hhv. i Socorro Fields, Velim Fields og
Carambolin Fields.

Oriental White-eye

1 i Backwoods er lidt usædvanlig.

Booted Warbler (lille gulbug), Iduna caligata

1 ved bådepladsen ved Zuari River.

Sykes´s Warbler (steppegulbug), nu splittet fra Booted W. som Iduna rama
1 i Baga Fields, 1 i Candolim (med foto), 1 i Bondla, og hertil
ubestemte fugle af denne eller ovenævnte tyder på, at den/de
er relativt almindelig(e).
Paddyfield Warbler (lille rørsanger)

1 set ved Velim Lake.

Blyth’s Reed-warbler (buskrørsanger)

almindelig og hørt eller set de fleste dage.

Indian Reed-warbler / Clamorous R. W., af bl.a. Rasmussen splittet som Acrocephalus brunnescens
1 ved (Beira mar) Baga Fields, 1 ved Velim lake.
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Common Tailorbird

almindelig i krat og haver i lavlandet.

Greenish Warbler (lundsanger) Phylloscopus trochiloides, her ssp. viridanus
hørt og set stort set dagligt i områder med træer. Men sikker
bestemmelse ud fra kald var ikke altid muligt i forhold til
Green Warbler. Det vurderes dog, at den langt fra er så
talrig som denne.
Bright-green Warbler / Green Warbler (kaukasisk lundsanger), nu oftest splittet som Phylloscopus nitidus
bestemt med sikkerhed på kald og udseende en række gange,
og den er tydeligvis mere talrig end Lundsanger. Der er
tilsyneladende ingen væsentlige forskelle i biotopsvalg.
Western Crowned Warbler

i alt 16 noteret på de tre dage i Backwoods, og 2 i Bondla.

Puff-throated Babbler

4 i Backwoods, 5 ved Mayem Lake, 1 ved Bondla, 1 i Arpora
Wood.

Dark-fronted Babbler

i alt 4 på de tre dage i Backwoods.

Tawny-bellied Babbler

1 i Backwoods.

Jungle Babbler

almindelig - med småflokke set i skov- og kratområder.

Brown-cheeked Fulvetta

1 og 5 i Backwoods, 1-2 ved Mayem Lake, 3 i Bondla.

Greater Short-toed Lark (korttået lærke)

12 ved Bolkarnem i Backwoods, 8+ på Dhivar Island.

Malabar Lark

6 i Baga Fields, 1 ved Bolkarnem i Backwoods.

Oriental Skylark (lille sanglærke)

c. 30 på Dhivar Island.

Thick-billed Flowerpecker

1 i Socorro Wood, 1 i Backwoods, 1 ved Fort Arquada.

Pale-billed Flowerpecker

1 ved Zuari River, 1 ved Velim Lake, 1ved Fort Arquada.

Nilgiri Flowerpecker / Plain F., nu splittet som Dicaeum concolor
2 ved Saligao Zor, 2 i Backwoods.
Purple-rumped Sunbird

almindelig og set en række dage i lavlandet og også i den
laveste del af Backwoods.

Small Sunbird / Crimson-backed S.

almindelig i Bondla og Backwoods.

Purple Sunbird

almindelig og set de fleste dage. Det gælder generelt for
solfuglene, at de blev i stigende grad mere synlige i løbet af de
14 dage, måske som følge af mere fremskreden blomstring.

Loten’s Sunbird

3 set i Bondla.

Vigors’s Sunbird / Crimson S., nu splittet som Aethopyga vigorsii
1 i Candolim, 1 Saligao Zor, 2 i Bondla.
Little Spiderhunter

et par ved Mayem Lake.

House Sparrow (gråspurv)

almindelig ved badestrandene, fx ved Candolim og Morjim
Beach.

Yellow-throated Sparrow / Chestnut-shouldered Petronia
5 på Socorro Plateau, 1 i Bondla, 3 ved Carambolin Fields,
men først og fremmest en imponerende flok på 100+ ved
Bolkarnem i Backwoods.
Forest Wagtail

1 i Bondla, 1 i Backwoods.

White Wagtail (hvid vipstjert)

2 i rismark ved Mayem.

White-browed Wagtail

i alt 12 set i åbent terræn nær vand.

Western Yellow Wagtail (gul vipstjert)

set i vådområder, flest: 70 i rismark nær Mayem.

Grey Wagtail (bjergvipstjert)

1 set to steder i Backwoods, samt 1 ved hhv. Bolkarnem, ved
Velim Lake og i Bondla.

Blyth’s Pipit (mongolsk piber)

1 Baga Fields, 2 Velim Fields.
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Paddyfield Pipit

6 i Baga Fields, 1 på Morjim Beach, 7 på Dhivar Island, 2 på
Velim Fields, 3 på Carambolin Fields.

Tree Pipit (skovpiber)

i alt 3 i Backwoods, 1 på Velim Fields.

Baya Weaver

1 på Carambolin Fields ved det første besøg og 70 ved det
andet.

White-rumped Munia

klart den almindeligste munia i diverse markområder, fx i Baga
Fields med op til 60 ved Beira Mar.

Black-throated Munia

2 og 10 i Backwoods.

Scaly-breasted Munia

næsten altid i forbindelse med flokke af White-rumped, men
i lavere antal.

Tri-coloured Munia / Black-headed M.

5 og 2 ved de to besøg i Carambolin Fields.

Common Rosefinch (karmindompap)

4 ved Bolkarnem i Backwoods i en stor imponerende, broget
flok med bl.a. de to følgende arter og endnu flere petroniaer.

Red-headed Bunting (brunhovedet værling)

1 i Baga Fields, 20 ved Bolkarnem i Backwoods - hanner,
hunner og imm. Der er dog forbehold over for det præcise antal
pga. den vanskelige bestemmelse af ungfugle af de to nært
beslægtede værlinger.

Black-headed Bunting (hætteværling)

4+ ved Bokarnem og 1 nær camp i Backwoods.

Pattedyrliste
Blandt andet følgende:
Bonnet Macaque
Hanuman Langur
Black-naped Hare
Three-striped Palm Sqirrel
Malabar Giant Sqirrel
Flying Fox: en mindre koloni hang på dagrast ved Zuari River.
ubest. delfin: flere ved Morjim Beach.

Giant Squirrel i kæmpesspring. Foto: Brian
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