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Det här var första Bhutan-resan med kunder för Birdsafarisweden. Vi gjorde en rekresa i december 2016. Landets 
infrastruktur - läs vägar - hade utvecklats en hel del på den tiden, men en del vägarbeten pågick fortfarande längs 
landets enda större bilväg som slingrar sig på bergsluttningarna i öst-västlig riktning genom landet. Vi testade också  
att köra in i landet via Guwahati, Indien, den här gången, vilket har fördelen att man bara behöver köra genom landet 
enkel väg, därefter flyga ut från Paro och landets enda flygplats. I alla fall blev det här första vårresan. Mer blom-
mande träd och fler fågelarter, lite högre dagstemperaturer, men på högre höjd fick vi ändå uppleva lite snö och kyla. 
Boende och mat i Bhutan håller väldigt bra klass, vi hade fördelen av att färdas med ett helt matlag som serverade 
frukostar och lunch i fält och riggade för camping fyra av resans nätter. Tre av dem i camp Tingtibe var en riktig hit, 
då klimatet är behagligt och man kunde höra fyra arter ugglor på nätterna. En av resans stänkare - som man tydligen  
aldrig kan förvänta sig att se - var Spot-bellied Eagle Owl. En av resans sista dagar träffade vi en australiensare 
som besökt landet fjorton gånger och aldrig sett en enda, vi såg fyra. Landets huvudattraktioner bockades alla av 
planenligt utom en. Läs mera får ni redan på vilken. Totalt sågs 362 fågelarter på resan varav 326 i Bhutan, övriga 36
noterades i Indien.

Dag 1 lördag 9 mars 2019
Landar i Delhi 15.10 lokal tid. Trots att alla kontroller 
löper förvånande snabbt och smärtfritt på denna rena, 
moderna och stora (nybyggda?) flygplats, missar vi si-
sta anslutningen till Guwahati men det är vi mentalt 
förberedda på. Istället ger Air India oss vouchers till ett 
hotel och lovar nya boarding-pass till nästa morgons 
första flight 09.30. Vi får förstås gratis taxi till hotel-
let och körs genom Dehlis - återigen - förvånansvärt 
rena, stora, öppna delar med ny väg och massor med 
grönområden med gräsmattor och blommor. Common 
Myna, huskråka, brunglador, Red-vented Bulbul 
och Rose-ringed Parakeets ses längs vägen. Vårt ho-
tell ligger i princip längs motorvägen, eller en utlöpare 
av densamma, och är väldigt basic, men man får vara 
nöjd att kunna sträcka ut sig i en säng då förra natten 
tillbringades i en flygstol. De som vill går en sväng 
längs gatan innan solen går ned. Några brunglador 
seglar och småflockar med parakiter drar förbi. Tre 
gröna dvärgbiätare seglar också en stund över vårt 
lilla kvarter. Trots hotellets oansenlighet är middagen 
riktigt god, med nygräddade nan-bröd som vi kan lägga 
en kryddig grönsaks-stuvning, kyckling och ris på, allt 
nylagat, vällagat och gott. Samtidigt har Kastrup-gäng-
et lyckats nå Guwahati och mötts upp av vår guide 
Norbu och bor på hotell där.

Dag 2 söndag 10 mars 2019
Taxi från Hotel Lohias i Delhi 07.20 tar oss snabbt till 
flygplatsen. Helmörka svalor håller till i terminalbyg-
gnaden och vi undrar om det kan vara Dusky Crag 
Martin? De är lite klippsvale-lika. Även den här flighten 
är försenad och dessutom ska den mellanlanda i Im-
phal men vi är numera så luttrade att det inte är någon 
stor grej och vi har accepterat att det här är ännu en 
resedeg för oss.
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Kastrup-gänget har samtidigt helt andra upplevelser då 
de får skåda fågel i Guwahati med omnejd, besöka en 
rejäl våtmark och en hemsk soptipp där de ser Great-
er- och Lesser Adjutant, citronärla, blåhake och en 
del annat. Vi sammanstrålar till sist utanför flygplatsen 
i Guwahati och förevisas en hel flock på 20-talet Yel-
low-footed Green Pigeons i ett stort träd intill flygpla-
ts-parkeringen. Vilket välkomnande! Vägen genom In-
dien är förstås fascinerande och en del fåglar ses också, 
smyrnakungsfiskare, kohägrar, ägretthägrar, en 
Long-tailed Shrike, tre gröna dvärgbiätare, m.m. Kör 
över den imponerande floden Brahmaputra på en stor 
bro och strax därefter svärmar mängder med seglare 
lågt, troligen Asian Palm Swift.

Gränskontroll  till Bhutan med lite papper som ska fyl-
las i, men sen är vi strax framme i trevliga lilla staden 
Zandrup Jonkar och ett mycket trevligt hotel i typisk 
Buthanesisk stil. Här får vi en god middag innan vi stu-
par i säng.

Dag 3 måndag 11 mars 2019
Tidig frukost 05.00. 05.37 lämnar vi hotellet, 05.46 
stannar vi får vår första fågelart i det första svaga gry-
ningsljuset i Bhutan: Large-tailed Nightjar, 2 ex, flad-
drar först i bil-ljuset och sedan sätter sig en av dem 
fint på en stolpe alldeles framför oss. Tjusig start! En 
till gränskontroll där vi måste vänta på personal så vi 
kliver ut och det är precis gryning. En silhuett avtecknar 
sig i ett avlövat träd intill och det är en Greater Rack-
et-tailed Drongo, en svart fågel med långa stjärtspröt 
med flaggor på, smått spektakulär faktiskt. Morgonens 
första fågelljud når oss och Norbu hör en Forktail samt 
Blue Whistling Thrush. Vi får fördriva lite tid men det 
är bara bra för vi hinner hänga in Blue-throated Fly-
catcher, Black-, Red-vented- och Black-crested Bul-
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Black-throated Sunbird

Off to Bhutan!
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bul, hörs gör också Great Barbet och gråspett. Väl 
inne i Bhutan blir det snart ett stopp där man kan titta 
ner i en mindre flod. Där ser vi Plumbeous Redstart, 
White-capped Redstart och två Brown Dippers. en 
Streaked Spiderhunter flyger över, Maroon Oriole, 
Pin-striped Tit-Babbler och Puff-throated Babbler 
hörs. Den förstnämnda med igenkännbar gyllingklang. 
Ett stort träd drar till sig vår uppmärksamhet för där sit-
ter en Oriental Dollarbird och lite senare  upptäcks en 
Asian Fairy Bluebird också, en färggrann fågel med 
genomträngande blå färg. Stora utrop blir det när två 
Great Hornbills kommer flygande och även har den 
goda smaken att sätta sig i de stora träden för en liten 
stunds uppvisning. Vi stannar vid en flock apor, det 
är Capped Langurs med borstiga frisyrer och långa 
svansar. En Orange-bellied Leafbird födosöder i träd-
et precis där vi står och en härfågel sitter i trädet intill. 

Ett par Pin-tailed Green Pigeons, en Blue-throated 
Barbet, en Yellow-vented Flower-piercer, samt re-
sans första Red-whiskered Bulbul noteras. Två Hill 
Mynas, Bronzed- och Hairy-crested Drongo, samt 
en riktigt snygg hane Scarlet Minivet ökar på artlistan. 
En Grey Treepie upptäcks flygande från bussen och 
föranleder nästa stopp. När vi kliver ut här sitter flera 
Black Bulbuls och Chestnut-tailed Starlings i ett träd 
med röda blommor nedåt i sluttningen. Ovanför oss 
Grey-headed Parakeets och en Grey-winged Black-
bird i ett träd. Tre Chestnut-bellied Nuthatch kommer 
på nära besök men en turkos Verditer Flycatcher är 
den som är närmast och ger riktigt bra bilder. Oriental 
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Verditer Flycatcher

Striated Laughingthrush
Mountain Imperial Pigeon

Chestnut-bellied Nuthatch Sibirisk piplärka Great Hornbill

Magpie Robin är också nära och större turturduvor 
ses väl ok i alla fall. Nästa stopp är tvärt och det be-
ror på en stor rovfågel som sitter mycket nära vägen 
i ett träd i ögonhöjd, den lyfter strax och är en Crest-
ed Serpent Eagle, lite senare flera lite lavskriks-lika 
Striated Laughing Thrush, snygga Black-throated 
Sunbird och stora Mountain Imperial Pigeon. En 
Whistler´s Warbler är en gul sångare med grått huvud 
som är hyperaktiv precis intill vägen samtidigt som Hill 
Partridge hörs ropa nedanför oss. Great Barbet ser 
vi riktigt fint med flera ex som sitter i de nakna, blom-
mande träden, här också en hona Fulvous-breasted 
Woodpecker i nedförslutet. Rödhalsad trast - troligen 
en 2k hane - på en ledning är en riktig höjdare här och 
flera andra arter hängs också in.

Vartenda stopp så här långt har varit riktigt produktiva. 
Nästa är inget undantag; i lite frodigare vegetation får vi 
först se Brownish-flanked Bush Warbler, Whiskered 
Yuhina, snygga Green-tailed Sunbird, Ashy-throat-
ed- och Lemon-rumped Warbler (båda lite kungs-
fågelsångarlika). Sedan gör det absolut ingenting att 
den Rufous-necked Hornbill som vi hört uppåt från 
bergssidan lösgör sig ur skogen och kommer glidande 
över dalen vi går i. När vi fortsätter uppåt ser vi Blue-
winged Minla, dito Laughingthrush och Red-faced 
Liocichla. En Large Niltava flyger förbi och en Ru-
fous-gorgetted Flycatcher ses av vissa. Då dyker ett 
riktigt stim av Black-faced Warblers - kanske ett 20-tal 
- upp i den lägre vegetationen. Detta kompletteras med 

Black-throated Tit, Grey-headed Canary Flycatcher 
och tjusiga Yellow-bellied Fantail. Ett par Grey Bush-
chat verkar ha bo i muren uppe vid vägen. White-
tailed Nuthatch blir ny nötväcka på listan.

Vi får kaffepaus på en liten hylla med utsikt. Här för-
står vi för första gången att vi har ett helt crew med 
oss som serverar fika och lunch, ibland t.o.m. frukost. 
”Trossen” bjuder nu på fika med kex, te och kaffe. Diset 
lättar lite och en rovfågel kommer seglande, det visar 
sig vara en 3k stäppörn, strax därpå kommer en Hi-
malayavråk (om än med ovanligt rödbrun stjärt) och 
sedan en Black Eagle med sina extremt breda han-
dpennor och ”händer”. Vilken bonanza! Här får vi också 
se snygga Blue-fronted Redstart, Rufous Sibia och 
Chestnut-bellied Rockthrush. Vidare på färden och 
en Kalij Pheasant skymtar förbi, men sedan blir det 
stopp när en Crested Goshawk spelflyger över en ber-
gssida. Assamese Makak är en ny apa som ses flera 
gånger utmed vägen.

Vi har förvarnats om att det finns en vägspärr vid ett 
vägarbete som bara öppnas mellan 12 och ett, så vi 
har stått på för att komma i tid och det gör vi. Det är ett 
20-tal bilar i kö före oss när vi kommer dit en 20 min 
innan öppningsdags. Vi kan således kliva ut och spa-
na lite. Det är dock ganska trivial biotop här så särskilt 
mycket syns inte, men Rusty-cheeked Scimitar Bab-
bler hörs och Rusty-fronted Barwing ses, liksom 
Mountain Hawk Eagle och en kungsfågel!
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Red-vented Bulbyl

Buff-barred Warbler

Great BarbetGlada miner vid bordet

Grey Bushchat

Därefter blir det lunchstopp och vår tross har dukat 
upp bord och satt ut ihopfällbara fåtöljer på en yta intill 
vägen. Det är lite dragit och kyligt här men maten är 
god och består av kyckling, ris och grönsaker. I ett träd 
intill sitter ett gäng Russet Sparrows när vi kommer 
fram redan, en Large-billed Crow övervakar lunchen. 
Efter maten får vi fina obsar på hane och hona Chest-
nut-bellied Rock Thrush i en trädtopp. Sibiriska pi-
plärkor här också. En längre transfer-sträcka vidtar 
nu, vi ser en hona sparvhök längs vägen och stannar 
så småningom där en Grey Treepie ses och sibiriska 
piplärkor av den hårt streckade formen, går nära på 
gräs. Lite ovanför en by får vi bra obsar på flera Barred 
Cuckoo Dove och ett 50-tal Russet Sparrows som 
befolkar en busk-klädd sluttning tillsammans med en 
hel del tjattriga Red-vented Bulbuls. Ringtrast-lika 
White-collared Blackbird poserar fint. 

Landar slutligen på Druk Deothjung Resort som har 
riktigt kokhett vatten i ledningarna så en het dusch blir 
riktigt uppiggande och precis vad vi behövde. Vi sam-
las strax för middag med en slags bönsoppa till förrätt 
och sedan buffe´med bl.a. mycket god friterad blomkål. 
Kryssning i baren med svarta skinnmöbler går bra och 
vi kan konstatera att vi sett 97 fågelarter denna första 
långa och intensiva dag i Bhutan.

Dag 4 tisdag 12 mars 2019
Rena sovmorgonen…nåja…men frukost 05.30 känns 
skönt. Vi får äggröra på toast, tunna pannkakor, corn-
flakes, kaffe, smör, toast, marmelad, och frukt så rena 
lyxlivet. Men sen är ju hotell Druk Deothjung Resort 
riktigt storslaget också. Stannar ganska strax efter 
avfärd för lite pappers-excercis vid Chazzam bridge 
och ser storskarv och pilfink, men också Oriental 
Magpie Robin, Black Bulbul och Blue Whistling 
Thrush. 

Inte långt därefter blir det tvärstopp för en murkrypare 
alldeles i vägkanten!! Irene slår larm och vi får riktigt 
fina obsar på en snygg, svartstrupad murkrypare i 
häckningsdräkt. Lite längre fram går ett par Kalij Phea-
sants nere på terassodlingarna vänster om vägen. Där 
också minst 4 Crested Bunting. Wow-fåglar även de.
Här svärmar ett gäng vanliga klippsvalor också. Där 
det är mera frodig vegetation är  de stora gökarna 
Green-billed Malkoa värt ett rejält stopp, wow vilka 
spexiga fåglar de är med sina superlånga stjärtar. Kort 
därefter mer av den varan då 2 Common Green Ma-
gpie ses, där även Rusty-cheeked Scimitar Babbler, 
Hodgson´s Redstart och för oss nya Himalayan Bul-
bul. Staffans upptäckt som kläds med orden White-
cheeked….crested….bulbul…i ett försök att beskriva 
för guiden vad han ser. Egentligen en klockren beskri-
vning av själva fågeln; för visst är Himalayan Bulbul 
både white-cheeked och crested. Sanja upptäcker näs-
ta murkrypare och här är vi i princip i en tallskog, så en 
helt annan miljö. Vi går ut och spanar även in nya Ru-
fous-breasted Accentor och får samtidigt in ett gäng 
på fyra Long-tailed Minivets, en hona blåtrast och en 
Grey-hooded Warbler. Två Crested Serpent Eagle 
seglar runt över det fina landskapet och ropar till och 
med. Resan går vidare och en rovfågel som uppvaktas 

av ett gäng kråkor (Large-billed Crows alltså) visar sig 
vara en tofsbivråk. Trossen bjuder på fika i bekväma 
fåtöljer med Black Eagle, Grey-hooded Warbler, 
Red-tailed Minla och White-tailed Nuthatch. Nästa 
gång vi kliver ut är det på högre höjd (2.250 m.ö.h.) 
och det är småkyligt och disigt. Vi försöker på Ward´s 
Trogon men utan framgång. Green-backed Tit och 
Green-tailed Sunbird får vi se och när vi fortsätter 
skåda efter en njutbar lunch (i riktigt skönt uppsprickan-
de väder) kommer Yellow-browed Tit, Ashy-throat-
ed Warbler, Yellow-cheeked Tit. En flock finkar är de 
tjusigt kontrastrika; Yellow-breasted Greenfinch, två 
Himalayan Griffon vulture kommer glidande. 

Vi kliver ut igen där två Yellow-billed Blue Magpie och 
en massa White-throated Laughing Thrushes hålls 
på en gräsyta, de sistnämnda börjar alltmer framstå 
som hattifnattar (i mumintrollen) med sin lite fåniga 
uppsyn och ständiga rörelse. Vi går långsamt vidare på 
vägen och får se Rufous-bellied Woodpecker, Gold-
en-throated Barbet, Green-backed Tit och sibiriska 
piplärkor, men ingen trogon…Core La pass är disigt 
och tämligen tomt, så vi kör vidare. Ropande större 
turturduva, Thick-billed Crow, Green-backed Tit 
och fler Green-tailed Sunbird är väl det hela.foto: Daniel Green
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Växlar valuta och tankar i lilla staden Mongar, där la-
dusvalor plötsligt finns överallt för första gången på 
resan. Några kurvor senare har vi nått landsbygd med 
terassodlingar och härliga habitat. Ett gäng langurer 
(Capped Langur) sitter nära i kala träd och tycks käka 
blommor, flera Ashy Bulbul ses intill och gråspett 
hörs ropa. I nedförslut hålls en flock Scaly-breasted 
Munias där också ett gäng Grey-headed Canary Fly-
catcher gör ständiga utfall som de hyperaktiva flug-
snappare de är, en liten bit upp i sluttningen ses ytterli-
gare en, är det nåt nedfall eller? Vi är på Limitang road 
och efter att ha passerat en skola kliver vi av bussen 
för lite vandring och skådning längs vägen. I en kurva 
med en liten bäck och tätare vegetation intill betesmark 
hålls flera Grey-cheeked Warbler - en riktigt snygg 
sångare med vit ögonring, svart hjässband i det grå hu-
vudet och ett tunt litet vingband. Några Nepal Fulvet-
tas, samt en White-throated Fantail ger sig in i leken 
en stund. Scaly-breasted Wren Babbler låter, men vill 

aldrig visa sig. Skolbarnen passerar oss och den första 
gruppen ställer upp på bild och vinkar sedan glatt när 
de går. Vi vandrar sakta uppför backen med spridda 
hus längs vägen. En Great Barbet sitter nära i ett kalt 
träd och skriker lite, en Common Taylorbird skulkar i 
ett buskage medan en turkosblå Verditer Flycatcher 
sitter öppet och fint som vanligt. Det är rik ljudkuliss av 
fåglar i den sena eftermiddagen med tjattriga bulbyler 
och fnittertrastar och en Hill Partridge visslande i ba-
kgrunden. En Rufous-necked Laughing Thrush och 
en Grey-sided Bush Warbler är båda skulkiga, men 
ger åtminstone de flesta några hyggliga ögonblick, den 
sistnämnda ser ut som en cettisångare med rödbrun 
hjässa och vitt ögonbryn. Sedan är det inte långt kvar 
till Hotel Trogon Villa, där vi tas emot av leende per-
sonal med heta handdukar att torka ansikte och händer 
med. Sedan bjuds vi på te och kaffe medan baggage 
bärs in och rum fördelas. 

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Greenfoto: Daniel Green

Blue-winged Minla

Dark Clouded Yellow Himalaya Nässelfjäril, Aglais kashmirensis

Phrumshengla National Park
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Roufus-breasted Accentor

Staffan Åkeby blickar ut Orange-bellied Leafbird

Yellow-bellied Fairy Fantail

Himalayan Bulbyl

foto: Daniel Green foto: Daniel Green

White-tailed Nuthatch Oriental White-eye

Dag 5 onsdag 13 mars 2019 
- Prumshengla National park
Vaknar på Hotel Trogon Villa och gör oss redo för 
avfärd 06.00 och styr då upp och in i Prumshengla 
National park. Grey Bush Chat och större turtur-
duva utanför byn, upp i skogen får vi se två vardera 
av Kalij Pheasant, Rufous-necked Laughingthrush 
och Chestnut-crowned Laughingthrush. Blue Whis-
tling Thrush sitter längs vägen var 50.e meter ungefär. 
Speckled Wood Pigeon landar med ett 20-tal i en 
trädtopp. Vi kör i nästan en timme för att sedan kliva 
ut och börja gå på vägen. Vi hinner inte långt förrän 
det rasslar till och en hane Ward´s Trogon sitter i en 
dunge intill vägen, lågt och nära om än i lite svagt ljus. 

Det bättras dock på snabbt då den flyttar sig ett par 
gånger tills den sitter högre upp i trädet och mycket 
bättre belyst. Den ropar lågmält och så småningom 
kommer också en hona och visar sig fint en stund. 
Riktigt snygg obs och mycket uppskattad upplevelse 
på 2.245 meters höjd. Black-headed Shrike Babbler 
blir nästa högoddsare som visar sig med både hane 
och hona. Här hörs också Streak-breasted Scim-
itar Babbler utan att visa sig (igen). Ett kluster med 
fåglar bjuder på snygga, tofsprydde talgoxe-släkting-
en Yellow-cheeked Tit (2), betydligt diskretare Yel-
low-browed Tit (som ser mer ut som en sångare), 
Rufous-winged Fulvettas, samt en Crimson-breast-
ed Woodpecker. Sen kommer trossen och bjuder på 
frukost i det gröna på en finfin plats med gräs intill väg-
en och utsikt uppåt imponerande, mossbelupna träd 
i sluttning. Här ropar Bay Woodpecker och en trolig 
Crested Goshawk seglar förbi helt kort, medan vi nju-
ter av toast, stekta ägg, små korvar, juice, kaffe, frukt 
och t.o.m. cornflakes och mjölk…i fält!. När vi fortsätter 

nedåt på vägen, hörs ett främmande ljud och det visar 
sig vara Pygmy Blue Flycatcher, - en riktigt snygg li-
ten snappare med rödorange bröst och blåaktig ovan-
sida. Strax därpå en White-gorgeted Flycatcher som 
är ny för resan den med. Chestnut-tailed MInla och 
en seglande Mountain Hawk Eagle späder på. Alpine 
Thrush ses två gånger och andra gången sitter den 
helt öppet på en sten vid vägen framför gruppens front. 
Arten är en av två nyligen delade från Plain-backed 
Thrush. Det värmer på lite och i takt med att långkals-
onger åker av kommer svalor upp på himlen och det 
är förstås Nepal House Martins, som vid närmare 
granskning faktiskt ser rätt annorlunda ut mot våra hus-
svalor. Seglare blandar sig i leken och det är både Hi-
malayan Swiftlets och de vitgumpade, större Blyth´s 
Swift som är en delning från Fork-tailed Swift. Crested 
Serpent Eagle är också uppe och seglar. Förmiddag-
en blir riktigt behaglig när solen kommer fram och tros-
sen dyker upp igen och bjuder på kaffe och te med kex. 
Vi njuter av livet och kan se Mountain Hawk Eagle 
och ett par Black Eagle, men icke desto mindre två 
Rufous-necked Hornbill som flyger förbi men i alla fall 
i bättre ljus än gårdagens flyttobs. 

Två Striped Squirrel ser heliga ut ibland rosa blommor 
på ett träd och en Rufous Sibia försöker jaga iväg dem 
för att ha blommorna för sig själva. En Bronzed Dron-
go ser nästan blå ut på nacke och rygg i det fina ljuset 
och ett par Chestnut-bellied Rock Thrush är fina i en 
trädtopp intill vägen. Prumshengla National Park bjuder 
på fullständigt imponerande skogar på brant sluttande 
berg, ett jättehabitat som verkar nästa helt orört med 
knappt ens stigar igenom och man känner sig tacksam 
att den här enda vägen finns, så man faktiskt har chans 
att skåda fågel här.

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Dimhöljda berg i Phrumshengla National Park
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White-crested Laughingthrush

Vägen genom Phrumshengla National Park

Ward’s Trogon

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Himalayan Striped Squirrel

Crested Serpent Eagle

Green-tailed Sunbird

En Asian Barred Owlet sitter synlig i ett stort träd, men 
avslöjade sig på sin långa, rullande hökuggle-lika vis-
sling. Det blir den sista höjdpunkten innan det är dags 
för lunch på campingytan ovanför byn med fin utsikt 
över dalen. En Mountain Hawk Eagle är uppe och fly-
ger, så även en hel del Himalayan Swiftlets och Bly-
th´s Swift, medan ett par Grey Bush Chats håller till 
på staketet nedanför.

Efter lunchen får vi en dryg timmes vila på Trogon Vil-
la och det känns behövligt. Det är sådär lantligt tyst 
och fridfullt ute, lagom varmt så man kan sitta ute och 
njuta av en kaffe och skriva eller läsa. Större turturdu-
va samt en hane Hodgson´s Redstart håller till strax 
utanför trädgården och bland pilfinkarna finns även en 
och annan Russet Sparrow. Kl.14 styr vi ut igen. Det 
första vi ser är en maffig Crested Serpent Eagle som 
sitter helt nära och flyger inte heller när vi kliver ut och 
fotar den på riktigt bra håll. Vi styr upp på en annan väg 
i nationalparkens kant. En Himalayan Bluetail syns 
skymtvis, medan två Rufous-necked Hornbills flyger 
fram och sätter sig riktigt synligt en stund, bästa obsen 
hittills på denna åtråvärda art som vi nu ser för tredje 
gången på resan. Orange-bellied Leafbird presente-
rar sig med både hane och hona och de är ju sååå 
tjusiga fåglar. Miniveter tjattrar hörbart och det visar sig 
vara en hel flock på 10-15 Grey-cheeked Minivet som 
är riktigt riktigt snygga, lite mer orange än röd på ha-
narna. Asian Barred Owlet ropar under en lång del av 
vandringen sitt rullande läte och skapar en skön atmo-
sfär i den annars ganska lugna eftermiddagen. 

Great Barbet tjoar förstås på som vanligt. En flock på 
26 Striated Bulbul är en ny bekantskap och sitter fint 
i ett naket träd så länge vi vill. Rufous-winged Fulvet-
ta är också ny art för resan och här kommer en liten 
flock på 5-6 fåglar nära och fint. Gråspett har vi redan 
bekantat oss med förut men nu får vi se en riktigt bra i 
en trädtopp och det man kan konstatera är väl att den 
är rätt olik våran, ansiktsteckningen ser annorlunda ut. 
Bay Woodpecker hörs flera gånger men vill inte visa 
sig. Grey-headed Canary Flycatcher visar sig och en 
Hill Partridge flyger plötsligt upp från vägen framför 
oss. Orange-bellied Leafbird sjunger taltrastlikt i den 
sena eftermiddagen. Ett sista försök görs på målarten 
(nötväckan) innan vi får acceptera vårt nederlag idag 
och komma igen imorgon.

Ikväll stannar vi ute till skymningen och försöker höra 
efter ugglor och Frogmouths. Det blir negativt på grod-
mun men en Collared Owlet ropar i alla fall och ett par 
glänsande ögon i skenet från en av våra lampor av-
slöjar en Hodgson´s Flying Squirrel som kurar ihop 
sig i ett träd. Efter det kommer vi precis till middagen 
som serveras i matsalen på Trogon Villa. Det blir en 
koriander-kryddig blomkålssoppa till förrätt och dito 
fläsk med ris, bönor i grädde, m.m. till varmrätt, rustikt 
hemlagat a la Bhutan.

foto: Gunnar Hillerdal

foto: Gunnar Hillerdal
Murkrypare

Roufus-necked Hornbill

Blommande träd i kungliga botaniska trädgården
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foto: Daniel Green

Chestnut-bellied
Rock Thrush

Tarmar på tork

Inredningen i tältet

Dag 6 torsdag 14 mars 2019
Rena sovmorgonen med avfärd upp i Prumsheng-
la National park först 06.30. Utanför Hotel Trogon 
Villa sågs Russet Sparrow, Green-backed Tit en 
Long-tailed Shrike vid avfärd. Vi kliver ur bussen och 
börjar skåda när solen just börjat smeka bergssidorna 
mittemot. En liten bit nedför på vägen och vi stannar då 
Norbu hör en Pygmy Wren Babbler, strax därpå en 
Rufous-throated Wren Babbler som visar sig hyggligt 
nedanför vägen. Där ses också två Scaly Laughing 
Thrush riktigt hyfsat. På andra sidan börjar då en tre-
dje babbler sjunga och den ägnas ganska mycket tid 
då det är en mycket speciell fågel. Den heter numera 
Sikkim Wedge-billed Babbler (tidigare Wedge-billed 
Wren Babbler) och troddes vara utgången ur landet då 
det saknades fynd i många år. Så kom Norbu att spe-
la in den, se den och ”återupptäcka den” i början av 
2000-talet, och den är nu en hett eftertraktad art som 
många Bhutan-resenärer vill se. Den ser olik ut mot 
de andra Wren babblers, större, mer upprest och grå 
på halssidorna och dess släkt-tillhörighet har också 
omdefinierats. Den anses inte längre vara en Wren 
Babbler utan en Babbler. Sista kapitlet är nog inte skri-
vet om den. Minst tre Golden Babblers ses där två 

Streak-breasted Scimitar Babblers undflyr oss raskt, 
men lämnar Rusty-fronted Barwings synliga. Här 
också Fire-breasted Flowerpecker och Verditer Fly-
catcher. En riktig stänkare är den Red-headed Trogon 
som dock ses kort och flygande men ändå imponerar 
i kraft av sin röda dräkt. Svarar tyvärr inte (aldrig enligt 
guiderna) på lock. En öppnare plats med några få stora 
träd som börjar belysas av solen känns som en under-
bar plats. Här springer en mård, alltså Yellow-throat-
ed Marten, förbi på det öppna gräset. Himalayan 
Swiftlets börjar dyka upp på himlen, i de stora träden 
kommer en yster flock med 15-talet Rufous-fronted 
Tit. White-Naped Yuhina och White-tailed Nuthatch 
ses också, en snygg hackspett - Lesser Yellownape 
bjuder på sig en längre stund också. Det är en härlig 
atmosfär ute med sval, men behaglig luft, stilla vind och 
hyggligt med fågel. Tjoande från Great Barbets är den 
ständiga ljudkulissen. 

Frukost i det gröna och lite begynnande sol sitter 
perfekt vid 09.20 och då har vi tänjt på det för att skåda 
så mycket som möjligt efter den nötväcka vi ännu inte 
lyckats få se. Frukosten smakar dock alldeles under-
bart i solen och långkalsongerna åker av. 

Blue-bearded Bee-eater

Tältcampen i Sengor på 3 000 meters höjd

Från frukostbordet kan Grey-hooded Warbler och fle-
ra Green-tailed Sunbirds ses i något som ser ut som 
ett kluster av blommande kaprifol uppe i ett träd. Luften 
är ännu frisk när vi fortsätter skåda oss ner för Limi-
tang Road. Norbu ser Grey-sided Laughing Thrush 
som vi andra missar, men en Crested Serpent Eagle 
seglar upp fint på termalerna. Nästa stänkare är den 
lilla, mycket rörliga, men grafiska, snygga Little Pied 
Flycatcher som dock inte alla hinner se. En blandflock 
innehåller Red-tailed Minla, White-bellied Yuhina, 
Rufous-fronted Tit, Ashy-throated Warbler och 
White-tailed Nuthatch, men inte…

Vi enas dock med skratt om att skriva under på det 
Gunnar råkade säga igår; All Nuthatches are beautiful! 
Möjligen med tillägget; Vissa dock mer än andra… Nå 
i alla fall. Norbu bestämmer att vi ska byta strategi och 
istället åka över till andra sidan berget och leta där. Det 
börjar bra med en Mountain Hawk Eagle som seglar 
upp finfint i dalen nedanför oss, men då ringer chauf-
fören Denzel och det blir till att springa. Nere i backen 
bakom nästa kurva står han och pekar uppåt i ett högt 
träd. Jo, tamejfan, där klättrar ju en Beautiful Nuthatch 
omkring i egen hög person. Precis så snygg som man 
önskat sig med härligt fjällig rygg, rödbrun undersida 

och en intensivt turkosblå bård på vingen. Vi har tur att 
få tillbaka den flera gånger till samma lätt-identifierade 
klyka av stammen. Här finns lustigt nog även de båda 
andra nötväcka-arterna att jämföra med i samma träd, 
de är avsevärt mindre..och tråkigare såklart. Beautiful 
är verkligen kungen av nötväckor, ingen tvekan! High 
fives och glada miner. Vissa dröjer sig kvar men de som 
går vidare belönas snart med en rik blandflock av bl.a. 
Whistler´s Warbler, Chestnut-crowned Warbler, 
Blyth´s Warbler och Yellow-vented Warbler. Dessu-
tom hörs en White-browed Piculet som dock ingen 
får se. När vi samlas dyker vad som tycks vara samma 
flock upp igen och då är även ett gäng Nepal Fulvet-
tas med. Pygmy Blue Flycatcher och Yellow-bellied 
Fantail, men dessutom med Red-tailed Minla och su-
perspexiga Sultan Tit! Ojojoj vilket fågelparty!! En Lar-
ge Niltava hörs sjunga men ses aldrig.

Njuter sedan högeligen i solskenet på Campsite Yon-
gkala av en härlig lunch med ris, bönor, aubergine, 
fläsk och gräddkokt blomkål som är alldeles ljuvlig. 
Hyggligt kalla öl går att köpa i den lilla butiken nedanför 
och det är verkligen dags att både slappna av och fira. 
Åtta Yellow-breasted Greenfinch posterar ledningen 
nedanför oss. 

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Utsikt i Sengor

Spaning från vägen
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foto: Daniel Greenfoto: Daniel Green

foto: Mats Bjersing

Lesser Yellownape

Yellow-throated Fulvetta Crimson-breasted Woodpecker

Ännu en Crested Serpent Eagle sitter nära i ett träd 
längs med vägen mot hotellet. Sedan tar vi siesta i 1,5 
timme. Det är ljuvligt att sitta ute i solen som tar upp 
temperaturen till nånstans runt +20-strecket. 15.00 är 
det uppsittning igen och vi kör upp till samma del av 
Phrumshengla N.P som i morse. Staffan får se en Ru-
fous-necked Hornbill från bussfönstret. Strax artar 
Norbu Pygmy Cupwing (f.d. Pygmy Wren Babbler) 
och sedan Long-billed Wren Babbler, som vi ägnar 
en del tid och i alla fall får se skymtvis. White-tailed 
Nuthatch och Grey Treepie, samt en flock Capped 
Langurs på lite håll är mysiga. En Golden-throat-
ed Barbet blandar sig i den ständiga kören av Gre-
at Barbets och har ett kortare, lite djupare rop. Två 
Blue-bearded Bee-eaters är dock ännu intressantare 
och sitter också stilla på eller återkommer till samma 

gren ända tills vi lämnar dem. Men sen blir det repris 
och puls igen då härliga Beautiful Nuthatch visar sig 
med minst 4, kanske fem individer i samma träd. Det 
är lite lägre än i förmiddags och helt klart bättre ljus. 
Vi kan också följa dem under längre tid. Vilken bonan-
za! Helt otroligt efter alla timmars nötväcka-torka som 
föregick den här dagen! Ett kalt träd med begynnande 
lövsprickning bjuder läckra Yellow-cheeked Tits, en 
Crimson-breasted Woodpecker och Niltava. En till 
plats med Wren babblers bjuder Long-billed Wren 
Babbler och Yellow-throated Fulvettas, som ser förv-
ånansvärt mycket ut som sångare. Rufous-throated 
Cupwing (f.d. Wren babbler) är det sista vi noterar in-
nan vi återvänder till boendet och lite före middags-av-
slappning/ arbete. 

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Mountain Hawk Eagle

Dag 7 fredag 15 mars 2019
Oriental Magpie Robin vid hotel Trogon Villa på mor-
gonen innan avfärd och vi lämnar för vidare äventyr. 
Grey Bush Chat, Grey Treepie och Gora - en liten an-
tilop med getliknande korta horn - ses längs vägen, lik-
som Bhutan Laughing Thrush. Vi går lite längs vanliga 
vägen och ser Sikkim Treecreper (f.d. Brown-throated 
), Nepal Fulvetta, låter lite som en talltita, en hane 
Himalayan Bluetail (himalayablåstjärt) visar sig på 
vägkanten lite kort och Rufous-necked Hornbill hörs. 
Morgonens clue är kanske när två Large Nitlavas (ett 
par) spexar så vi får se dem fint, särskilt hanen med sin 
blåa dräkt, vilka paradisfåglar! Blue-bearded Bee-eat-
er sitter vid samma ställe som igår och en stöter vi upp 
från vägen, vafalls!?? Jo! de har ju förstås bo i sand-
brinken vid vägen! Vi skyndar vidare för att inte störa. 

Bay Woodpecker hörs, en sparvhöks-typ seglar 
över oss igen, men vi vågar oss inte på någon säkert 
artbestämning. White-breasted Parrotbill (a.k.a. 
Large rufous-headed p.b) är en scene-stealer som vi 
får se vid ett par tillfällen i bambun. Red-headed Tro-
gon hörs, liksom Collared Owlet. Rufous-throated 
Wren Babbler sjunger lite svartmeslikt och visar sig 
riktigt bra. Sikkim Wedge-Billed Babbler hörs bara. 
Asian Barred Owlet bubblar på. Coral-Billed Scim-
itar Babbler visar sig fint med två ex bland ett 30-tal 
Rusty-fronted Barwing. När det blir lite öppnare mark 
med utsikt åt vänster får en flock med de hattifnatt-lik-
nande White-throated Laughingthrush sällskap av 
en Streak-breasted Scimitar Babbler. En Verditer 
Flycatcher sjunger som en järnsparv från en träd-
topp. Lite längre upp sitter en Himalayavråk i en träd-
topp och en diskussion utbryter om huruvida den har 
rödbrun stjärt eller inte!!! (?). Vid ett vattenfall ser vi 
Stripe-throated Yuhina som är ny art för resan. En 
Brown Bullfinch kommer inflygande och sätter sig i 
en trädtopp. Det börjar bli lite middagsvarmt i solen och 
fågelaktiviteten sjunker förstås, men vi skådar vidare 
och tar våra korta promenader längs vägen och spa-

nar. En Fire-tailed Myzornis hörs och ses som allra 
hastigast, samtidigt som en seglande Black Eagle. När 
man passerat Trumshingla pass så ändrar sig miljön 
drastiskt och det blir dominans av stora barrträd, samt 
torrare och mer öppen mark. Det här är satyrtragopa-
nens rike och det förkunnas också med en skylt…som 
dock visar en Blyth´s Tragopan(!). En nötkråka sitter 
fint i ögonhöjd och visst ser den bra annorlunda ut här, 
bl.a. är ryggen väldigt ostreckad. Vi når vår nästa bas 
- Camp Sengor på 3.000 meters höjd och får lunch i 
den lilla restaurang-byggnaden. Här hänger strimmor 
av nötkött uppe på tvättlinor och vaktas av familjens 
pojke mot de hungriga Large-Billed Crows som håller 
sig intill gården. 

Efter incheckning i våra tält och lite vila i desamma, bär 
det av ut igen. Ett första stopp bjuder en grupp härliga 
Red-headed Bullfinch med 4 honor och en hane. En 
Little Forktail flyger upp från botten av ett litet vat-
tenfall, men bara 3 personer hinner se den. White-
Browed Bush Robin hörs sjunga och ses skymtvis 
medan White-browed Fulvettas ses riktigt bra i flera 
flockar. Senare även Rufous-winged Fulvetta och 
Black-faced Laughingthrush. Kryssar runt i hopp 
om tragopaner som dock uteblir. Medans vi väntar och 
hoppas på att forktailen ska dyka upp igen, börjar en 
Himalayan Owl ropa…mitt på blanka eftermiddagen! 
Kul! Det blir kryssning före middag och inför bävan om 
en kall natt i tälten blir vi kvar lite längre runt kaminen 
och pratar traditioner och galna kunder med Norbu. Det 
smattrar lite regn mot tältduken när vi lägger oss och 
en åska dundrar i fjärran, man undrar hur det här ska 
gå?….

foto: Daniel Green

Blommor (Primula denticulata) i vägkanten
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Drakhuvud på hus

(Himalaya)nötkråka

Större turturduva

Himalaya Griffon

foto: Daniel Green foto: Daniel Green

Blodfasan / Blood Pheasant

Dag 8 lördag 16 mars 2019
Morgonen för oss i tälten börjar med att Himalayan 
Owl ropar sitt tvåstaviga läte ganska nära, sämre 
väckarklocka kunde man ha. Det har varit ganska kal-
lt i tältets på småtimmarna och inte helt bekvämt, lär 
vara +3 grader nu i gryningen. Vi är tacksamma att få 
samlas i matrummet nere på Hotel Tschwangmo där 
kaffet är klart och järnkaminen mitt i rummet strålar 
värme. Vi klarade det i alla fall. Vi får havregröt och 
sedan även toast, stekta ägg, m.m. Strax efter 06.00 
är vi på väg ut i gryningen för att köra vägen genom 
det bästa tragopan-området. Det ger dock ingen trago-
pan så vi får nöja oss med att ha gjort vårt allra bästa 
både på morgon och kväll. Lite White-browed Fulvet-
tas, Yellow-billed Blue Magpies, nötkråkor, en flock 
alpkråkor, tillbaka till Hotel Tschwangmo intill Sengor 
camp för att hämta Babo (vår matansvarige) och hjälpa 
till att få igång trossens lastbil som tydligen fått star-
tproblem i kylan. 

Solen går just upp över nejden och det sitter större 
turturduvor och Large-billed Crows på staketet, en 
(Himalaya?)nötkråka flyger förbi. I det närmaste gran-
beståndet ses resans första Grey Crested Tit - en 
gråare motsvarighet till vår tofsmes. Vi påbörjar resan 
mot Thrumshingla passet, snart är barrskogen av en 
annan karaktär med insprängda små bambubestånd 
och vi stannar för att gå en sväng. Vår första målart 

är Great Parrotbill, men den lyckas oss inte, därem-
ot ringer snart vår chaufför och säger sig ha sett någ-
ot intressant. Vi skyndar framåt och där han står och 
pekar hör vi ett visslande, ganska genomträngande 
ljud. Det är Blood Pheasants - blodfasaner! Snart är 
vi samlade och den första blodfasanen springer över 
vägen och upp i backen till höger. Vi går fram och får 
se att flera är kvar i sluttningen nedanför. Säkert fyra-
fem hanar och minst en höna. Tjusigt! Det var också 
en mycket efterlängtad art förstås. Vi kör vidare en bit 
och stannar och kliver ut för en fågel som visar sig vara 
en vanlig gärdsmyg, i uppförslutet kommer en ny flock 
blodfasaner och nu blir det ännu bättre obsar. Särskilt 
på en hane som har riktigt blodrött bröst och den goda 
smaken att ställa sig öppet i sluttningen och spela in-
för oss. Här tas riktigt bra bilder. En duvhök seglar i 
skyn. Här ser vi också vad som kallas Coal Tit - alltså 
svartmes - i boken, men som ser mycket annorlunda 
ut, med en rejäl tofs på nacken. Kanske himalaysvart-
mes i framtiden? 

Runt nästa krök blir det kaffe och te i solen och här visar 
sig sedan också 2 alpjärnsparvar riktigt nära. Uppe i 
Thrumshingla-passet ligger snö kvar och man bygger 
en ny stupa här. Luften är sval men frisk och vi är ju 
på 3.800 meters höjd. Gamar upptäcks mot skyn och 
flera stycken t.o.m. Det är Himalayan Griffon, men en 
subadult lammgam kommer också glidande. Det visar foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Greenfoto: Daniel Green

Digiscoping av fläckuv

Stupan vid Trumshingla pass
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Gryning över Chumey-dalen

Yellow-winged Tanager

Beautiful Rosefinch

sig ligga en död häst bara 20 meter från vägen, inte 
konstigt att det satt gamar i träden så nära. Vi går en 
bit nedför skogshuggarstugan med stora vedtravar och 
ser White-throated Redstart. 
Lunch intas på en gräsmark med lite utsikt över nejden 
och Himalayagamar seglande i skyn, den curry-doftan-
de tofu-grytan står ut som särskilt god. I skogsbrynet 
upptäcker Pema en robin - det är en Himalayablås-
tjärt - en gammal riktigt blå hane - sååå snygg.

Plötsligt ropar någon till i bussen och det blir tvärnit! 
Himalayamounal!! en hane och två honor går lång-
samt i sluttningen framför bussen. Fantastik! Det här är 
ingen lokal för arten utan bara en ren turobs. I slutet av 
den tjusiga Ura Valley, helt dominerad av betesmarker, 
blir det riktigt klustrigt med fåglar då tre arter rödstjärt 
(White-throated-, Blue-fronted- och Hodgsons), 
blandas med flera Rufous-breasted Accentors och 
tjusiga Hiamalayan Beautiful Rosefinch. Men skator-
na tilldrar sig vår uppmärksamhet här, de är nämligen 
nyligen begåvade med artstatus - sedan 2018 - och 
heter Black-rumped Magpie (Pica bottanensis). Och 
oj vad de ser ut och låter annorlunda vid närmare 

granskning. På redresan visste inte våra lokalguider 
något om dem och vi bara häpnade över att se skator i 
denna isolerade dalgång så långt bort från Europa. Nu 
klassas den som närmare släkt med den saudi-arabi-
ske skatan Asir magpie (Pica asirensis). Vi ser minst 
sju stycken och får riktigt bra flygbilder som visar korta-
re stjärt och annan utbredning på handpennornas vita. 
I Chumey valley kör vi långsamt mellan betesmarker 
och åkrar och visst..ett par piplärkor flyger upp och ses 
sedan på marken, ser mest ut som fältpiplärka, men be-
stäms sedermera till vattenpiplärka. Vidimeras sedan 
också av ett flertal svenska väl beresta fågelskådare 
väl hemma i Sverige. En hane Beautiful Rosefinch 
hålls i en betesmark intill vägen också.
Vi styr upp mot ett kloster på en kulle, vi behöver inte 
mer än kliva ut förrän en Himalayamounal står i slut-
tningen nedanför oss. Vi gör vårt bästa för att få bilder 
och lyckas väl hyfsat. Black-faced Laughingthrush är 
också nära.

Uppe i en brant ovanför klostret sitter en grupp om 
minst 17 Snow Pigeons. På vägen tillbaka sitter en 
Himalayan Buzzard i en trädtopp.

foto: Daniel Greenfoto: Daniel Green

foto: Daniel Greenfoto: Daniel Green

Pica Bottanensis

Vattenpiplärka Little Forktail

Dag 9 söndag 17 mars 2019
Frukosten börjar 05.30 i den varma matsalen på 
Chumey Nature Resort. När vi ska till att avresa är gry-
ningshimlen orange över Chumeydalen och solen går 
precis upp över horisonten. Bussen behöver tankas 
så vi kliver ur och kikar då vi är precis i utkanten av 
Trongsa. Vi har sett seglare och svalor i luften, men nu 
blir det fokus ner i buskarna för här sitter en Streaked 
Prinia och sjunger i en busktopp, strax intill en Brown-
ish-flanked Bush Warbler. Precis som vi ska gå in i 
bussen kommer en tät flock med siskor flygande och 
slår till i en al. Vi går dit och letar men får inte se dem 
mer, det enda alternativet här är dock Tibetan Siskin. 
Istället får vi fina obsar på en hona Golden-naped 
Finch, flera Bhutan Laughing Thrush, Fiery-breast-
ed Flowerpecker och resans första Mrs Gould´s 
Sunbird, två hanar med makalös färgprakt i mörkrött, 
lilla och gult. Lite lång håll bara. 

Vi har sett träd fulla av rosa blommor på andra si-
dan dalen och när vi kommer dit ser vi att det är ful-
lt med fåglar i det. Bulkarterna är Rufous Prinia och 
Whiskered Yuhinas, men stjärnorna i trädet är Mrs 
Gould´s Sunbird! Flera hanar och en hona, den här 
gången betydligt närmare och i perfekt ljus. Vi stan-
nar vid en stupa med bänkar och utsikt för att begå lite 
förmiddagsfika. En perfekt plats, luften är fortfarande 
sval men begynnande varm, solen skiner, det är vind-
stilla och lugnt i luften, det är ju söndag. En liten rovfågel 
flyger förbi och ser inte ut som sparvhök utan mer Bezra 
eller Shikra. Strax därpå kommer en pilgrimsfalk - en 
ad hane glidande och seglar upp på termalerna. En 
härlig fikapaus. Norbu tror han ser en Shrike-Babbler 
men det visar sig vara Himalayan Cutia - och inte bara 

en utan flera, de rör sig på horisontella grenar precis i 
ögonhöjd. De är som en jättelik, vacker nötväcka med 
inslag av Pitta, och i solsken som sipprar in mellan gre-
narna och ger lyster åt deras fantastiska färger. Det 
lyser rött om sluttningarna av blommande Coral-träd, 
vita och lila trädblommor ger intryck av Magnolia, men 
är Mahonia - orkidéträd - jättetjusiga. Vi stannar vid en 
bro och tittar ner i floden där minst tre Brown Dippers 
håller till, liksom lika många Plumbeous Redstart. på 
en del av stranden med lite finare grus hålls också en 
del fjärilar, större fina svalstjärtar, aurora-liknande gula, 
samt större vita, orange-toppade med tjusigt böjda vin-
gtoppar.

Vi kör längs en vacker dalgång med en hel del teras-
sodlingar och gårdar eller småbyar längs vägen. En 
Long-tailed Shrike posterar en pinne på bra håll. Den 
lilla vildgeten Goral sticker upp sitt huvud  vid en väg-
kant och försvinner strax. 

En härfågel flyger upp framför oss och landar på en 
tjock trädgren, flyger sedan över vägen. Där sjunger en 
Blue-throated Blue Flycatcher en vacker, liten strof
När vi kör tjattrar det av varnande fåglar och visst!! där 
sitter ju en Spot-bellied Eagle Owl  på en låg gren. En 
stor uv med en helt annan uppsyn än våra berguvar. 
Smärre kalabalik utbryter i bussen efter utrop. Var är 
den? Var är den??? Den sitter dock lugnt kvar och alla 
kan kliva av bussen och tuba in den. Ansiktet är mörkt 
och örontofsarna horisontella, när den blinkar visar den 
sig ha vita ögonlock! Vilken läcker uggla! Vi får en bra 
stund med den medans skymningen faller. Strax därpå 
anländer vi vårt basläger Camp Tingtibe där vi ska 
tälta tre nätter.

foto: Daniel Green

foto: Daniel Greenfoto: Daniel Green

Himalayamounal

Black-faced Laughingthrush
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Härfågel

Mrs Gould’s Sunbird

Spott-bellied Eagle Owl

Green-crowned Brilliant

Himalayan Cutia

Familj med fyra barn

Mountain Bulbul

Beautiful Nuthatch

Golden-throated Barbet

Blue-throated Barbet

foto: Daniel Green

Bilden tagen under 
tidigare resa.

foto: Norbu Bumthap

foto: Daniel Green
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Long-tailed Shrike

Striated Prinia
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Dag 10 måndag 18 mars 2019
Att vakna i tältet på Camp Tingtibe är en mycket 
behagligare upplevelse än uppe på Camp Sengor på 
tretusen meter. Här är det 10-12 grader varmt och en 
Spot-bellied Eagle Owl har ropat under gryningstim-
men. Oriental Magpie Robin sjunger intill tälten och 
flera Great Hornbills kommer glidande över sluttnin-
gen i gryningens första ljus. Vi får kaffe och te med kex 
till av Baboo medan vi står och vaknar till och lyssnar 
in fågelkören. Grey Peacock Pheasant hörs nedåt i 
dalen och en gråspett ropar. 

Vi åker iväg med bussen och stannar till direkt vi ser 
några fåglar, det är ett gäng Lesser Necklaced Laugh-
ing Thrush, en fågel vi inte sett tidigare på resan. Vi får 
se gråspett lite närmare och ser att den har en svart 
rand från hjässan och ned över hela nacken. Ganska 
rejält annorlunda än våra nordiska, potentiell framtida 
splitt kanske? Himalayagråspett? Vi stannar till på en 
bro (fast det egentligen är förbjudet) och tittar neråt flo-
den där två Crested Kingfisher sitter på en sten. Vi 
kliver ur bussen och går nedför en backe, Common 
Green Magpie visar sig, en Giant Squirrel är en häp-
nadsväckande uppenbarelse, som en mård med kort 
nos. Runt kröken sitter en Oriental Hobby i en trädtopp, 

tjusigt orange i morgonsolen. En snygg hane Crimson 
Sunbird är resans första. Orange-bellied Leafbird 
sjunger och Sultan Tit kommer närmare än tidigare. 
En hackspett ropar och trummar, det visar sig vara en 
Pale-headed Woodpecker som vi får kämpa för att se 
bra då den gärna sätter sig inne i bambubestånd. 
När vi får frukost på en fin plats med utsikt visar sig en 
Rufous-bellied Eagle och en Grey-headed Pygmy 
Woodpecker. Irene reagerar på en fågel som nästan 
ser ut som en Cutia…fast den har grå rygg! White-
browed Shrike Babbler! Både hane och hona. En 
mycket rar fågel och inte alls olika Cutia faktiskt. Moun-
tain Hawk Eagle ses också uppe och segla. En hel del 
trevliga fåglar ses längs den här vägen; Small Niltava, 
Nepal Fulvetta, Blue-winged Minla, Red-tailed Min-
la, Bar-winged Flycatcher- Shrike, Crested Serpent 
Eagle, m.fl. Sanja slår också till och upptäcker en ny 
hackspett; Rufous Woodpecker. Småfåglar i toppen 
på bambu-blommor är White-rumped Munias, men 
stoppet genererar ännu en upptäckt, en Collared Fal-
conet sitter i en naken trädkrona. Just som vi sätter 
tuben på denna oroligt charmiga, snygga , lilla fågel, 
kommer en likadan fast med helvit undersida flygan-
de, Pied Falconet! Båda falconetterna flyger upp och 
försvinner i ett blink. Vi letar länge men får inte se dem. 

Senare sitter en Crested Goshawk intill. Men den här 
vägen har också en annan rar fågel och snart får vi se 
den; en White-bellied Heron, som ligger på bo och ruvar. 
Vi kan se den ovanifrån. Boet är nyupptäckt för i år och en 
god nyhet för denna extremt fåtaliga och hotade fågel som 
bara finns med ett 60-tal kända exemplar i världen. Efter 
det åker vi tillbaks till Camp Tingtibe för lunch och vila. Vi 
stannar och köper kylda drycker på byhotellets bar i Ting-
tibe och man inser vad mycket trevligare vi har det som 
kan sitta ute och äta och vila och vara omgivna av naturen 
istället för att bo på ett sunkigt hotell i byn. På bergslut-
tningarna runtom campen - och i hela området - ses de 
vit-lila blommande Mahonia-träden. På närmare håll doftar 
de också härligt som liljor eller jasmine.

Efter lunch och vila ger vi oss ut igen på Gomphu Road. 
Två Barred Cuckoo Dove ses vid campen vid avfärd. Vi 
ser en hel del av de fåglar vi redan sett i området, Crested 
Goshawk och dito Serpent Eagle företräder rovfåglarna. 
På ett par elledningar sitter  några Ashy Wood Swal-
lows, samt en handfull Chestnut-headed Bee-eaters. 
Två Slaty-backed Forktails är våra första och mycket 
uppskattade och grafiskt fulländade. Vi ägnar tid åt att 
söka efter de två bambu-arterna Lesser Rufous-headed 
Parrotbill och White-hooded Babbler, men de visar sig 
inte. Det gör inte heller en Rufous-bellied Tesia, men den 
får vi i alla fall lite röstprov på. Det är dagens sista up-
pdrag, sedan blir det middag på campen. 

foto: Daniel Green foto: Daniel Green

foto: Daniel Greenfoto: Daniel Green

Scarlet Minivet

Roufus Woodpecker

Malayan Giant Squirrel

Great Hornbill

Gyllenlangur
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Spot-bellied Eagle Owl

Dag 11 tisdag 19 mars 2019
I natten hörs både Mountain Scops Owl och 
Spot-bellied Eagle Owl från tälten. Mysigt. Lagom 
varmt och stilla när vi kliver ut idag också. Över mor-
gonkaffet kommer minst 7 Great Hornbills glidande 
och korsar dalen, det är sååå mäktigt och mysigt att 
se. Två Rusty-cheeked Scimitar Babblers visar sig 
fint nära bussen, tre Pin-tailed Green Pigeon kom-
mer och sätter sig i ett träd, Hill Partridge hörs ropa. 
Idag tar vi en annan väg uppför bergen; Dakphel road. 
Vi hinner inte så långt förrän 15-talet Rufous-necked 
Laughing Thrush hoppar på en helt öppen yta framför 
bussen. De har en snyggt rödbrun halskrage i vacker 
kontrast mot det svarta ansiktet. Vi har tidigare bara 
hört arten på resan. Strax därpå Rufous-chinned 
Laughing Thrush, Blyth´s Leaf Warbler sjunger fint 
och ser väldigt gulbröstad ut. Bay Woodpecker har vi 
hört många gånger tidigare men först nu kommer ett 
ex fram och visar sig ordentligt. Kalij Pheasant visar 
sig här med en tupp från den vitryggade ras/ form som 
bara finns exklusivt i Bhutan. Den har vi inte sett förut. 
Två Spotted Forktails blir riktiga scene-stealers, men 
är tyvärr inte tillräckligt nära för bra bilder, bra obsar 
dock. Blue-fronted Blue Flycatcher rör sig helt öppet 
i vägens kant för en gångs skull, det uppskattas. 

Det är en härlig, livfull miljö vi vistas i och där vi är 
som högst ropar en Large Hawk Cuckoo! Vi får se 
Black-throated Prinia (ny splitt från Hill Prinia) och en 
Lesser Racket-tail Drongo som sitter länge och fint i 
solen och bjussar på sig. Här blir stimmigt av en blan-
dflock där White-browed Scimitar Babblers är stjärn-
orna, en flock White-rumped Munias käkar bambu-
frön mittemot. Large Woodshrikes är helt nya fåglar 
för oss och först kommer två, sedan en flock på 5-6 
stycken. När vi sätter oss att äta frukost strax senare 
kommer de på nära håll i den högstammiga skogen. 
Här visar sig också Fiery-breasted Flowerpecker lite 

närmare. Vi skådar oss vidare nedför Dakphel road 
och minsann, hittar vi lilla Lesser Rufous-head-
ed Parrotbill (a.k.a. Pale-Billed P.B). En hona Ru-
fous-necked Hornbill (som har svart hals o huvud) ses 
äta frön från Sheena-träd. Där vi har fin utsikt mot ett 
träd med röda blommor, sjunger en Maroon Oriole och 
så småningom kommer den fram fint och käkar bland 
blommorna i bästa medljus. Det är en hel del fåglar i de 
här träden, bl.a. de båda färgstarka Barbeterna, Oran-
ge-bellied Leafbird och Verditer Flycatcher. Där det 
är en kurva till höger håller sig Little Pied Flycatcher 
i ett buskage med röd-orange blad och ett träd med 
vita blommor. Riktigt tjusigt. Här får Norbu in en White-
browed Piculet men ingen mer får se den. Där vi ser 
en gråspett kommer också en Black-winged Cuckoo 
Shrike, en Giant Squirrel ligger stil på en gren. 

Vi är tillbaka för lunch på campen redan vid 12, det är 
pä väg att bli hett, men så kommer det lite molntäcke 
och allt blir svalt och perfekt. Vi sitter ute i tältfåtöljerna 
och äter, det är ändå så varmt att man gärna sitter i 
t-shirt, kortbyxor och sandaler. (Det finns dock en del 
bitande små flugor här). En Common Taylorbird skul-
kar vid dasset och en Oriental Magpie Robin sitter 
frekvent på närmsta ledning och sjunger, ett par Scar-
let Minivets håller också till helt nära.

Eftermiddagsturen börjar redan kl 14 idag, men det är 
mulet och precis lagom varmt. Vi åker upp på Gomphu 
Road som vi besökte igår. Blue-bearded Bee-eater 
sitter fint på en ledning, en Slaty-backed Forktail ses 
på vägen men släpper oss inte nära. 
Norbu blir fundersam över ett läte han inte känner igen. 
Pema hittar en stor uggla som ser ut som en Spot-bel-
lied Eagle Owl, men har ryggen emot oss och huvudet 
dolt av grenar. När Tenzin och Pema går ner i sluttnin-
gen hittar de en Spot-bellied Eagle Owl till, och det 
visar sig vara den som alstrar ljudet, fast det lät som 

foto: Daniel Green
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Black-throated Sunbird

Camp Tingtibe

White-browed Shrike Babbler

White-bellied Heron på bo

White-rumped Munias

Slaty-backed Forktail

Streaked Spiderhunter

Silver-eared Mesia

Rufous-necked Hornbill

Bilden tagen under 
tidigare resa.

foto: Daniel Green
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Fire-breasted Flowerpecker

Golden-throated Barbet

Golden-throated Barbet

från en mycket mindre uggla. Vi ser alltså två Spot-bel-
lied Eagle Owl i samma lilla dunge. I processen ses 
också en gråspett, ett par Sultan Tit och en Lesser 
Yellwnape.

En Common Green Magpie visar sig vara ett par när 
vi stannar för att försöka få bilder på den. Det är inte det 
lättaste men samtidigt kommer en familjegrupp med 
den hett eftersökta, bomullshuvade, lilla White-hood-
ed Babbler fram i ett bambu-bestånd. Ungfåglarna är 
lätt rödbrunhuvade och tas först av misstag för att vara 
parrotbills. Ett par Mountain Imperial Pigeon äter från 
en palm med frukter. Ett par Great Hornbills sitter rikti-
gt nära vägen i ett träd i ögonhöjd, vi får se dem flera 
gånger otroligt nära, även om det oftast är mot him-
len. Det är väl den sista noteringen för dagen innan vi 
återvänder mot byn för att köpa dricka till middagen. 
Väl framme vid campen börjar det dock regna och mid-
dagen får intas inne i stängt tält, dock av den större 
modellen.

Dag 12 onsdag 20 mars 2019
Ugglorna har ropat under natten som vanligt och av 
Spot-bellied Eagle Owl har vi hört båda lätena, som 
vi nu känner till sedan gårdagens obs på dagtid. Även 
Mountain Scops Owl har tjoat efter att regnet slutade 
vid 23-tiden. Grey Peacock Pheasant hörs också på 
morgonen. 06.10 avreser från Camp Tingtibe samtidi-
gt som vårt camping crew redan rivit hälften av tälten. 
Här jobbar man effektivt. Vi har en lång transfer-dag 
framför oss. Första stopp blir för en ad duvhök i ett träd 
intill vägen, nästa en Asian Barred Owlet som sitter 
helt öppet, tredje för ett finfint par av Red Jungefowl 
som spatserar helt öppet. Vi kommer ut ur skogen och 
ut i ett öppnare, kargare bergslandskap med blåtrastar 
på flera ställen. Ett kort stopp ger både Striated- och 
Rufescent Prinia, en murkrypare flyger förbi utanför 
bussen. Vi går en bit där vi har lövskog på vänster 
hand. White-bellied Erpornis, Yellow-browed Tit och 
Sultan Tit, Grey-hooded- och Chestnut-crowned 
Warbler ses. Några Scarlet Minivets uppe i trädkron-
orna. En Rufous-gorgetted Flycatcher sitter nära i en 
buske, slutligen får vi också fina obsar på en hona Hi-
malayablåstjärt.

Vid 9.30 blir det fikastopp vid miradoren som vi käkade 
lunch vid på vägen hit. Just som vi sitter och njuter som 
mest av vår fika i den strax alltmer värmande solen, 
ropar Norbu ut Grey-heded Parrotbill. Vi skyndar till 
och börjar spana i snåren nedanför. Någon parrotbill 
kommer inte men vi får riklig kompensation med Red-
tailed- och Blue-winged Minlas, Orange-bellied 
Leafbirds, en Speckled Piculet och ett par Blyth´s 
Shrike Babbler. Ännu närmare och ännu bättre ljus än 
förra gången. Överlag är flocken kvar osedvanligt länge 
på samma ställe, perfekt för oss. I en buske ännu närm-
are hälsar Oriental White-eye och bergstaigasång-
are också på. Lite körning och sedan promenad på nytt 
i skuggig sluttning. Här kommer flera Yellow-vented 
Warblers ovanligt nära, likaså Fire-breasted Flower-
pecker. White-crested Laughing Thrush och Green-
backed Tit på andra sidan vägen. Nere vid floden foto: Daniel Green

Maroon Oriole

Fiskare och bruna pelikaner  
i Nicoyabukten

Mangi Chu flyter 58 snatteränder, 2 gräsänder och 3 
krickor. Fåglar vi inte sett i Bhutan förut. Vidare längs 
vägen ses Common Green Magpie, Long-tailed 
Shrike och Bar-winged Flycatcher Shrike, samt flera 
Hodgson´s Redstart. En Mountain Hawk Eagle se-
glar fint över en dal. Lunch serveras vid den stupa där 
vi fikade på nervägen. Då var det varmt och soligt, nu 
är det grått och kyligt, dunjacka och tröja åker på. Ma-
ten är som vanligt jättegod, särskilt baboos tofugryta. 
Whiskered- och Rufous-vented Yuhina och en hane 
Black-throated Sunbird, Före Trongsa visar det sig 
pågå ett vägarbete så vi får snällt vänta en timme tills 
det öppnar igen. Bay Woodpecker hörs under tiden.
Det blir en dryg transfer på slingriga och dåliga vägar 
som blir allt sämre ju senare det blir och ju närmare vi 
kommer vår destination i Phobjeka Valley. Man tror 
inte det är sant hur dålig en väg kan vara. Slutligen når 
vi hotellet, som är finfint och en värmande kamin är 
tänd i matsalen och vi får mat direkt så vi kan gå och 
lägga oss snabbt.

foto: Daniel Green foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Little Pied Flycatcher

Roufus-gorgetted Flycatcher

Blue-bearded Bee-eater
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Brown Myna

Chestnut-tailed Starling

Dag 13 torsdag 21 mars 2019
Frukost 05.30 på Dhangsa Resort i Phobjeka Valley. 
När vi kliver ut sitter både svarthalsad- och rödhalsad 
trast i träden utanför. Vilken start. Vi slingrar oss ner i 
dalen och får strax stanna för mindre sånglärkor som 
går på gräset hyfsat nära. Roständer är representera-
de av först sju, sedan 2. De fina sädesärlorna av alboi-
des-rasen ses här och var. En flock småfåglar intresse-
rar oss då de kommer flygande och landar, det är Plain 
Mountain Finch och vi kan gå ut och titta närmare på 
dem. Kort därefter kommer en större flock med ett 50-
tal och svärmar som vinterhämplingar, fast större. En 
tofsvipa överraskar oss i betesmarken, ett ganska bra 
fynd här i Bhutan, även storskrake nere i ån är lite 
otippat. Vi stannar uppe vid byn där runtomsikten är 
bra. En härfågel ropar och i tallarna bakom oss sitter 
två White-winged Grosbeak, senare kommer en flock 
på 15-talet flygande över oss med tallbits-lika läten. 
Long-tailed Minivets hade man inte heller förväntat 
sig här. I byns kanter ses också Grey-backed Shrike, 
en tornfalk, flera Hodgson´s Redstart och en hel del 
Russet Sparrows. Det är en lerig bygata kantad av 
primitiva hus av plankor men även finare hus i tradi-
tionell stil. Vi ser ett par hus som håller på att byggas, 
med både stengrunder, ytterväggar av plank och på 
insidan isolerar man med lera. Phobjeka-dalen är känd 
som vinterlokal för 300-500 svarthalsade tranor. Vi vet 
att de redan har flyttat norrut för säsongen, men en up-
pgift om att 8-9 fåglar hade dröjt sig kvar de senaste 
dagarna gör att vi ändå letar seriöst. Det ger dock inget 
resultat så vi får nöja oss med att hälsa på den vingska-
dade tranan Kharma som hålls i en alldeles för liten 
voljär intill informations-centret. Blandade känslor som 
vanligt att se en fågel i fångenskap, men fint att få se 
vilken tjusig fågel det är.

När vi åker upp från Phobjeka-dalen kan vi inte låta bli 
att stanna där det går jak och en handfull marknads-
stånd står i rad. Här köps det jak-skällor, jak-ulls-scha-
lar, dito mattor och annat lokalt hantverk. Alpkråkor 
och himalayagamar över. Upp till Pele La passet på 
3.450 meters höjd. En Spotted Laughingthrush sitter foto: Daniel Green

foto: Daniel Greenfoto: Daniel Green

foto: Daniel Green foto: Daniel Greenfoto: Daniel Green
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Spotted Laughingthrush

Speckled Piculet

Ibisbill

Orange-bellied Leafbird

Scarlet Minivet

Yellow-cheeked Tit

White-hooded Babbler

Skådning från vägen

Middag vid Camp Tingtibe

White-throated BulbylWhiskered Yuhina

Sultan TitDimmorna i Tingtibe
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Torkad Jakost finns att köpa

Mangrove Warbler

White-throated LaughingthrushPlumbeous Redstart, hona

Mindre sånglärkaMarknad i Sengor

foto: Daniel Green
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Hus i Phobjekadalen

Rufous Sibia

Selfie med Bhutan crew

Dark-rumped Rosefinch

Large-billed Crow Striated Laughingthrush

Sädesärla av rasen Alboides White-browed Wagtail
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foto: Daniel Green

Plumbeous Redstart, hona

Tranornas dal, Phobjeka-dalen

Roständer

nedåt i sluttningen och visar sig riktigt bra, där kommer 
också både hane och hona Dark-rumped Rosefinch. 
Ett par Yellow-billed Blue Magpie visar sig också här. 
Vi går in på den gamla vägen, Himalayan Griffons se-
glar och en ljus dvärgörn kommer glidande. I rododen-
dron och barrväxter kommer Rufous-vented Tit och 
Grey Crested Tit. White-browed Fulvetta är talrika, 
två Black-faced Laughingthrush och ett gäng Plain 
Mountain Finch noteras också. Några ser White-
browed Rosefinch. En Barking Deer/ Muntjak går fint 
nere i sluttningen vid ett tillfälle.

Sen går färden vidare ner mot varmare trakter. Vi stan-
nar där ett vilt körsbärsträd blommar intensivt i rosa, ett 
gäng Rufous Sibia ser fina ut i den omgivningen. En 
murkrypare i häckningsdräkt lockar till stopp och kort 
därefter ett vattenfall med både White-capped- och 
Plumbeous Redstart. Ett gäng på 8-9 Short-billed 
Minivets hålls i trädkronorna ovanför. Nepal House 
Martins svärmar i luften.

När det är dags att tanka kliver vi ut och ser då att det 
sitter en vanlig europeisk stare i ett träd med majnor. 
Ingen vanlig art i Bhutan men i ökande säger Norbu. Vi 
missade en flock lite tidigare som faktiskt såg ut som 
starar. Vi börjar köra längs floden Punktsang Chu 
och får lov att tvärbromsa, då det står en liten flock 
stripgäss på stranden. Det blir upptakten till en härl-
ig fågelsession. När vi kliver ut och börjar tuba bland 
roständer och åtskilliga alboides-sädesärlor, hittas 
inledningsvis en vanlig europeisk sädesärla av rasen 
alba, andra ”hemma-arter” som gluttsnäppa, dril-
lsnäppa, mosnäppa, mindre strandpipare, bläsand, 
skedand, gråhäger, osv. Men än mer uppskattade är 
förstås de två Ibisbills som går på en liten grusrevel en 
bit uppströms. En vitgumpad buskskvätta sitter nära 
och ett par härfåglar flyger förbi när vi sakta går up-
påt längs floden. River Lapwing är inte heller så dum 
att se. Diversiteten av sädesärlor toppas upp med den 
mest åtråvärda och snyggaste White-browed Wagtail. 
Visar sig bli resans enda. Karl och Staffan hojtar till om 
en blå kärrhök (2k) och sedan skriker de raptor! Då 
kommer först en, sedan två bandhavsörnar glidande 
emot oss uppe i luften. Den ena dyker och stripgäss 
i mängd flyger upp (kanske 3-400) tills örnen försvin-
ner utom synhåll bakom en grusbank i floden. Mäktigt! 
Ibisnäbbarna låter oss komma riktigt nära innan de 
flyger. Då blir de ändå kvar på nästa revel där vi kan se 
dem para sig! Det sista som noteras innan vi kliver in i 
bussen är några Chestnut-tailed Starlings och även 
vanlig stare i ett blomträd där bilen står. Vi kommer 
dock inte så långt förrän det ligger en hel del änder i 
floden som här är betydligt smalare. Bland en del vanli-
gare arter som snatterand, bläsand, kricka, märks 
rödhuvad dykand (7), vitögd dykand (3) och tjusiga 
stjärtänder. Två skogssnäppor landar på stranden 
mittemot. Grey Nightjar spelar så det hörs från vis-
sa hotellbalkonger i kvällen. Natt på Zinkham resort, 
Punakha. Skönt med ett lyxigt hotel i varmt klimat. 
Utsikten är bedårande ner mot Punakha Dzong.

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

White-browed Fulvetta

Dag 14 fredag 22 mars 2019
Idag är det dags att besöka nationalparken Jigme Dorji som ligger en 
knapp timmes krypkörning på dålig väg bort. Lite vanliga Mynas, större 
turturduvor, Long-tailed Shrike, tornfalk, Himalayan Buzzard, m.m. 
ses längs vägen. En bit in i parken stannar vi och börjar skåda oss 
fram längs vägen. Ett helt gäng busiga Minivets är Short-billed Mini-
vet, bara andra gången på resan vi ser dem och många missade dem 
igår så de uppskattas mycket. De är minst 20 stycken. En - eller kanske 
är det två hackspettar - Greater Yellownapes visar sig hyggligt från 
bussen. Asian Brown Flycatcher (glasögonflugsnappare) blir en ny 
bekantskap. Specialiteten Spotted Elachura (tidigare Spotted Wren 
Babbler) ger oss riktigt hyggliga obsar. Arten är utbruten i släktet Leio-
thrix, där det bara är två representanter här i landet, den andra är Red-
billed Leiothrix. (som vi inte sett ännu i dagsläget). En sångare sjunger 
och visar sig hyggligt och fastnar på bild, det är en Buff-barred War-
bler, ser också Grey-hooded Warbler. En hane Small Niltava visar sig 
lite, Verditer Flycatcher sjunger och Slaty-bellied Tesia likaså på flera 
ställen. Den sistnämnda vill dock inte visa sig.

När vi sitter och fikar upptäcks en liten flugsnapparhona i trädet ovan-
för oss, den stämmer inte på något vi sett så vi får titta noga och kan 
så småningom konstatera att det är en Ultramarine Flycatcher. En 
flyttfågel som är på väg mot högre höjd och kanske just har kommit. 
Tjusigt! Hanen är dock ännu tjusigare ;)

En Grey-winged Blackbird i en sluttning med åkermark, skapar lite 
diskussion. Det är fantastiskt att se de höga snöklädda Tiger-bergen 
höja sig i fonden bakom det fantastiska habitat vi går i längs floden. På 
andra sidan är ibland branta klippor och vi spanar av dem efter bruna 
fiskuvar men utan framgång. Flera fina fjärilar visar sig och vi känner 
igen tosteblåvinge från Sverige och Nettle-tree Butterly från Sydeu-
ropa. Däremot en stor Swallowtail i svart och blått och en Nymphalis 
typ sorgmantel/ fuks med brett blått band över vingarna är riktigt mind-
blowing för oss fjärilsentusiaster. En Mountain Hawk Eagle ses segla 
när vi når vandringens högsta punkt. Det börjar bli varmt och skönt, men 
fågelaktiviteten är i minskande. Väldigt fina miljöer dock.

En flock småfåglar flyger upp framför bussen när vi är på väg tillbaka 
nedför och slår till i vägkanten. Vi blir först tysta, järnsparvar? När de 
flyger ut på ett litet fält kliver vi ut med tubarna…det är Altai Accentors!! 
Altaijärnsparvar! En höghöjdsart som bara kommer ner på så här låg 
höjd under vintern. Vilken bonus! En liten andflock i floden  innehåller 
snatterand, bläsand, kricka, lite senare ses även en storskrake. 

På eftermiddagen besöker vi Punakha Dzong, det mäktiga, gamla for-
tet som också är buddhistiskt center och vinterviste för landets andlige 
ledare med sina munkar. Vi får en riktigt initierad guidning av unge herr 
Pema Dawa (tillika vår fågelguide) som kan allt om buddhismen, myter-
na, legendrean och tradition. Mycket lärorikt. 

Grey Nightjar spelar så det hörs från hotellbalkongen även ikväll. Natt 
på Zinkham resort, Punakha. Ett riktigt lyxigt hotel med magnifik utsikt.
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Royal Botanical Garden

Asian Barred Owlet

Crimson-browed Finch

Blue Whistling Thrush

Rosy Pipit
(Himalaya)nötkråka

Brown Parrotbill

foto: Daniel Green foto: Daniel Green

(Himalayan) Jay Rufous-breasted Accentor

Dag 15 lördag 23 mars 2019
Vi lämnar Punakha och sköna hotellet Zinkham resort 
i gryningen och tar några sista bilder på dzongen ned-
ströms ifrån, en ladusvala flyger över floden. Ett par 
stopp för Kalij Pheasant och en Asian Barred Owlet 
på dagkvist. Vi kör en och en halv timme för att kliva ut 
vid the Royal Botanical Garden på 2.650 meters höjd. 
Först blir det frukost vid uppdukat bord i stigande sol, 
på en riktigt läcker plats. Yellow-billed Blue Magpie, 
Blue-fronted Redstart och flera nötskrikor underhål-
ler. En sluttning med halvöppen miljö möter oss med 
buskar och bambu-bestånd. Vi vandrar sakta uppåt. 

Det står inte på förrän vi får kontakt med flera Brown 
Parrotbills och strax därpå Grey-sided Laughing 
Thrush - båda nya för resan. De sistnämnda blandas 
upp med Chestnut-capped LT´s också. En bit upp i 
backen hörs en Golden Bush Robin. Vi försöker locka 
fram den med ljud, men den visar sig bara skymtvis för 
några. Ytterligare en högoddsande skulkare kommer 
härnäst - Red-billed Leiothrix - en trevligt färgad fågel 
lite lik Silver-eared Mesia. Vi får tre försök på vandrin-
gen och till slut har de flesta sett dem vid något tillfälle. 
Minst 5 individer var inblandade. Chestnut-tailed MIn-
la (a.k.a. Bar-throated Siva) är också med. En större 
rosenfink-liknande fågel landar i en buske och sitter 
kvar riktigt länge, bra det för vi får utsökta obsar och 
kan bestämma den till Scarlet-browed Finch. Två 
Crested Serpent Eagle glider plötsligt lågt och maje-
stätiskt över oss. Nere vid dammen hoppar en piplärka 
med rosatonat bröst och hård streckning, Rosy Pipit 
säger Norbu. En Rufous-breasted Accentor hoppar 
en bit därifrån och är den starkast färgade vi sett hittil-
ls med riktigt starkt orange bröst avsatt mot vit strupe, 
sommardräkt? På stranden mittemot springer plötsligt 
två Black-tailed Crake ut och visar sig riktigt bra, vi 
kan se dem flera gånger om sedan.

Fältlunchen är även idag riktigt god, särskilt aubergi-
ne-grytan och fläsk-grytan. En nötkråka visar sig nära 
i en topp och en rättså rejält gul sångare som bestäms 
till Ashy-throated Warbler.

Vi fortsätter till Dochula pass på 3.150 meters höjd. 
Här har 108 stupas byggts (så sent som 2003) efter 
att Bhutans arme fördrivit en terrorcell med indiska se-
paratister från Assam, vilket kostade 11 buthanesiska 
soldaters liv. En tjusig plats om än en turistfälla så är 
det renaste och mest uppstyrda passet vi besökt, har 
till och med asfalterad parkering.

Timphus reningsverk är ingen underbar miljö, men vi 
har tur att det är lördag för här pågår en bågskytte-mat-
ch på en grus-yta intill floden. Vi går längs kanten för att 
leta beckasiner men skogssnäppa och drillsnäppa är 
det närmaste vi kommer. Däremot är det gott om alboi-
des-sädesärlor och Rosy Pipits! Rosenpiplärkor! Det 
ser ut som att Norbu haft rätt från början och jag får be 
om ursäkt för min skepsis. Några småflockar med ro-
ständer flyger också förbi. När vi kommer upp till själva 
reningsverksdammarna kan vi lägga ibisbill till listan, 
fler av allt vi redan sett, men också en White-browed 
Wagtail. Snygg och efterlängtad! Vilket ögonbryn! 
Längs transfern mot Thimpu ser vi den tredje långur-
en - Grey Langur - en hel sluttning full med ett 70-tal 
apor faktiskt, och dessutom i öppen miljö. Det blir tidig 
ankomst till staden Thimpu, så vi hinner t.o.m. gå på 
en liten hantverksmarknad en stund innan vi checkar in 
på det centralt belägna men trevliga hotellet Gangtey 
Heritage. Här finns en ölshop, ett separat kafé samt 
ett slags spa med bastu och pool (!). Träffar också 
en svensk grupp från världens resor här. På kvällen 
är det bara svenskar i matsalen. Det är dock de enda 
svenskarna vi träffar på hela resan. Nåja några av dem 
stötte vi ihop med vid Punakha Dzong.
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Goral, killing

Dag 16 söndag 24 mars 2019
Dagens utflyktsmål heter Cheri monastery. Vi äter 
frukost i riktigt kristlig tid för en gångs skull. Här På 
Gangtey Heritage hotel har de en omelett-kock som 
lagar vad du vill av ägg på beställning i ett litet show-ki-
tchen i matsalen. Tjusigt! Avreser det tjusiga hotellet 
strax efter 07. Första stopp blir vid en litet vattenflöde 
som rinner genom halvöppen skog, med buskmarker. 
Beckasin! hojtar Karl. Minsann, här står en beckasin 
och trycker i gyttjan, eller är det en morkulla? ser både 
långnäbbad och rättså stor ut. Men när den börjar röra 
sig ger den ett smärtare intryck, kliver fram i vätan och 
står och gungar ett tag. Ansiktsteckning och vit buk le-
der oss till först att tro på Pin-tailed Snipe - sibirbeck-
asin! Men när filmen läggs ut på nätet blir den artad 
av flera som Solitary Snipe - bergbeckasin! En ren 
bonusart som man inte ser på varje resa hit. Minst tre 
White-collared Blackbirds här också. Vi följer Thimpu 
river uppströms in i kuperad tallskog. Här ligger ett uni-
versitet för munkar mitt inne i skogen. Vi stannar till 
vid en liten bosättning och går runt lite i skogen. Flera 
White-collared Blackbirds och Grey-winged Black-
birds käkar bär i nedhängande klasar i träden. Vi 
spanar hårt efter Long-billed Thrush men förgäves, går 
upp längs en bäck där vi ser två sorters ekorre. Hack-
spetts-ljud hörs och en tjusig Rufous-bellied Wood-

pecker visar sig riktigt nära och fint och trummar en 
kortkort trumning, kortare än större hackspett t.o.m. En 
sibirisk piplärka och flera större turturduvor knatar 
omkring på marken i den glesa tallskogen. En Snow 
Pigeon kommer flygande och leder oss till en hel flock 
med 30-talet duvor som sitter i ett träd, strax därpå 
kommer en större flock på kanske 70 individer flygan-
de, en av de snyggaste duvor man kan se i området. 
Snart är vi framme där det är dags att börja vandrin-
gen, här ses Yellow-browed Tit och Rusty-flanked 
Treecreeper, 

Uppe vid klostret går en Goral - en slags bergsget, 
snart ser vi flera, även en riktigt liten killing. Ännu högre 
upp i sluttningen en flock småfåglar i gräset, en härlig 
blandning av Russet Sparrows och Altai Accentors. 
Vi tar av oss skorna och kliver in i det fina, gamla klo-
stret som är det äldsta i landet (byggt på 1630-talet). 
En buddistmunk gör en ceremoni med mantran och 
trumspel, intressant. Lunch serveras efter nedstigning 
i en riktigt fin omgivning längs floden. Här hoppar Ru-
fous-breasted Accentor fram nära och fint. En mård 
går plötsligt vid vägkanten; Yellow-breasted Marten, 
närmaste obsen hittills. Den hade vi inte tänkt på. Natt 
på Hotel Gangtey Palace ovanför Paro.

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

Royal Botanical Garden

Solitary Snipe

Punakha Dzong

Gentiana sp

Bilden tagen under 
tidigare resa.

foto: Daniel Green
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Altai Accentor

Roufus-bellied Woodpecker

Roufus-breasted Accentor

Större Turturduva

White-collared Blackbird

Capped Langur
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Grey Langurs

Blue-fronted Redstart

Blue Admiral (Kaniska canace)

Bågskyttar

Orkidé (Calanthe plantaginea) 
i Jigme Dorji
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Dag 17 måndag 25 mars 2019
Idag är det äntligen dags att bestiga…nåja… att begå 
vandringen upp till Tiger´s nest. Denna heliga och fan-
tastiska plats och tillika fysiska utmaning med sina 600 
höjdmeters stigning. Vi ser tre härfåglar i byn innan 
baspunkten och några White-collared Blackbirds, 
White-throated Laughingthrush och Yellow-billed 
Blue Magpies.  Vid parkeringen hyr man handgjorda 
vandringsstavar i trä för 50 Ngultrum (bra exempel på 
lokalt, hållbart entreprenörsskap - man lämnar tillba-
ks dem efter vandringen). Här är livligt av hästar och 
deras förare, enligt vad vi får höra väljer ca 80% av 
besökarna att åka hästrygg upp till kaféet - som är un-
gefär halvvägs till klostret. Vi går i lugn takt. Starten är 
på 2.667 meter. Det är en ansträngning för alla utom 
vår guide Pema att gå uppför. Vi njuter i alla fall en skön 
fika när vi kommer till fiket och har redan strax innan 
kunnat glädjas av vyn upp mot nästet och tagit bilder. 

Nästa del börjar brant, men det är finare skog här. 
Stora lövträd med mossbelupna grenar och gott om 
skägglav. Vi har inte sett särskilt mycket fåglar ännu, 
men här uppe kommer en Black Eagle glidande fint för 
några av oss. Det är ganska mycket folk på leden, mest 
asiater, typ kineser/ koreaner/ thailändare, men även 
indier och högljudda italienare. Inga svenskar dock. En 
person fotograferar mot buskarna och avslöjar därmed 
ett par Chestnut-crowned Laughingthrush som hop-
par nära i undervegetationen. Strax intill ett par White-
browed Fulvettas. En plats med sopor lockar också 
fåglar, det är Sanja som tittat till och här är förutom nyss 
nämnda även flera Black-faced Laughingthrush och 
ett par Streak-breasted Scimitar Babblers. Vid 3.120 
meter har vi nått ledens högsta punkt och man kan se 
ner (jo faktiskt) på klostret. Härifrån är det stenlagd 

trappa med järnräcke som går nedåt en bit först, in i 
ravinen och sedan upp igen till själva klostret. Det är 
en sista, men avsevärd fysisk utmaning. En del väljer 
att avstå och vänder tillbaks. Vi är nu tre man kort. I 
klostret får man ta av sig skorna och gå runt på de kalla 
stengolven. I två olika rum träffar vi på lamor som utför 
ceremonier eller ger välsignelser som man också kan 
be att få om man vill ha en buddhistisk lyckönskning 
med sig i livet. De mest praktiserande besökarna gör 
prostrationer (faller på knä och framötböj med händer-
na och pannan mot marken). Det offras/ doneras se-
dlar i skålar på altaren som är fyllda med idel gyllene 
föremål och buddha-statyer. 

Vi får också se den legendariska self-speaking statue 
(själv-talande statyn) som påstås ha överlevt den sista 
branden, samt därtill flyttat sig själv hit. Klostret bran-
dhärjade 1950 och 1998 och återuppbyggnaden är av-
slutad och man kan inte se några spår av brand. Det 
är ö.h.t. en häpnadsväckande bedrift att det har kunnat 
byggas någonting alls på en så här utsatt och svårtill-
gänglig plats. Det är helt klart en del av det fascinerande 
med Tiger´s Nest. Det är alltså en rejäl byggnad…och 
den är byggd på en tillsynes lodrät klippvägg! Buddhi-
sterna ser den som en av de 10 mest heliga platserna i 
buddhistvärlden. Rökelse stör någras andning och det 
blir upptakten till en deltagares plötsligt vikande hälsa - 
troligen i kombination med höjden. Vi får hjälpas åt att 
ta oss tillbaka mycket långsamt och försiktigt. men allt 
går bra till slut och vi samlas glada och styrkta och ser-
veras varm lunch nere i restaurangen. Sedan är resten 
av nedstigningen inga problem. De som hade tur uppe 
vid klostret fick se en murkrypare på den släta, branta 
klippan och nära möten med  alpjärnsparvar. Natt på  
Hotel Gangtey Palace ovanför Paro.

foto: Daniel Greenfoto: Daniel Greenfoto: Daniel Green

Tigers nest

Alpjärnsparv

Streak-breasted Scimitar Babbler Green-backed Tit Större turturduva

Bilden tagen under 
tidigare resa.

foto: Daniel Green
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Yellow-billed Blue Magpie

Ibisbill

foto: Daniel Green

Dag 18 tisdag 26 mars 2019
Sista heldagen i Bhutan. Tidigt åker vi upp mot Che-
lela pass, det högsta pass man kan köra bil till i lan-
det. Först är det skog och det går Kalij Pheasants 
på var och varannan meter längs vägen, oftast i par 
eller med en udda fågel till. Vi räknar 15 stycken un-
der en sträcka, sen tar det slut. Här är det den formen 
med vitt på bröstet. Det är lite för mörkt fortfarande för 
att fotografera. Där skogen börjar öppna sig lite mer, 
stannar vi och får lyssna till en härlig, flöjtande sång-
strof. Det är Pema som reagerat på den och i en hög 
cedertopp hittas snart en hane Collared Grosbeak. 
Snyggt! Några träd bort sitter en hane Dark-breasted 
Rosefinch. Båda är nya för oss och visar sig bli resans 
enda av sin respektive art. Här tisslar också svartmes 
och kungsfågel i granruskorna. En Himalayan Blue-
tail har setts skymtvis innan. En Himalayavråk på en 
stolpe också. Vi fortsätter köra uppåt och får se blod-

fasaner på flera ställen, där det börjar ligga alltmer snö 
på marken. Här är det den formen som inte har något 
rött på bröstet. Här kommer också Himalayamounaler 
gående, både hanar och honor. Urtjusiga och så kul att 
se dem igen i sitt rätta habitat och med tofsarna på hu-
vudet upprätt stående. Vi ser nog runt dussintalet blod-
fasaner och ett tiotal mounaler innan vi kommer upp till 
Chelela. Vi bjuds på frukost av teamet på en plats med 
utsikt. En fågelsång hörs och efter lite tubspaning hittas 
en snygg hane Himalayablåstjärt posterad i toppen 
på en liten gran. Den rör sig sedan i sluttningen ovanför 
oss tillsammans med ett par Blue-fronted Redstart. 
Först är det riktigt kyligt och molnigt här, det känns som 
minusgrader, men strax spricker det upp och solen kan 
börja värma oss lite. Sitter underbart fint med kaffe och 
toast, m.m. just nu. En tornfalk ryttlar över bergssidan. 
Vi strävar vidare och stannar i mer öppen terräng där 
ett gäng White-winged Grosbeak sitter i smågran-

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green

foto: Daniel Green foto: Daniel Green

White-winged Grosbeak

Chestnut-crowned Laughingthrush

Himalayan Bluetail

Primula sp

Blodfasaner

Alpkråka
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Himalayas taggiga kanter

White-browed Rosefinch, par
Norbu och Pema

ar och flöjtar tallbits-likt. En rejäl svärm med 100-tals 
Plain Mountain Finch flyger upp och ner och hit och 
dit. Vi såg en stor flock nere i skogen också, de på-
minner om våra bergfinkars uppträdande på vårflytten. 
Här visar det sig att ännu en hane (morgonens tre-
dje) Himalayablåstjärt håller revir, för den sjunger för 
glatta livet och är dessutom riktigt orädd och bjussar 
på film och fina bildlägen. Där skylten förkunnar 3.988 
meter tar vi en gruppbild och väljer p.g.a. dimman att 
vandra neråt i västlig riktning. Häråt ligger byn Haa, 
men sedan ett riktigt ingenmansland med gräns mot 
Kina faktiskt. En sorkliknande gnagare ses bra och vi 
vet ju redan att det är Pikas - Large-eared Pika he-
ter den för att vara exakt, säkert basfödan för vråkar 
och tornfalk här uppe. Då borde det kanske kunna 
finnas ugglor på högre höjd också egentligen? Flera 
mounaler i öppen miljö här, gärdsmyg visar sig och 4 

White-browed Rosefinch ger helt ok obsar i nedförs-
lut. Black-faced Laughingthrush likaså. Sedan börjar 
det snöa och vi får helt enkelt skynda oss ner på lägre 
höjd, äta lunch i för ändamålet uppsatt tält, där vi också 
avtackar besättningen för nu skiljs vi åt. Indiska turi-
ster skriker och skrattar och tar bilder i den för dem så 
exotiska snön. Vi lider lite (för det snöar rejält) men får 
vara nöjda att morgonen blev så fin och produktiv fåg-
elmässigt. När man kommer närmare Paro övergår det 
i regn, men snart blir det uppehåll när vi ska göra stan. 
Bankärenden, shopping och fika för de som vill. Snart 
är vi tillbaka till vårt härliga Hotel Gangtey Palace. Då 
det är ganska behaglig temp ute nu, (+18 kanske) tar 
vi en öl på verandan och njuter av livet. Pema och Ten-
zin kommer och äter middag med oss - det är ju sista 
kvällen i Bhutan. 

White-browed Shrike Babbler

Kalij Pheasent Himalayan Mounal
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Roufus Marsh Glider (Rhodotemis rufa)

Common Picturewing (Rhyothemis variegata)

Greater Crimson Glider (Urothemis signata)

Common Mormone (Papilio polytes)

Asian Pied Starling

Dag 19 onsdag 27 mars 2019
Vi lämnar Paro med morgonflyget till Colcata efter att 
ha sagt adjö till våra eminenta vänner; guiden Pema 
och vår chaufför Tenzin. I Colcata möts vi upp av  
fågelguiden Sarbani Nag upp med buss och chaufför, 
samt t.o.m. en extrabil för säkerhets skull. De tar oss 
först med ut till en öppen våtmark en halvtimme från 
flygplatsen. Sarbani berättar att det är en våtmark som 
tyvärr är på väg att exploateras av alltmer bebyggelse. 
Ännu finns här en del fågel dock. Vi ser flera Black 
Drongos direkt som sitter på busktoppar och annat i 
närheten. Ute i våtmarken är Asian Open-billed Stork 
flertalig, Indian Pond Heron likaså. Karl arbetar in-
tensivt med tuben och hittar snart citronärla på nära 
håll och två sorters Jacanor, Pheasant-tailed- samt 
Bronze-winged Jacana. Snyggt! En lärka sjunger lite 
intill oss, en Bengal Bush Lark. Grässångare och 
Plain Prinia hålls i gräset intill. Bland änder ses sex 
årtor och en snatterand. Grönbenor är enda vadaren 
men det finns en hel del av dem. Ett högt läte hörs från 
träden intill - det är göken Asian Koel. En svart gök 
(hanen) som parasiterar på huskråka(!) Vi får dock nöja 
oss med att höra den. Smådoppingar, de vita häg-
rarna, samt dvärgrördrom, ses också. Purpurhäger 
visar sig två gånger men purpurhönan Grey-breasted 
Swamphen får bara Karl se. Enstaka ladusvalor och 
Asian Palm Swift flyger omkring i luften, brunglador 
likaså. 

När vi känner att vi sett det mesta här, åker vi vida-
re. Sarbani ska ta oss till ett område på andra sidan 
stan med jordbruksmark säger hon. I en rondell vi 
kör förbi går en Paddyfield Pipit på gräsmattan. Det 
är förstås helt fascinerande att transporteras genom 
Colcatas olika stadsdelar, från nybyggda kvarter med 
höga hyreshus och långa, raka boulevarder till gyttret 
i smalare gränder med kåkstadsliknande bebyggelse 
och ändlösa strömmar av tutande fordon och rullande 
ekipage av olika slag. Vi stannar där det börjar bli mer 
vatten, fiskdammar, risfält och öppen landsbygd. Vi går 
ut på en slags bygata omgiven av vatten. 

Dvärgskarvar, Open-billed Storks, jacanor, osv 
hålls i vattenlandet. En Asian Pied Starling sitter 
nära, Black-hooded Oriole sjunger fint i träden och 
Blue-throated Barbet likaså. Smyrnakungsfiskare 
sitter intill när vi får frukostpaket som lunch i skuggan 
under träden. Det är närmare 30 grader nu så skönt 
med lite skugga. När vi senare går utåt det öppna 
vattenlandskapet kommer en dvärgrördrom flygan-
de och landar ganska nära. På samma sätt dimper 
en White-breasted Waterhen ner framför oss. Ladu-
svalor och Asian Palm Swifts har vi sett, men rost-
gumpsvalor och snarlika Striated Swallow visar sig 
också. 

Flera fina trollsländor har visat sig och just som vi ska 
försöka fota en fantastisk picturewing slukas den av 
en groda när den går ner mot vattenytan. Fjärilar finns 
också att beskåda, monarkliknande Plain tigers, en 
spektakulär, stor, svart Swallowtail heter Commom 
Mormone (Papilio polytes). En halvliten, intensivt gul 
är Common Yellow (helt enkelt), en rödorange heter 
Tawny Coster (Acraea terpsicore) och en tillsynes per-
fekt blandning mellan påfågelöga och nässelfjäril är en 
Peacock Pansy (Junonia almana). Vi går vidare och 
skriker rakt ut när tre Cotton Teals kommer flygande. 
Längre bort sitter en Indian Cormorant, på väg dit en 
hane vitgumpad buskskvätta och tre Yellow-footed 
Green Pigeons. Bomullskrickorna har vi fått fina ob-
sar på i 2 par, Bronze-wingad Jacanas likaså och här 
finns även en del vanliga rörhönor visar det sig. Slutli-
gen hörs en till gök - Common Hawk Cuckoo - en art 
som parasiterar på Jungle Babbler. Vi tycker det räcker 
då dagen börjar bli het. En Oriental Magpie Robin blir 
det sista som ses innan vi lämnar platsen och åker till 
The Sonnet Hotel i stadsdelen Salt Lake som är gan-
ska grön och lite diplomatkvarter-aktig. Här vilar vi, äter 
middag och gör krysslista, samt vilar igen, innan det är 
dags att ta bussen till flygplatsen och ta nattflyget hem. 
Efter smidigt byte i Doha, Qatar, kan vi beträda svensk 
mark igen och andas in den friska, svenska vårluften.

foto: Daniel Green

Bengal Bush Lark
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Tawny Coster (Acraea terpsicore)

Fr.v. Norbu Bhumthap, Gunnar Hillerdal, Sanja Gustavsson, Irene Jensen, Pema Dawa, 
Daniel Green, Karl-Erik Gustavsson, Ingrid Karlsson, Stefan Åkeby och kocken Baboo
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Plain Prinia

Grässångare

Fika vid bussen

Väggmålningar på hus



Birdsafarisweden - Res / www.birdsafarisweden.se / daniel@birdsafari.se / +46-(0)706-184316

Resan är ett samarbete mellan 
Birdsafarisweden och Karlmark Resor.

www.birdsafarisweden.se
daniel@birdsafari.se

+46 - (0)706-18 43 16

Formgivning: Max Green Ekelin
Copyright 2020

foto: Daniel Green


