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Birdsafariswedens första resa till västra Papua genomfördes i samarbete med indiske fågelguiden Sujan Chatterjee, som 
har flera års erfarenhet av resor i området och ett väl förgrenat kontaktnät med lokala guider och fixare. Något som man kan 
säga är helt avgörande för möjligheterna att både resa och – framförallt – för att hitta fåglar på den här destinationen. Här 
finns delar som inte har vare sig mobiltelefon-täckning eller internet och ett indonesiskt sim-kort i  telefonen är avgörande. 
Det slående med västra Papua är hur mycket orörd natur – mestadels bergsregnskog – som finns. När vi flög in tämligen 
lågt över ön och mot Nimbokrang den första morgonen och även när vi flög över Vogelkop-halvön, var det otroliga vyer 
med till synes oändliga, orörda skogar som syntes. Papuas regnskogar är världens näst största  regnkogsområde efter 
Amazonas – och den är i mycket bättre skick. Vi hade turen att få se alla 13 paradisfåglar (+ 2 manucoder) som man hade 
teoretisk chans att se på turen. De flesta fick vi också se spelande, även om Black Sicklebill och Magnificent Riflebird 
troligen hade slutat spela för säsongen (nästa resa går därför tidigare). Dessa fick vi ändå bra obsar på. Boendet på 
västra Papua är enkelt, ibland primitivt, men avslutningsvis riktigt bra på dyklodge i övärlden Raja Ampat, ett riktigt paradis 
med fina stränder, palmer, korallrev, fiskar och endemiska fåglar. En perfekt och njutbar avslutning efter en del strapatser.

Västra Papua  8 - 26 oktober 2019 

Upplägg
Flyg till Jakarta där vi vilade en natt och en halv dag innan vi reste vidare till Jayapura/ Sentani. Första dagarna i 
låglandet Nimbokrang med guiden Yamil och boende i hans ”homestay”. Tidiga morgonvandringar till spelplatser för 
Lesser BoP, 12-wired BoP, Magnificent Riflebird, King BoP,  Pale-billed Sicklebill, Victoria Crowned Pigeon,  Papuan 
Frogmouth med mera 

Flyg Jayapura – Manokwari.
Den lilla byn Sioubri i Arfakbergen når man numera (sedan 3 år) med 4-hjuls-drivna jeepar, men man måste köpa med 
sig alla förnödenheter i närmaste stad, Manokwari. Sedan bor man i mycket enkla trähus och gör vandrinar ut och upp 
i bergen. Här är den mest krävande vandringen upp till en tältcamp på 2.200 meters höjd där man spenderar en natt 
för att komma till spel- och obsplatser för en rad arter, Black Sicklebill,  Long-tailed Paradigala, Magnificent BoP, Arfak 
Astrapia, Western Parotia, Vogelkop Bowerbird, Vogelkop Melidectes, Papuan Eagle med flera. Tillbaka till Manokwari 
för en bekväm natt på lyxigt hotel med pool och tvättservice. 

Flyg Manokwari – Sorong. Färja Sorong – Waigeo, Raja Ampat. Båt till lodgen. Tre dagar på ön Waigeo för att se 
spelande Wilson´s och Red Bird-of-Paradise, Moustached Treeswift, Eclectus Parrot, Palm Cockatoo, m.m. Snorkling, 
bad o dyk för den som vill. 

Färja tillbaka till Sorong och flyg till Jakarta, där vi sov en natt igen innan den långa flygresan hem via Qatar.

Researangör: BirdsafariSweden / Karlmark resor
Reseledare:  Daniel Green
Guider:  Sujan Chatterjee, Zeth Wongor, Yamil
Deltagare: Jakob Nygren, Stephan Holm, Krister Aronsson, 

Jan Hellstrand, Tomas Hallingbäck

Text: Daniel Green
Daniel Green, Jakob Nygren, Stephan 
Holm, Sujan Chatterjee, Tomas 
Hallingbäck, Krister Aronsson

Foto:
Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green Foto: Daniel Green

Sooty-headed Bulbul

Spotted Dove Javan Myna

Tisdag 8 oktober 2019
Lämnar Arlanda 22.40 mot Doha med Qatar airways.

Onsdag 9 oktober 2019
Bara drygt 2 timmars väntan i Doha på anslutningen till 
Jakarta. Landar Jakarta vid 20.40 lokal tid efter 9 timmars 
flygning. Sujan tar emot utanför terminalen med en buss 
som tar oss direkt till hotellet. Det är +28 grader ute. Vi 
är nöjda med att ha klarat huvuddelen av resan och går 
och knyter oss då klockan är 23.00 lokal tid. (fem timmar 
mindre i Sverige). Vi har då rest i cirka 18 timmar, mer om 
man inkluderar resa till Arlanda för var och en.

Torsdag 10 oktober 2019
Frukost 07.00 för att hinna sova hyfsat länge men ändå 
komma ut innan det blir för varmt. Det är disigt/ molnigt 
över Jakarta men varmt ändå. Frukostmatsalen är ett 
mindre kaos efter att en jättegrupp (mest kvinnliga) 
pilgrimer på väg till Mekka gjort praktiskt taget rent hus 
på buffén, kaffet är slut, juicen är slut, glas och koppar 
är slut. Lyckligtvis får vi bröd rostat på direkten och kan 

börja få i oss lite i alla fall. Efter frukost tar vi taxi (stavas 
taksi här) till Jakartas djurpark - Ragunan Zoo - som 
är ett av denna tätbebyggda mångmiljonstads större 
grönområden faktiskt. Längs vägen ses svalor, seglare, 
duvor och bulbyler som vi inte kan bestämma. Direkt vi 
kliver ur taxin vid djurparken hörs fåglar och vi fokuserar 
mot de närmsta, höga träden. En Coppersmith Barbet 
sitter på en klubbliknande gren och hackar, kanske ut ett 
bohål. Strax kommer en till med mera rött på strupe och 
panna, kanske hona och hane. Duvorna här är Eastern 
Spotted Dove. Red-breasted Parakeets låter som 
andra parakiter och ses undflyende över trädtopparna, 
precis som andra parakiter. En hackspett i toppen intill ser 
prickig ut, Freckle-breasted Woodpecker säger Sujan. 
Inne på zoo blir Sooty-hooded Bulbul snart inhängd 
och vid den större entrén får vi strax se bulbyler med vita 
ögonbryn - Yellow-vented Bulbuls. Här också en hona 
Olive-backed Sunbird och en Olive-backed Tailorbird. 
Seglare - eller är det svalor? - av flera modeller flyger 
omkring lågt och nära. Mindre och ganska oansenliga 
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med något ljusare övergump ska vara Edible nest 
Swiftlets. Högre upp på himlen, större och vitgumpade 
House Swifts, riktigt lågt över gräsmattorna och väldigt 
fladdermuslika, drar Cave Swifts omkring, riktigt nära 
ibland men helt omöjliga att titta på i kikare eller kamera. 
De ser mer blåsvarta ut på ovansidan. Pilfink är den enda 
”svenska” fågeln här. En gök flyger förbi men får lämnas 
obestämd. Då är en förbiguppande, gul gylling lite mer 
tillgänglig, då den dessutom kommer tillbaka och med två 
exemplar - Sunda Black-necked Oriole enligt Sujan. Här 
går Javan Myna på gräsmattan och kan strax jämföras 
med Common Myna på andra sidan stigen. Lite längre 
in i parken ett par Scarlet-backed Flowerpeckers. 

Vi är lite tagna av värmen och signalerar till Sujan att en 
fika inte skulle sitta fel. Det ordnas strax i ett litet stånd, 
där vi får både te och kaffe och kalla drycker, som sitter 
riktigt gott i värmen. Här ser vi ytterligare 3 Coppersmith 
Barbets i det närmsta trädet. Bortom elefanterna ser vi 

snygga Small Minivets och vireo-liknande Common Iora. 
I en blommande buske upptäcker Jakob en Fantail och det 
är en helt korrekt iakttagelse och mer precis en Malaysian 
Pied Fantail. Har även den goda smaken att flyga ner och 
sätta sig på ett staket och visa stjärten ordentligt. Här också 
ett par ekorrar vars artnamn vi ber att få återkomma till. Vid 
hjortarna sitter en mörkgrå trollslända av Orthetrum-typ 
som vi också får lämna därhän så länge. Fjärilar ses också 
lite här och där, främst en rödbrun halvstor Peacock-
typ, vid en buske några riktigt små blåvingar också. 

Efter två timmar åker vi taxi tillbaka till hotellet och 
inmundigar en enkel lunch på uteserveringen intill hotellet. 
sen blir det vila och fritid i våra hotellrum som Sujan 
fixat så vi får ha kvar till klockan 19 ikväll. En promenad 
i hotell-området hinner de flesta med också. Underbart. 

På eftermiddagen i hotellområdet ses en typ Black-
throated Munia. Svalor i hotellområdet inkluderar Pacific 
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Chocolate Pansy-Junonia hedonia ida

Jakarta Ekorre Malaysian Pied Fantail

Kungsfiskare

Kungsfiskare

Sacred Kingfisher

Yamil´s omhändertagna Northern Cassuary
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Swallow. Efter buffé-middag i hotellmatsalen blir vi körda 
till flygplatsen och avreser med nattflyget mot Jayapura 
på Västra Papua vid 23-tiden.

Fredag 11 oktober 2019 Jayapura - Nimbokrang
Klockan 07.15 lokal tid landar vi i Jayapura, (2 timmars 
tidsskillnad mot Jakarta ska sägas). Det är en liten 
flygplats och Cyklops-bergens gröna vägg möter blicken 
när man kommer ut. Det är varmt men ännu behagligt. Vi 
hinner beställa en kaffe i ett av stånden utanför innan våra 
guider kommer och hämtar oss med två bilar.
Ena bilen gör ett stopp vid en ganska vidsträckt sjö 
och ser en ung White-bellied Sea Eagle, Lilttle 
Black Cormorant, Brahminglada, skäggtärnor 
och åtskilliga silkeshägrar. Båda bilarna får se en 
duvhöksliknande rovfågel som glider förbi mobbad 
av två mindre fåglar, det är en Variable Goshawk. 

Den andra bilen stannar vid ett öppet gräs- och 
buskområde och får se en Sacred Kingfisher, en snygg 
lagom stor, ganska kortnäbbad kungsfiskare, med 
blåturkos rygg, gump och stjärt. En övervintrare som 
spenderar mars-oktober här men häckar i Australien. 
I diket intill vägen huserar tre småfåglar av lika många 
arter, vi hinner se lilla, svarthuvade Hooded Mannikin 
(en Munia) och en honfärgad Crimson Finch, samt mer 
närgångna Willie Wagtail, en svartvit fågel (en Fantail) 
som tycks verka nära människor i olika miljöer här. Den 
sistnämnda tycks f.ö. ha ett bo i en buske nära vägen. 
Efter knappa två timmar på ganska vindlande vägar är 
vi så framme i byn Nimbokrang och Jamil´s homestay. 
Jamil är vår fågelguide, tillika hans svärson Kholik. Olive-
backed Sunbird hörs från verandan. På baksidan möter 
oss den otroliga synen av tre Northern Cassuary som 
går i en slags inhägnad för rehabilitering. Vilka djur! Strax 
presenteras vi för lunchen som består av ris, bitar av fisk 
i stark sås, grönsaker och lite melon- och ananasbitar 

till efterrätt. Helt ok med tanke på att vi inte ätit frukost 
idag. Klockan 12 är vi redo för siesta. De flesta sov väl 
inte så mycket på flyget inatt. Det blir en bra tupplur, men 
14.30 är de flesta på benen och tar en kopp kaffe på 
uteplatsen. Här finns bekväma soffor och låga bord, så 
lite lounge-miljö faktiskt. Genomgående ser man väldigt 
lite utemöbler här, folk sitter mest på marken eller direkt 
på golvet. Böneutropet blandas med en avlägsen åska. 
Strömmen har visst gått. Inte ovanligt här, säger Sujan. 

Vi klär oss och lastar in oss i våra två fågelguiders bilar. Vi 
åker bara en liten sväng bort mot gräs- och buskmarkerna vi 
passerade i förmiddags. Sacred Kingfisher sitter ganska 
fint nu och flyttar sig t.o.m. ännu närmare så vi kan få 
lite bilder. Fawn-breasted Bowerbird ses flyga av och an 
med flera exemplar, likaså New Guinea Friarbird. På långt 
håll upptäcks först en, sedan två Moustached Treeswift 
på en kraftledning. Där också en hel flock med Metallic 
Starlings samlas. Vi ser också en flock Singing Starlings 
närmare. Flera Golden-headed Cisticolas sjunger och 
visar sig här, även åtskilliga Crimson Finch, varav flera fina 
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KungsfiskareNorthern Cassuary

Foto: Daniel Green
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Svart buskskvätta

Nimbokrang

Bhrahminy Kite
Crimson Finch
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röda hanar. Drillsnäppa i ett dike känns lite malplacerad, 
men ok då. En ärla hörs och kommer gungande, citronärla 
känns och låter det som, men det är Eastern Yellow 
Wagtail. White-shouldred Fairy Wren visar sig också. 
Lesser Black Coucal tutar och sitter sen i en buske 
fullt synlig. Inte så dum utdelning ändå, då faktum är att 
Nya Guinea har väldigt få fågelarter som hunnit anpassa 
sig till öppna miljöer då de inte funnits så länge på ön. 

Kvällningen blir en riktigt höjdare då vi åker en allt mer 
igenväxt gräsväg och stannar i ett skogsbryn vid en liten 
bro. En kortstjärtad seglare flyger över två gånger och är 
en Papuan Needle-tail. Några fladdermöss drar omkring, 
så småningom manifesterar sig en nattskärra mot himlen 
- Papuan Nightjar - samtidigt står vi stilla och lyssnar 
till Rufous-breasted Kookaburra, Papuan Frogmouth, 
Marbled Frogmouth, Common Shining Flycatcher. Sen 
tar grodor och syrsor över kvällskören. En av bilarna halkar 
nästan ner i diket när den ska vända, vi får alla hjälpas åt 
med full kraft för att putta upp den ur sitt kritiska glidläge. 
Middag, kryssning och genomgång av morgondagens 
utmaning som stavas Birds of Paradise och inkluderar en 
timmes vandring med stövlar på!

Pinon Imperial Pigeon

Foto: Krister Aronsson
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Lördag 12 oktober 2019 Nimbokrang
Frukost 04.00, game-face on och ut i mörkret. Vi kör 
bygatan till sitt slut och börjar vandringen rakt ut i grönskan. 
Först är det lite odlingar och halvöppet landskap runtom, 
men sedan sluter sig regnskogen omkring oss. Den 
första fågel som hörs är en Brush Cuckoo, ett tre-fyr-
stavigt läte i stigande, som engelsmännen brukade tolka 
som ”where-is-the-tea”? Little Shrike-Thrush, Dwarf 
Koel, Marbled Frogmouth, White-bellied Thicket 
Fantail, Golden Monarch, Ochre-collared Monarch, 
White-eared Catbird, Pinon´s Imperial Pigeon, 
Zoe´s Imperial Pigeon, Wompoo Fruit Dove, Papuan 
Spangled Drongo, Papuan Babbler, Eclectus Parrot, 
Long-billed Honeyeater, är alla fåglar vi får höra. När 
gryningen kommer hörs kraftiga vingslag och två Papuan 
Hornbills flyger in och slår ner i ett stort träd snett över 

oss, precis där vi får korsa en liten bäck på några utlagda 
slanor. Slutligen kommer vi fram till en plats där skogen 
är något glesare och här ska vi ställa oss att vänta. Våra 
guider Jamil och Kholik försöker få oss att se en fågel 
i ett av de höga träden, men vi lyckas inte förrän den 
fladdrar till och flyger iväg, Lesser Bird-of-Paradise! Vi 
byter plats med några meter och snart sitter det en hane 
med åtminstone hela överkroppen synlig och ropar med 
jämna mellanrum. Det blir en stark upplevelse när det 
väl blir ordentlig fart på spelet och även en hona visar 
sig. Vår allra första paradisfågel på resan! och för vissa 
- i livet! Andra fåglar som hörs här är Papuan Eagle!!!! 
Black Butcherbird, Sulphur-crested Cockatoo, 
Spot-winged Fruit Dove, Emperor Fairy Wren, m.fl.  

Åska har hörts på avstånd och himlen har blivit alltmer 
mörkgrå på senare delen av morgonen. Vi börjar vandringen 
tillbaka och ser två Coconut Lorikeet som flyger förbi 
vid den största gläntan längs stigen. Sedan börjar regnet 
vräka ner över oss och så till den milda grad att stövlarna 
blir vattenfyllda (jo faktiskt!) och paraplyerna läcker in.  

Tillbaka på Yamil´s homestay kan vi sitta under tak och 
njuta av regnet i nya, torra kläder. Kaffe och lite kakor 
sitter perfekt i utemöblerna. 
En Brahminy Kite seglar över byn. I en trädgård en bit 
bort sitter tre Papuan Frogmouth - troligen ett par med 
en unge enligt guiderna. Vi vandrar dit och försöker få 
lite bilder, liket dock visar sig svårt då bebyggelsen sätter 
gränser för hur långt man kan gå. Men kul ändå.

Efter vila utflykt igen 14.00
Vi kör ut från Nimbokrang, första bilen får se 4 Buff-
banded Rails som går över vägen framför dem, sedan 
en Variable Goshawk som sitter på ett staket. Den hinner 
försvinna innan alla kommer ut, men plötsligt manifesterar 
den sig igen, flygande rakt över oss på låg höjd och slår 
sedan till i en palm en bit bort. En riktigt snygg trollslända, 

typ ängstroll, med randig kropp och knallröd bakkropp 
fotas nära. En hane Black Sunbird är en ny och trevlig 
bekantskap som visar upp litet blåmettallisk glans på 
hjässa och rygg. Är det en biätare som seglar en bit bort 
undras det? Nej, men en White-breasted Wood Swallow. 
En fågel man som svensk är fundamentalt helt obekant 
med. Vi kör en gammal timmerväg som kallas the old 
Korea road, då den byggdes av ett koreanskt skogsbolag, 
som lyckligtvis snart slutade hugga, då de insåg att den 
här skogen inte var lönsam att hålla på med. Nu breddas 
vägen och beläggs med vit kalksten/ macadam och ser 

Black Cikadabirds

Papuan Frogmouth

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green Lesser Bird of paradise
Foto: Sujan Chatterjee

inte så naturlig ut, men det finns en del fågel i skogen intill. 
En del seglare rör sig över oss och vi tvingar chauffören 
till stopp för att slänga oss ut, en taggstjärtseglare 
ses bland alla Uniform Swiftlets. I en palm sitter två 
Orange-bellied Fruit-dove. I skogsbrynet intill oss rör 
sig flera fåglar, en gråsvart fågel är en Boyer´s Cuckoo-
shrike, en kanelfärgad hona av Black Cikadabird, i en 
buske lite närmare också flera svartvita Black-browed 
Trillers. På lite längre håll, men inom bra synhåll kommer 
fyra Channel-billed Cuckoo - gigantiska, stornäbbade, 
urtidsfåglar som känns helt osannolika. Även de är 
flyttfåglar från Australien. Vid första bron ser vi en Glossy-
mantled Manucode, den första i sin familj vi ser.
Sista delen innan skymningen står vi kvar på den högsta 
bron över en mindre flod. En Variable Goshawk kommer 
förbiflygande och ser väldigt rödbrun ut på undersidan. 

Trimula Hamata Neurothemis stigmatizan

Seth och Sujan

Foto: Daniel Green Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green
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Papuan Hornbill

Wompoo Fruit Dove

Roufus-bellied Kookaburra

Foto: Stephan Holm Foto: Sujan Chateree

Foto: Daniel Green

Söndag 13 oktober 2019 Nimbokrang
Extremt tidig uppstigning 03.15, med avfärd 04.00. Först 
en halvtimmes bilkörning, idag lite mer upp i kullarna och 
sedan ut i grönskan med stövlar och pannlampor på. 
En timmes vandring i lite mer kuperad terräng, men inte 
så farligt, underlaget är dock lerigt, stenigt och ojämnt. 
Först fokuserar vi på Magnificent Riflebird. Den kommer 
dock inte på ett tag så vi går lite längre och får istället 
se riktigt fint spel av Lesser Bird-of-Paradise. Bättre, 
närmare och mer exponerat än igår. När vi sen testar en 
andra gång kommer Riflebirden fram om än inte särskilt 
länge. Det är ändå häftigt att guiden säger: ställ er här 
och vänta några minuter, fågeln kommer sätta sig på 
DEN nakna grenen där, så fokusera på den! Jo hej du, 
tänker man, säkert!!… Minuterna går och man hinner 
tvivla många gånger om, men sen sitter där plötsligt 
en Magnificent Riflebird precis där han förutspått. 
Häftigt! Palm Cockatoo ses också i processen. 

Lite svårskådat men några schyssta obsar. Näst i tur 
att försöka på är King Bird-of-Paradise. Den är det 
lätt att ha höga förväntningar på för den är helt unik i 
sin blodröda och snövita dräkt. Första obsen på den är 
mind-blowing. Den är större än vad jag trodde, vilket 
känns kul. Och vilket tryck i färgerna! Den är en bara  f 
ö r charmig uppenbarelse. Vi får se den om och om igen 
och börjar bli så nöjda att vi tar en kopp kaffe och kakor 
som Yamil och Sujan har med sig. Känns riktigt fint att 
få fira en så kunglig art. Men då kommer assisterande 
guiden George och säger att det finns King BoP i ett 
annat träd också. Man kan inte låta bli att gå dit också, 
för det är bara 25 meter bort. Här hålls minst 2 hanar 
inledningsvis, det är visserligen mera rakt upp, men träden 
är inte så höga här så det är bra obsar. Så småningom 
kommer två honor också till träden och hanarna svänger 
rejält på sina stjärt-bollar, det är riktigt bedårande.  

På vägen hem stannar vi för att njuta lite extra 
av Moustached Treeswift som posterar en 
ledning, men inom bättre fotoavstånd denna gång. 
Tillbaka på Yamil´s homestay har väl en kall öl aldrig suttit 
bättre. Men det finns ett tips vi behöver följa upp så vi 
går bort några kvarter och spejar i en träddunge inklämd 

mellan villor och trädgårdar. Mycket riktigt; här sitter en 
Victoria Crowned Pigeon och trycker i ett träd. Låter oss 
närma oss riktigt bra så vi även får en del bilder. Speciell 
fågel som verkligen stod högt på mångas önskelistor för 
den här resan. Lunchen blir nog den godaste hittills med 
jack fruit som efterrätt. Sen vila. Det är en riktigt varm dag 
så vi undrar om det verkligen är idé att åka ut igen redan 
kl 15, men då tornar moln upp sig och det svalkar lite, blir 
t.o.m. lite regn längs vägen. Vi börjar med att stanna vid en 
utsiktspunkt där Jamil håller på att bygga en ny lodge. Vi 
ser Sulphur-crested Cockatoos i trädkronor på flera håll. 

I en trädtopp hålls flera olika duvor, Stora, grå 
Pinon´s Imperial Pigeon, betydligt mindre fruit-
doves och ännu en storlek mindre Dwarf Fruti-dove. 

King bird of Paradise

King bird of Paradise

Foto: Sujan Chatterjee

Foto: Sujan Chatterjee
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Victoria Crowned Pigeon

Magnificent Riflebird

Marbled Frogmouth

Foto: Daniel Green

Foto: Sujan Chatterjee Foto: Daniel Green

Vi går en bit på samma stig som i morse och sätter oss 
sen i en glänta och inväntar skymningen. Ett par Yellow-
faced Mynas sätter sig i närmaste träd, ett par Grey 
Crows huserar i skogsbrynet. Det är riktigt mysigt att bara 
sitta och njuta av kvällen, med fåglar och fladdermöss 
som kommer ut och kören av fåglar som låter. När det 
blivit nästan skumt börjar vi återfärden. Det hinner bli helt 
mörkt innan våra guider stannar för att spela upp ljudet 
av en en grodmun. Det verkar av någon anledning också 
osannolikt, men…plötsligt  sitter den rakt ovanför oss, Mr 
Marbled Frogmouth i egen hög person. Betydligt mindre 
än de gigantiska Papuan Frogmouth. Genom skogen 
flyger eldflugor som små glödande lysdioder - mysigt!

Måndag 14 oktober 2019 Nimbokrang
Något senare start men frukost 04.00 och departure 
04.30. En nattskärra visar sig mot himlen - det är en 
Large-tailed Nightjar. Första bilen får höra den sjunga 
också, ett upprepat tok-tok-tok-läte. Det Pitta-liknande 
lätet från Common Shining Flycatcher är ett av de första 
som hörs genom bilfönstret när gryningen nalkas, ett 
näktergalslikt läte kommer från en White-bellied Thicket 

Fantail. Vi kör mot ”the Old Korea road” och kliver resolut 
in i låglandsskogen direkt vi kommer fram i gryningen.  Ett 
genomträngande läte hörs redan på håll och vi vet ju inte vad 
det är först, men strax är det uppenbart. Nämligen en hane 
12-wired Bird of Paradise. Ojojoj vilken häftig fågel, gul 
mage, svart bröst, röda fötter och 12 trådar till stjärtfjädrar 
som sticker ut där bak. Den posterar en avbruten, torr 
trädtopp och återkommer dit flera gånger för att ropa. Vi 
står diskret och andäktigt i en liten röjd yta under palmblad 
och kan titta upp utan att synas. Det verkliga spelet får 
Stephan uppleva bäst då han är så sugen på det att han 
och Kholik stannar kvar en stund till när vi andra vill vidare.  
 
Strax innan vi kommer tillbaks till bilarna sitter ett par 
Victoria Crowned Pigeon i skogens kant! Inte illa. Det 
smäller hårt som av tjädervingar när de slutligen flyger 
iväg. Black-billed Cuckoo Dove hörs. Vi kör en bit och 
vandrar sedan långsamt fram på vägen. Vi kan strax höra 
det ljudliga lätet av Pale-billed Sicklebill. Länge svarar 
den utan att visa sig, men sen kommer den flygande över 
vägen och slår till i ett torrt spröt till trädopp. Ojojoj vilken 
näbb, vilken fågel! En av de svåraste paradisfåglarna då 

Uniform Swiftlet

Foto: Daniel Green

Nimbokrang

12-wired Bird-of-Paradise

Foto: Jacob Nygren

Foto: Jakob Nygren
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12-wired Bop

Willie Wagtail

Moustached treeswift 

Pacific Baza

Foto: Zsombor Károlyi

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Foto: Stephan Holm

den inte har någon fast spelplats såsom de flesta andra 
har. Strax därpå kommer ytterligare en - både hane 
och hona - och vi får se dem vid tre tillfällen, varav en 
sittande. En Long-billed Honeyeater visar sig också, 
honan av Black Cikadabird är lika kanelfärgad som 
häromdagen och återigen uppträder Black-browed 
Triller i dess närhet. Då och då flyger duvor och 
papegojor över; Red-cheeked Parrot, (en hona med 
väldigt brunt ansikte sitter still och visar upp sig för en 
gångs skull), Coconut Lorikeets (en flock på 10), Brown 
Lori, Pinon´s Imperial Pigeon, Orange-bellied Fruit-
dove, Orange-fronted (Papuan) Hanging Parrot. 
Zoe´s Imperial Pigeon hörs också. En hona Lesser 
BoP kommer också över, trevligt! Den första för Janne 
som börjar ta revansch nu. Andra fåglar som noteras 
är Ochre-bellied Monarch, Spot-winged Monarch, 
Yellow-bellied Longbill, Black Sunbird, Willie Wagtail 
(ovanlig i skogsmiljöer), Yellow-billed Kingfisher, m.m.  

En stor Channel-billed Cuckoo flyger förbi, en 
drillsnäppa går i vattnet intill vägen. En Little Bronze 
Cuckoo ropas ut, först på lätet, men har sen den goda 
smaken att visa sig riktigt länge och fint i en trädtopp. Det 

närmaste vi kan likna den vid i uppenbarelse är göktyta. 
På samma ställe en hona Black Cuckooshrike. Just 
som vi ska till att kliva in i bilarna upptäcker Kholik några 
smågojor i träd vid vägen, de är verkligen pyttesmå, som 
siskor (!) och heter Buff-faced Pygmy Parrot. En rovfågel 
får oss att stanna, den landar i ett träd och visar sig ha 
grå ovansida, med en tydlig tofs på nacken, undersidan 
är tvärbandad, ögat gult och det sammantaget ger ett 
göklikt intryck. Den hänger sig upp och ner i en gren och 
flaxar, visar också brungula på undersidan och en lång, 
bredbandad stjärt. Det mesta stämmer på Pacific Baza.  
 
Flera sorters trollsländor uppehåller sig längs vägen. Vi 
kan fota ett par grönrandiga som sitter ihop i hjul och 
djup röda dropwings. Fjärilar flyger här också men de är 
mycket svårare att fota. Flera större birdwings (fjärilar) 
har setts flyga högre upp. Vid Yamil´s homestay seglar 
två Brahminy Kites. Vi kommer tillbaka i god tid för att 
duscha, packa, äta lunch och sedan åka till Jayapura för 
att ta flyget mot Sorong. Allt går smidigt och vi kan checka 
in på ett modernt, trevligt hotel med bra sängar, badrum 
och en hygglig restaurang att dinera i.

Trädormbunkar

Foto: Daniel Green



16 17
Birdsafarisweden - Res / www.birdsafarisweden.se / daniel@birdsafari.se / +46-(0)706-184316 Birdsafarisweden - Res / www.birdsafarisweden.se / daniel@birdsafari.se / +46-(0)706-184316

Lunch hos Yamil’s

Foto: Jakob Nygren

Tisdag 15 oktober 2019 Sorong - Manokwari - Syoubri/ Arfak
Ren sovmorgon då frukosten inte börjar förrän 05.30. Då 
är man rejält utsövd. Sujan har beställt två taxibilar som tar 
med oss den korta biten ut till kustnära mangrove-område. 
En kråka som kommer flygande är en Torresian Crow - 
en ny art för resan. Pacific Swallow flyger omkring och 
snappar insekter, lite högre upp, men ändå lågt, ett flertal 
Uniform Swiftlets, högre upp en Pacific Swift med sin 
vita övergump. En Sacred Kingfisher sitter hyfsat nära 
och låter sig filmas, supersnygga Blue Black Kingfisher 
flyger dock bara förbi helt hastigt. En skulkande tätting i 
mangroven fastnar på bild och visar sig vara Large-billed 
Gerygone. En Barred Rail låter men visar sig tyvärr inte, 
Brush Cuckoo likaså. En Black Butcherbird sitter länge 
i en trädtopp och ropar, White-bellied Cuckooshrike 
flyger över, två Spotted Whistling Duck likaså. Flera 
Brown-backed Honeyeaters ses bra. Ett par Fruit doves 
visar sig vid närmare granskning vara Orange-fronted 
Fruit dove. Småspov flyger över och drillsnäppor går i 
vattenbrynet. Emperor Fairy Wren är en riktigt snygging 
med svart och blå fjäderdräkt. Ett helt stim med 50-talet 
Scaly-breasted (Spotted) Munias hålls i buskar först 
men flyger sen upp i ett träd och påminner om grönsiskor 
i en al. Där mangroven tar slut vidtar ett slags ruderatmark 
med grus, därifrån lyfter två sibiriska tundrapipare när 
vi närmar oss. Vi går fram till vattenbrynet och får strax 
se en sandtärna flyga förbi, därefter skäggtärnor 
samt en Greater Crested Tern (Thalasseus bergii).  

Som avslutning flyger två Collared Imperial Pigeons 
förbi. Sen kommer taxin och det är dags att åka tillbaka till 
Fave Hotel. Med de vanliga New Guinea Friarbird, Olive-
backed Sunbird och Willie Wagtail konkluderar det 26 
arter på denna lilla morgontur intill staden. 12 av dessa är 
nya för resan och t.o.m. Sujan får en lajfer (!)
Det blir kort transfer till flygplatsen i Sorong där vi efter 
incheckning får en fin fika med en märklig blandning av 

te, kaffe, kalla drycker, smörgåsar i trekanter och friterade 
lökringar som är riktigt krispiga och fina. Snart lyfter vi 
mot Manokwari och möts där av hetta och idel glada 
människor. Legendariske fågelguiden Zeth Wonggor som 
guidat sir David Attenborough och Tim Laaman, möter 
upp med sitt team. Vi avverkar lunch på en trevlig canteen-
liknande restaurang, inköp av veckans mat (på ett stort 
snabbköp) till vårt enkla boende uppe i bergsbyn Syoubri, 
och styr sen ut ur stan och upp mot bergen i rejäla fordon. 
Snart blir grönskan alltmer fantastisk på bergssidorna 
runtom vägen. Först är vägen förvånansvärt bra, men 
det förbyts sedan i den totala motsatsen och man förstår 
verkligen behovet av jeepar med 12 växlar och jättehöga 
hjul. Groparna i vägarna är meterdjupa, men vilken natur, 
vilka vyer, vilka habitat och vilken mängd habitat!!! Allt 
är fullständigt imponerande. Vi stannar vid en backe där 
fordon inte kan mötas (vår chaufför är i ständig kontakt på 
comradio). En Papuan Hornbill sitter i ett träd i sluttningen 
nedanför och tre Brown Cuckoo-Dove sätter sig synligt. 
Forsärlor visar sig 4-5 gånger på vägen upp. Vi möter 
en förvånande mängd människor på vägen och något 
som liknar en by - om än gles - passeras. Så småningom 
guppar jeeparna uppför den knaggliga bygatan och 
vi är framme i Syoubri, strax innan skymningen. 

När vi ska få våra rum, visar det sig att det inte finns 
någon nyckel till två av rummen, som förstås är låsta 
då. Sujan gör sitt bästa med hammare och sparkar för 
att bryta sig in, men lyckas inte. Lyckligtvis finns det fler 
rum i ett annat hus och snart är vi tre som inackorderas 
där. Lampan i det första husets utekorridor verkar ha 
rätt frekvens för nattfjärilar, för här sitter en hel del 
intressant, bl.a. en svärmare med grönaktig ton och 
storlek som de vanliga svenska. Den mest spektakulära 
är stor som en hand och ser ut som en sikelvinge. 
Fullmånen lyser från en stjärnklar himmel. Mysigt. 

Prickigt Moth

St Andrews Cross

Syoubri Caterpillar

Brahminy Kite

Eupholus geoffroyi

Foto: Jakob Nygren

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel GreenFoto: Daniel Green

Foto: Thomas Hallingbäck

Foto: Krister Aronsson
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Syoubri crew

Arfak Crew

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Onsdag 16 oktober 2019
Det är alltjämt stjärnklart när vi kliver ut. Frukost 05.00 
och avfärd 05.30 känns helt rimligt. Det gryr redan när 
vi börjar gå, det är bra för det är mycket uppför och 
brant med. Under en knapp timme tillryggalägger vi 1,6 
km i mestadels riktigt bra motförslut. Zeth berättar vilka 
fåglar vi hör i gryningen, Capped Whiteye, Green-
backed Robin, Vogelkop Scrub Wren, Black-eared 
Catbird, Sclater´s Whistler, Goldenface, Mountain 
Fruit Dove, Rufous-naped Bellbird, Lesser Ground 
Robin, Blue Grey Robin. När det planar ut visas vi in i 
ett lågt sittgömsle gjort av slanor och presenning, med 
säkert 8 gluggar och sen är det bara att vänta. Honan 
(!) kommer först. Det bådar gott, vi har hört hanen en 
längre tid då. Så kommer den. Först ser den bara ut som 
en stor svart kaja med vit (ljus) pannfläck. Men när den 
kommer tillbaka börjar den breda ut sin bröstfjädrar och 
transformeras till en rund krage eller kjol, som spinner i 
dans inför honan som strax landar på en gren ovanför 
den. Vi pratar alltså Western Parotia! En av de fantastiska  

 
dansarna bland Bopsen som inte bara är endemisk för 
Västra Papua utan dessutom bara finns här på Vogelkop-
halvön. Efter några vändor dans hoppar hanen upp på 
den tydligen väldigt imponerade honan och de parar sig. 
Allt fastnar på film. Vilken till-ställning! Kort men underbar!  

På vägen ner ser vi flera Arfak Honeyeaters, svarta 
fåglar med en stor gul fläck runt ögat. Mountain Fruit 
Dove har hörts hela morgonen men nu får vi också se 
två stycken. Sujan säger att den här populationen nu 
kallas White-breasted Fruit dove och är en potentiell 
split. Mountain Mouse Warbler, Rusty Mouse Warbler, 
Capped Whiteye, Black Fantail (honan är kanelbrun 
och har mörkare mellersta stjärtpennor), Dimorphic 
Fantail, Vogelkop Scrub Wren. Såväl Magnificent 
- som Superb Bop hörs på vägen ner. Precis där 
markerna öppnar sig ser vi White-shouldred Fairy 
Wren och Grey-green Scrub Wren. Dessutom en Olive-
crowned Flowerpecker med fin, orange bröstfläck. 

Gömsle för Western Parotia

Milionia arfakensis

Western Parotia

Foto: Sujan Chatterjee

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Där vi korsar en bäck precis innan byn uppehåller 
sig flera fina fjärilar, en svartgul och en svartröd med 
mörkblå irridicens är riktigt tjusiga och bör vara hane 
och hona av samma art. Visar sig att de är släkt 
med bastardsvärmare och inge egentliga dagfjärilar.  

Janne har sett en örn segla över boendet i vår frånvaro 
och enligt Zeth var det en Papuan Eagle. Dessutom en 
Papuan Frogmouth på dagkvist som vi alla går och tittar 
på efter lite fika. Strax är det lunch också. I samband med 
det kommer en fantastisk och jättestor fjäril nära och 
besöker blommor vid husen. Det ska vara en Ornitoloptela 
titanus enligt Zeth. Den är svart och vit på vingarna men 
har både röda och gula ränder på kroppen så den blir 
färgglad ändå. Vogelkop Melidectes ropar rovfågelllikt 
och genomträngande uppifrån sluttningen. Zeth härmar 
den men den visar sig inte för det. Rusty Mouse Warbler 
hörs då också. De som står kvar hos Zeth en stund får 
också in Ornate Fruit Dove, Streak-headed Mannikin, 
Black-capped Robin och ljudet av Superb BoP. 

Det finns också en handfull olika fjärilslarver ”on display” 
utanför i buskarna och särskilt på ett litet träd, taggiga 
är de allihopa och en ska vara en Papilio-art enligt Zeth. 
Han pekar också ut en jättestor, svart larv senare som 
ska vara en titanus-fågelvinge, som vi såg flyga tidigare. 

Efter lunch vandrar vi lite ner genom byn. Först en, sedan 
två Long-tailed Honey Buzzard är uppe och seglar när vi 
just ska iväg. Ännu bättre är att Zeth hittat en Feline Owlet 
Nightjar på dagkvist, som han gärna visar oss. Några 
seglare är Glossy Swiftlet med blåsvarta ryggar och lite 
vitt på magen. Vi har sett de som liknar Uniform Swiftlet 
här upp också idag, men de ska vara Mountain Swiftlet 
på den här höjden. Vi sätter oss därefter i gömslen för 
att få se och fota Magnificent Bird-of-Paradise. Det går 
väl sådär. Vi är uppdelade i två gömslen och i det ena 
ser vi en hona nära men kort och möjligen en kort obs 
av en hane, medan de får nöja sig med att höra den från 
det andra gömslet. Gömsle 1 får däremot upprepade 
besök av en Green-backed Robin, som verkar vara en 
markhoppare och därmed rimligen inte så lätt att se i 
allmänhet. På vägen dit får ena gruppen se ett långnosigt, 
vitprickigt, mindre däggdjur som fastnat i en snara. 
Zeths son befriar den och släpper iväg den lyckligtvis. 
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Danaus affinis philene

Arfak Tree-kangaroo  
(Dendrolagus ursinus)

Xylinophylla maculata

Foto: Daniel Green

Foto: Jakob Nygren

Foto: Jakob Nygren

Foto: Daniel Green

Schoenbergia Goliath

Foto: Daniel Green

Green-backed Robin

Feline Owlet Nightjar

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

När vi kommer ut ur gömslena och börjar vandra 
tillbaka avtecknar sig solens skiva skarpt bakom 
molnen precis över bergstopparna och det ser nästan 
ut som en solförmörkelse, smått spektakulärt. Rusty 
Mouse Warbler sjunger sin tre-stavaga, men lite 
melodiska sång och en forsärla ses vid en ström.  

Vi häpnar också inför några kvadratmeterstora 
spindelnät med ett helt gäng stora spindlar i, som en 
hel spindelkoloni. Några Sulphur-bellied Cockatoo 
flyger längs den imponerande sluttningen över byn. 

Tillbaka på Zeth´s homestay avnjuter vi en kaffe och lite 
kakor och sitter och pratar ett tag medan moln rullar in 
som dimma. Några beställer hett vatten för en dusch. Det 
kokas i en stor blank gryta på öppen eld. Välkommen till 
huvudjägarnas by!

Torsdag 17 oktober 2019
Starkt månsken när vi kliver upp  vid 05.00 för frukost. 
Det är klart och lite svalare i luften idag, en svag vind 
blåser, det känns nästan som en svensk höstmorgon. Ett 
två-stadigt hoande är Papuan Frogmouth, tre fåglar hörs 
samtidigt, två bakom lodgen och en på motsatta sidan 
- stämningsfullt. Eastern Koel (f.d. Common Koel) ropar 
lite ljusare. Efter frukost vandrar vi neråt för att göra ett nytt 
försök på Magnificent BoP från gömsle. Ena gruppen 
får se en hane som kommer nära dock utan att spela. 
Från det andra gömslet ses en honfärgad Magnificent. 
Kanske är det en ung hane, för den plockar upp ett löv 
och städar sin spelplats. Green-backed Robin hälsar på 
vid båda gömslena och vid det stora även en Spectacled 
Longbill. Efter session går vi ytterligare lite neråt i dalen, 
det är fantastiskt att se ut över landskapet med de 
skogklädda bergssidorna mittemot. Zeth pekar ut några 
träd där Boparna ska komma och äta ibland, det har de 
tydligen gjort innan vi kom, de som anländer först får se 
en hane skymtvis innan de flyger iväg. Två Long-tailed 
Honey Buzzard seglar upp i det blå. Det är riktigt vackert 
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Long-tailed Paradigala

Foto: Daniel Green

Magnificient Bird of Paradise

Foto: Sujan Chatterjee

väder idag. Island Leaf Warbler sjunger fint och man kan 
verkligen skönja lite Phylloscopus-känsla i den. Western 
Ornate Fruit Doves flyger över flera gånger och sätter 
sig i skogsgrönskan på den närmaste bergssidan.  
De flyger fort som tusan och det svischar verkligen rejält 
om vingarna. Vi hörde liknande ljud flera gånger från 
gömslet. Snygga och speciella Plum-faced Lorikeets 
ropas ut av Zeth, men ingen av oss hinner se dem. 

Efter lunch och vila vandrar vi stigen som fortsätter 
rakt uppåt. White-shouldered Fairy Wren, Streak-
headed Manakin är de första arterna som ses i byns 
utkant innan skogen tar vid. Först är det svårskådat 
och frustrerande, men där det öppnar sig lite mot 
några mer öppna trädkronor får vi se en del fåglar. Det 
börjar med några gulögda Arfak Honeyeater, Friendly 
Fantail, Olive-crowned Flowerpecker, Capped 
Whiteyes, Fan-tailed Berrypecker, Island Leaf 
Warbler, Rufous-naped Bellbird. Goldeneye är den 
första riktiga snyggingen. Superb Bird-of-Paradise 

visar sig också med både hane och hona, Vogelkop 
Melidectes är ytterligare en höjdare som vi bara hört 
förut. Black-billed Cuckoo Doves, Dimorphic Fantail, 
Vogelkop Whistler, en hane Red-collared Myzomela 
är en riktig snygging  med djupröd rygg och mage mot 
resten svart. Black-breasted Boatbill kommer inte 
långt efter med sin gulsvarta dräkt och vita vingband. 
Mountain Fruit Dove och Papuan Treecreeper hörs. 

En jättestor bananklase hänger ut en bit bort från 
stigen, en potentiell fågelmagnet så vi dröjer oss kvar. 
Det lönar sig ganska omgående då en Long-tailed 
Paradigala plötsligt sitter på bananklasens topp och 
förser sig av fruktköttet. Yellow-billed Lorikeet är en liten 
snygg goja, med röd undersida som sitter rakt ovanför 
oss och syns riktigt bra för en gångs skull. Papuan 
Lorikeet hörs också. Sulphur-crested Cockatoo flyger 
över. Perplexing Scrub Wren, Ashy Robin, Lesser 
Ground Robin, Eastern Koel, Vogelkop Bowerbird 
och Plum-faced Lorikeet hörs. Blue Grey Robin ses. 

Black-eared Catbird

Black Sicklebill transform

Black Sicklebill

Grusväg i Arfakbergen

Foto: Daniel Green

Foto: Sujian Chatterjee

Foto: Sujian Chatterjee Foto: Jakob Nygren
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Arfak camp

Foto: Jakob Nygren

Sen kommer också en Vogelkop Melidectes och hänger 
ett tag på själva bananblomman. Sclater´s Whistler visar 
sig bra med gul mage, vit strupe och svart hjässa. En stor, 
kraftig byggd fågel med grov näbb och grön rygg sitter 
plötsligt synlig: Arfak Catbird! Nyligen splittad från Black-
eared Catbird. Vilken fågel! På bananklasen kommer sen 
även mer diskreta men coola Pygmy Honeyeater och 
Spotted Berrypecker. Sen börjar dimman/ molnen att 
rulla in och vi vandrar tillbaka ner till lodgen för att äta 
middag, kryssa och få lite välförtjänt vila.

Fredag 18 oktober 2019
Idag är dagen D då vi står inför den största utmaningen på 
resan, nämligen att bestiga Arfaktoppen ovanför oss för 
att nå campen där vi också ska övernatta för att ha chans 
på fåglar som Black Sicklebill, Arfak Astrapia, Long-tailed 
Paradigala och Vogelkop Bowerbird. Vid första stoppet får 
vi se några Yellow-billed Lorikeets med sina röda magar 
rakt underifrån, snygga fåglar. Rusty Mouse Warbler och 
Papua Flowerpecker också. En White-eared Bronze 
Cuckoo hörs först och visar sig sen ganska hyggligt för de 
flesta. Rufous-naped Bellbird och Arfak Honeyeaters i 
samma veva. Blue-faced Parrot Finch låter flera gånger 
men ingen får se den. Där vi kan stå i en uttorkad flodfåra 
kan vi se några Glossy Swiftlets, Black Fantail, Mottled 
Berryhunter, samtidigt som Island Leaf Warbler sjunger. 
Black-breasted Boatbill och Sclater´s Whistler känner vi 
igen sen igår men Garnet Robin är ny. Ett par mellanstora 
fåglar med grafitgrå ansikten och bröst, rödbruna 

vingar och smal, lite böjd näbb, bör vara Rufous-sided 
Honeyeater. Lesser Melampitta är nya art för oss men 
hörs också bara. Zeth visar oss ett hål av Red-breasted 
Pygmy Parrot, tydligen utmejslat av arten själv, då det 
inte finns några hackspettar här. Bon av Long-tailed 
Paradigala (ej aktivt) och Black Fantail pekas också ut för 
oss, i det sistnämnda ligger duniga ungar medan hanen 
varnar intill, varvid vi givetvis avlägsnar oss strax. Papuan 
Treecreeper hörs flera gånger, men ses aldrig tyvärr. 

En Mountain Peltops visar sig riktigt bra en längre tid 
i slutet av vandringen, har nog en hona med sig också, 
den vi ser har en starkt röd undergump och en stor vit 
kindfläck mot svart omgivning. Ganska kort innan vi når 
campen hörs Black Sicklebill och Modest Tiger Parrot, 
samt Mountain Mouse Warbler. Anländer campen, 
rejält svettiga ca 11.15 och möts då av glada tillrop och 
ansikten från byborna som barfota eller i sandaler burit 
upp vår campingutrustning. Nu sitter de vid en eld och 
har kokat vatten så vi får ta oss en välkomstfika direkt. 
Vilken service! Vandringen upp tog alltså drygt 4 timmar 
och skulle enligt uppgift vara 2,6 km med en stigning på 
300 meter. Thomas höjdapp menar dock att vi är på 2.020 
meters höjd vilket skulle innebära 570 meters stigning 
från byn. Oavsett vilket så var det en riktigt tuff vandring 
som på slutet också var riktigt brant. Efter att ha installerat 
oss i det stora sovtältet med träbritsar och liggunderlag, 
serveras vi också lunch. Sen går vi iväg till ett gömsle för 
Vogelkop Bowerbird. Äntligen får vi gå på plan mark och 

Symbrenthia hippoclus hylaeus

Phalanta alcippe cervina

Foto: Daniel Green Foto: Daniel Green

Vogelkop Melidectes

Arfak morgondimma

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green
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Vogelkop Bowerbird nest

Vogelkop Bowerbird

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

slippa uppförslut. Canary Fly Robin och Black Sicklebill 
hörs längs vägen. Som på ett studiebesök får vi se en 
”hydda” av denna lövsalsfågel som inte är aktiv, men 
där det alltjämt ligger prydliga högar av olika frukter eller 
fruktskal och annat material. Något 100-tal meter därefter 
visas vi ytterligare en hydda och där finns också två 
gömslen som vi sätter oss i, varvid Zeth strör ut några blå 
tygbitar från en presenning. Det tar inte många minuter 
innan en Vogelkop Bowerbird är framme på arenan och 
”städar upp” och placerar allt det blå där det redan ligger 
blått material, den är uppenbarligen en pedant den här 
fågeln. Visuellt är den inget märkvärdigt, en mellanbrun, 
helt enfärgad fågel i en kajas storlek om än mer kompakt 
och kraftig. Det är också en imponerande snygg skärning 
på själva ”lövsalen”, den är gjord av typ grässtrån, men som 
alla knipsats av så framsidan får en helt jämn kant och oval 
öppning, ett imponerande byggnadsverk. Vi går tillbaka 
efter att vi fått bevittna några besök av denna byggmästare.  
 
Sen tar Zeth med oss på walkabout i omgivningen. Det är 
förvånansvärt mörkt trots att klockan bara är vid 14, men 
vi är mitt i molnen så att säga. Ett imponerande ljud hörs 
och Zeth förkunnar att det är en Black Sicklebill. Vi rör oss 
mot ljudet och där kommer den flygande och sätter sig 
tämligen öppet, med sin långa stjärt avtecknande sig mot 
himlen i en öppning mellan grenar. Vilken fågel! Fullständigt 
imponerande. stor, svart, med böjd näbb och med en 
helt egen karisma. Paradisfåglarnas Darth Vader typ..;) 

I sovhuset visar det sig att det finns ett fågelbo som ser ut 
som ett svalbo uppe i taket. En luddig unge och en vuxen 
fågel ses där tillsammans efter mörkrets inbrott och de 
verkar inte det minsta störda av vår närvaro, det bör vara 
Glossy Swiftlets. Tidig middag och sedan får vi det höga 
nöjet att i en god halvtimme höra Zeth berätta hur han 
slutade skjuta fåglar och började med fågelturism istället. 
Det var 1990-tal och en David Gibbs kom hit och ville 
se paradisfåglar. Zeth trodde kameran var ett vapen och 
förstod inte varför David blev nöjd trots att de inte lyckats 
döda en enda fågel!! 

Lördag 19 oktober 2019
Det har varit förvånansvärt tyst i tältet under natten, 
nästan så man trodde man sov ensam här (!) och en 
och annan fågel utanför har hörts, men ingen uggla 
(Papuan Boobook kan finnas här). Zeth har hört en Feline 
Mountain Nightjar och kanske var det den vi också 
hörde vid ett tillfälle helt nära och genomträngande. 05.00 
har vi risgrynsgröt med sylt serverat och en del dristar sig 
t.o.m. att testa cappuccino-pulver på i brist på kanel och 
socker. Marbled Honeyeater blir första fågel för dagen att 
höras. 05.20 går vi iväg mot gömslet för Black Sicklebill. 
Det är den första gryningen och fågelkören börjar höras, 
Regent´s Whistler och Papuan Treecreeper är två av de 
första rösterna. Snart hör vi de hårda slagen från målarten, 
det påminner lite i kvalitén om vaktel, fast två+två - inte 
trestavigt, och mycket hårdare och liksom större. Vi sätter 
oss i de små kojorna gjorda av slanor och presenning. 
 
Under en halvtimmes tid hör vi hur minst två, kanske tre 
Black Sicklebills ropar runtom oss. När ingen kommer 
ner på spelplatsen avbryter Zeth vår session och säger 
att den inte kommer att visa sig här nere. De kommer 
alltid den första halvtimmen eller inte alls tydligen. Istället 
smyger vi tillbaka längs stigen och får se en som sitter 
i ett högt träd och ropar. Wow, det är en imponerande 
syn! Längs stigen hör vi Black-throated Robin och Black 
Mountain Goshawk. När vi kommer tillbaka till lägret tar 
vi en snabb fika och ger oss sedan ut på ny walkabout. 
Det är fortfarande klart och soligt, men luften är sval och 
frisk. Vi rör oss mot det Zeth kallar ”the Japanese camp”, 
Black Pitahoui, Papuan Treecreeper, Chestnut-
breasted Cuckoo hörs och vissa får obsar. Cinnamon-
browed Melidectes är ännu en ny art men bjuder tyvärr 
inga obsar. Genomgående är ju fåglarna svårsedda här, 
en orsak ska vara att de jagats av människor i årtusenden. 
Men man får också intrycket av att det inte är lika fågeltätt 
här som i t.ex. Sydamerika. Det är ju en kontinent som 

nästan saknar flyttfåglar. De arter som övervintrar här 
är ytterst få, särskilt norrifrån, och några få kommer 
upp söderifrån från Australien. Vid 2.200 meters höjd 
stannar vi till vid en glugg av vidunderlig utsikt. Man ser 
ett oändligt landskap av skogklädda bergsryggar som 
knappt alls rörts av mänsklig aktivitet. Här finns inga byar, 
inga vägar, inga byggnader, bara några mindre ytor med 
yngre skog där det tidigare huggits och odlats. Annars 
bara lavbeklädda jätteträd och en enorm grönska. Några 
Glossy Swiftlets flyger förbi. I japanska campen hinner 
vi knappt stanna förrän en Arfak Astrapia manifesterar 
sig och håller sig kvar inom synhåll en längre tid. Det är 
en yngre hane, enligt Zeth, så någon färgprakt är det inte 
tal om. Men icke desto mindre kul att få se ännu en av 
dessa åtråvärda paradisfåglar. En snygg hane Mountain 
Fruit Dove sitter fint och länge också. Samtidigt ropar 
en Papuan Eagle. Jakob får t.o.m. en skymt av den när 
den flyger lite. Det är ett imponerande läte, ett kraftfull 
kort skall, lite som en hostning fast klangfull. En hona 
Regent´s Whistler ses fint i en bladbukett och Garnet 
Robin sjunger lite som en järnsparv eller stor kungsfågel. 
Rufous-naped Bellbird, Rufous-sided Honeyeater, 
Smokey Robin. Äntligen får vi se Papuan Treecreeper. 
Påminner lite om en Sydamerikansk Treerunner.  

Efter lite persedelvård och lunch tillbaka i campen är det 
dags att påbörja vandringen neråt. Vi är mycket glada 
att vi börjar med den branta biten och att den går neråt 
idag(!). Efter att ha klarat av den branta delen får några 
se en Long-tailed Paradigala, samtidigt som vi kan höra 
Superb BoP. Modest Tiger Parrot hördes igår men nu 
får vi se flera i ett par omgångar, både hanar och honor, 
hanen är den randiga. Two Friendly Fantails visar sig 
nära och fint, Vogelkop Melidectes, Blue Grey Robin. 
Vogelkop Scrubwren sjunger lite som en svartmes, 
Canary Fly Robin är gul på undersidan, Garnet Robin 
visar sig med två exemplar. Bananklasen lockar två 

The Arfak Road

Foto: Daniel Green
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Kulturlandskap i Syoubri

Morgondimma i Arfak

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Spotted Berrypeckers, och slutligen kommer en Long-
tailed Paradigala upp och äter också. Black Shrike-
thrush(a.k.a. Black Pitahoui)  noteras.

Sujan och Janne har hittat ett däggdjur som fastnat i en 
snara och som de sedan släppte lös. New Guinean Quoll 
(Dasyurus albopunctatus) ska den heta. En köttätande 
marsupial.

Söndag 20 oktober 2019
Sista frukost på Syoubri guesthouse i Syoubri, tacksamma 
varma farväl av personalen och  sen bär det iväg downhills 
i Arfakbergen. Vi hinner knappt ut ur byn förrän det blir 
stopp för att plocka upp ett par extra passagerare som ska 
åka med på flaket. Där åker f.ö. Zeth också. Men den här 
familjen har ett husdjur som de vill visa oss, mannen i huset 
visar oss runt till baksidan där han öppnar en träbur och 
tar fram en Ursine Tree Kangaroo (Dendrolagus ursinus). 
En kraftfullt byggd, tjock och luden figur, tecknad som en 
mård, som snart klättrar omkring fritt och på sin husse.  

Delias ligata dealbata

Fr.v. Jakob Nygren, Krister Aronsson, Stephan 
Holm, Tomas Hallingbäck, Sujan Chatterjee, 

Daniel Green, Zeth Wongor & Jan Hellstrand.

Foto: Daniel Green Foto: Anders BoströmFoto: Daniel Green
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Ombord på färjan till Raja Ampat

Foto: Daniel Green

Vi kör en stund och njuter av det fina landskapet i solsken 
och blå himmel, sen kliver vi av och vandrar längs 
vägen. Slender-billed Cuckoo Dove är det första som 
ses. Black-fronted Whiteye och New Guinea Whiteye 
ses snart i en liten flock. Trumpeter Manucode har ett 
vittljudande läte, hörs gör också Lesser BoP, Black-bellied 
Cuckoo-shrike, Moluccan King Parrot och Pygmy 
Drongo. Två Josephine Lorikeet flyger över, Marbled 
Honeyeater, Hooded Pitahoui, Mountain Meliphaga, 
Fan-tail Monarch. Det är härligt fridfullt, tyst och stilla 
och fullt av fågelkvitter i den friska, klara morgonluften.  

Lite längre fram får vi se den färgstarka lilla Red Myzomela 
(hanen) och även den oansenliga honan, Eastern Koel 
och Goldenface gäckar oss, Great Cucko Dove hörs 
2-stavigt alldeles intill vägen. Rusty Mouse Warbler 
och Island Leaf Warbler står för basen i morgonkören. 
Men morgonens första scene-stealer är förstås Masked 
Bowerbid - den snyggaste av lövsalsfåglarna - som vi 
också hoppats på. Först ser vi flera honor, men slutligen 
sitter en riktigt intensivt orange hane med svart mask i 
en trädtopp i en glänta. Det är tubavstånd, men ljuset 
är bra, så riktigt härligt att få se den fågeln. Yellow-
legged Fly Robin och Eastern Superb Fruit Dove 
hörs. Forsärla är den enda icke-exotiska fågeln här. 

En mindre rovfågel i en torr trädtopp intill vägen visar 
sig vara en Oriental Hobby, en lärkfalk-släkting med 
helt rödbrun undersida och mer svart i ansiktet, en tjusig 
fågel. Blue-colored Parrot ses också här. Strax därpå 

blir det ut ur bilarna och ännu en liten vandring. Coconut 
Lorikeet, Black Myzomela, Pale-billed Pitahoui, Long-
billed Honeyeater, Northern Fantail, Variable Pitahoui, 
Fairy Lorikeet, Papuan Spangled Drongo ses. Hörs 
gör Yellow-billed Longbill, Magnificent Riflebird, men 
framförallt; en hane Lesser Bird-of-Paradise sitter 
plötsligt lågt i ett mindre träd intill vägen. Kul att se spontant! 

När vi står och fotar en fjäril upptäcker Stefan en fågel 
på en gren lågt i skogsbrynet. När vi väl får se den 
häpnar vi över dess skönhet; det är en liten grön duva 
med röd hals och en lila hjässa. Vilka färger! Vi försöker få 
bilder medan den går omkring lite på grenarna. Eastern 
Superb Fruit Dove heter den! Samtidigt upptäcks en 
rovfågel i luften över oss, vi fotar den och kommer fram 
till att det måste vara en Dwarf Eagle, en yngre fågel.  

Ju lägre vi kommer desto varmare blir det förstås och så 
småningom avbryter vi skådningen för att köra på sista 
biten ner till civilisationen, dvs Manokwari. En sparvhöks-
liknande rovfågel flyger längs med en stund, men det 
räcker inte för artbestämning, finns ganska många att 
välja på också. Det är med stor tacksamhet vi avtackar 
Zeth Wonggor med dricks och kramar innan det blir 
incheckning på relativa lyxhotellet Aston Nui Hotel, med 
pool och allt. Lunch och vila i luftkonditionerade rum 
känns välbehövligt, för att inte tala om hur bra det känns 
att få lämna in sina stinkande kläder på hotellets express-
laundry. En del ser Lesser Frigatebird från rummet och 
över poolen flyger en hel del Pacific Swallows. Vi försöker 

Lesser Frigate Bird

Strand på Waigeo

Masked Bowerbird

Pacific Swallow

Eastern Superb Fruit Dove

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Foto: Jakob Nygren
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Foto: Jakob Nygren

Foto: Jakob Nygren Foto: Jakob Nygren

Waigeo Cuscus

Eastern Osprey Svärdfisk

Måndag 21 oktober 2019 Manokwari- Sorong- Waigeo
Tidig taxi till flygplatsen i Manokwari för att flyga till 
Sorong 06.50. Allt löper smärtfritt och vi får bita i att betala 
7 dollar per kg övervikt för bagaget på denna 15 kg-flight. 
Sujan fixar allt så det flyter. Inte minst gäller det i det totala 
kaos som anger allt som har med färjan ut till Waigeo att 
göra. Sujan har en kille på sin lönelista som han säger 
har till uppgift att se till att vi får åka bil ända fram till färjan 
och att alla våra väskor kommer säkert ombord. Jodå, det 
går bra. Sen får vi sittplatser i den enda luftkonditionerade 
delen av färjan också, som kallas VIP-loungen. Här finns 
en slags karaoke-maskin som spelar Coldplay och Bonjovi 
bland andra mer eller mindre kontemporära hitlåtar. Det är 
en bra början, inte minst då färjan inte kommer iväg förrän 
ca 09.40, dvs 40 minuter efter utsatt tid. 

En del tärnor och fregattfåglar ses redan från hamnen. Det 
tar ett tag innan vi hittar upp på övre däck där man verkligen 
har full utsikt och kan spana. Då har vi redan sett tygeltärna, 
sandtärna, skäggtärna, fisktärna och Greater Crested 
Tern. En del större tärnstim på håll har inte gått att 
artbestämma. Men det var från bakre däck, med fullt med 

rökande passagerare och lågt tak, väldigt opraktiskt ställe. 
Här uppe är endast ett fåtal andra människor och vi har 
100% runtomsikt, kanske är det VIP-område här också.  
 
Ett stort plask kunde vara en delfin eller?, nej det är 
en stor svärdfisk. Den hoppar regelbundet 6-7 gånger 
på raken, så en del får t.o.m. bilder på den. Även små 
flygfiskar ses då och då över ytan. Ute på mer öppet hav 
kommer några stora liror flygande på hyfsat håll, Wedge-
tailed Shearwater ska det vara. Brown Booby ser vi 
både adulta och unga. En kraftig, ung labb bedömer vi 
som bredstjärtad labb och ännu mer kärt återseende 
blir det när flockar eller rentav mattor av smalnäbbade 
simsnäppor börjar manifestera sig. De trivs i en zon med 
både skräp och mer naturligt bråte, troligen ihopfört av 
någon havsström. De tycks också ha legat precis framför 
båten då de flyger upp vid fören och nära förbi oss.  

När vi landar på Waigeo, tar det en stund innan väskorna 
lassas över i en mindre båt, sedan får vi kliva av och gå 
några hundra meter till en annan kaj där vi passagerare 
bordas. Vi får vänta in några franska dykturister också, 

Stephan’s Dove

Lesser Frigate Birds

Foto: Daniel Green

Foto: Jakob Nygren

Roufus-bellied Kookaburra

Foto: Daniel Green
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Eclectus Parrot hane
Eclectus Parrot hona

Foto: Jakob Nygren
Foto: Jakob Nygren

som ska till samma lodge som vi. Under tiden ser vi en 
Striated Heron och en Eastern Osprey i en trädtopp. 
(Nyligen splittad från den vanliga fiskgjusen, den är 
stannfågel här och i Australien) Det finns hundratals 
Pacific Swallows här i hamnen, många sitter på tak. 
Det är härligt att få åka iväg i en snabb liten båt längs 
Waigeos gröna strand. Det gör inte så mycket att det 
stänker saltvatten på oss. En Beach Kingfisher sitter på 
en stolpe i vattnet, en hel del tärnor likaså vid nån brygga. 
Ett par mäktiga Papuan Hornbills ses över skogen och 
se där - den stora, svarta gojan Palm Cockatoo också. 
 
Det är helt imponerande att angöra brygga framför 
lodgen Raja Ampat dive resort. Husen ligger alldeles vid 
stranden och vi får en kall välkomstdrink när vi kommer. 
Vi får våra rum och kan få äta lunch från en buffé som 
står uppdukad alldeles omgående. Det är bara det att 
det sitter tre Papuan Frogmouths i ett av träden framför 
restaurangen och en Waigeo Cuscus (Spilocuscus 

papuensis) klättrar i trädet ovanför vår bungalow. 
Utanför fladdrar ett helt stim med tärnor och vi tror vi kan 
artbestämma de riktigt ljusa till Black-naped Tern,  bland 
även fisktärnor. (något mindre och mer långstjärtade 
än dessa också). Efter lite välbehövlig vila och dusch, 
samlas vi igen 15.30 för en eftermiddagsvandring. 
Stephan har fotat en Great-billed Parrot (ny för 
resan) och en drillsnäppa har setts gå på stranden.  
 
Vi tar stigen upp mot vägen mitt på ön, men oj vad varmt 
det är i solen. En vandrande pinne upptäcks på stigen 
efter att alla utom en gått förbi den. Vi skyndar oss att hitta 
skugga vid ett större träd. Här ser vi New Guinea Friarbird, 
Eclectus Parrot, Hooded Butcherbird och Claret-
breasted Fruit Dove i ett träd. En Red Bird-of-Paradise 
flyger hastigt förbi, dock bara en hona. Papuan Spangled 
Drongo ses och Glossy-mantled Manucode hörs. En 
Honeyeater visar sig ganska bra och är med sin mörka 
hätta och större vita öronfläck bestämd till Puff-backed 
Honeyeater. Vi kommer snart ner till lite bebyggelse nära 

Palm Cockatoo

Foto: Daniel Green

Daniel Green spanar

Birdwatching code of conduct

Notocrypta waigensis

Sujan Chaterjee

White-bellied Sea Eagle

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Foto: Stephan Holm
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Hane och hona

Hona spanar in

Wilson´s Bird of Paradise

Sjungande hane

Foto: Daniel Green
Papuan Frogmouths på dagkvist

Foto: Daniel Green

Papuan Hornbill

Foto: Daniel Green

Papuan Frogmouth

Foto: Daniel Green

vatten. Här kan folk fågel och pekar snart ut en Rufous-
bellied Kookaburra åt oss, samtidigt en Stephan´s 
Dove. Red-Checked Parrot, Pinons´Imperial Pigeon, 
Slender-billed Cuckoo Dove, Pink-spotted Fruit Dove, 
Black Sunbird. Vi tycker oss strax ha intrycket av att 
det är mycket mer lättskådat här än på fastlandet? Japp, 
säger Sujan, här har folk livnärt sig på fisket och inte jagat 
fåglar. Därav den relativa oskyggheten för oss människor, 
Kookaburran sitter t.ex. jättefint och nära och visar sig 
dessutom ha bo i en gammal termit-stack (som sitter uppe 
i ett träd alltså). Torresan Crow och Dusky Myzomela ses 
också. Vägen tar slut i en slags brygga där vi går ut och 
får se en Beach Kingfisher flyga förbi nära. Där vänder vi 
och vandrar tillbaka för att senare njuta av solnedgången 
från dykcentrets brygga. När vi ska till att äta middag går 
strömmen och det blir extra mysfaktor när allt är nedsläckt. 
Elen kommer dock strax tillbaka.

Tisdag 22 oktober 2019 Waigeo
Revelj 04.00 då lite frukost serveras 04.15. Klockan fem 
möter vi lokal guide och chaufförer med två fyrhjulsdrivna 
fordon som tar oss med uppför på allt mindre vägar i 
kuperad regnskogsterräng. Efter en dryg halvtimme kliver 
vi ut i mörkret med pannlampor och vandrar en stig, 
där nån slags decimeterstora tusenfotingar är vanliga. 
Det tar bara några minuter att nå ett stort gömsle byggt 
av presenningar, där vi alla får plats att stå eller sitta 
i väntan på föreställning. Vi behöver inte vänta länge, 
snart hörs ljudliga visslingar och det varslar om att det 
är paradisfåglar på plats. Visst, här kommer Mr Wilson 
himself, tillsammans med en honfärgad fågel. I den tidiga 
gryningen hörs också Dusky Scrub Fowl, Marbled 
Frogmouth och Common Paradise Kingfisher.  
 
Men fokus här blir förstås helt på Wilsons Bird-of-
Paradise, som bjuder en riktigt bra föreställning under 
drygt två timmars tid. Först är man nog så imponerad av 
ovansidans briljanta färger - blå hjässa, gul nacke och 
röda vingar och rygg - lägg därtill stjärten med sina två 
”saxöglor” som i vissa vinklar tycks lysa mer silverfärgade. 
Honan är brun, strimmig under, men har också en blå 
hjässa. Först långt in på speltiden, börjar hanen äntligen 
spänna upp sin gröna krage, eller bröstsköld. Det gör han 
för att verkligen imponera på honor och kragen är designad 
så det gröna mest syns ovanifrån, där honan ofta befinner 
sig. Det gör det svårt att fånga på bild, men vi får några 

hyggliga chanser. Han tycks alltid sätta sig på en vertikal, 
tunnare trädstam nära marken när han gör detta, men 
håller sin kropp vertikalt också. Det är nu tre honfärgade 
fåglar på spelplatsen, men Sujan säger att de två andra 
är unga hanar, som är där för att se och lära. Enligt 
uppgift är de inte fullt utfärgade och ”spelfärdiga” förrän 
vid flera års ålder. När vi väl är riktigt nöjda har fåglarna 
varit frånvarande eller i alla fall inaktiva några minuter 
och vi smyger tyst iväg från gömslet. Denna världskändis 
till fågel finns för övrigt bara här på Waigeo och en ö till 
i arkipelagen - Batanta - så en otroligt liten utbredning. 

Vi åker iväg lite med bilarna och går sen en gammal, 
igenväxt körväg och även in på små skogsstigar. Först 
och främst är tanken att leta efter Western Crowned 
Pigeon, men det går dåligt. Samtidigt sjunger Rusty 
Mouse Warbler sin melodiska stämma, låter gör även 
Common Paradise Kingfisher. Stephan´s Dove ses 
vid ett par tillfällen. När vi kommer tillbaka ut till körvägen, 

Foto: ?? ????
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Pied imperial Pigeon

Småspov

Foto: Daniel Green

Foto: Jakob Nygren

var två olika arter. I fångenskap hölls de således separat, 
men då de aldrig fick någon avkomma sjönk de i värde 
och slumpades bort till en samlare som satte ihop dem 
i samma bur. Först då började de yngla av sig och det 
upptäcktes hur det verkligen förhöll sig. 
De tre grodmunnarna sitter vid lodgen på sin dagkvist som 
vanligt. Flera i gruppen spenderar tid med att dyka och 
snorkla och kryssar massor med färgstarka korallrevsfiskar. 
Eftermiddagsexkursionen går österut med bil. Vi kör lite, 
stannar, kliver ut, skådar, etc. Det börjar med att vår 
lokalguide stannar och pekar ut en Eastern Osprey som 
sitter med en fisk i klorna i ett torrträd. Det är första gången vi 
får se den lite närmare och kan fota den, möjligen är den lite 
mindre än vår och har en annan teckning på bröst och vinge.  
 

Red Bird-of-Paradise visar sig lite hastigt men hyggligt, 
Woompoo Fruit Dove likaså. Den andra resorten - Scuba 
Republic - bjuder Beach Kingfisher och drillsnäppa 
samt de första Lesser Frigatebird som kommit riktigt 
nära. Pied Imperial Pigeon ses i en trädtopp och är ju en 
imponerande tjusig fågel det också. Nere vid en vik med 
lite industrikänsla fladdrar ett gäng vitgumpade svalor helt 
nära, vad i allsindar är nu det? Jo, det är förstås charmiga 
White-breasted Wood Swallows. Här sitter också ett par 
av de makalöst läckra Moustached Treeswift. Vi får de 
bästa obsarna och bilderna hittills. Lite längre bort i viken 
står en del vadare, bland 15-talet sibiriska tundrapipare 
står en mongolpipare och en småspov.

Onsdag 23 oktober 2019 Waigeo
Det regnar när vi vaknar för att äta frukost så sent som 06.30 
för en gångs skull. Just som vi beslutat oss för att återses 
igen kl 9 blir det tvärt uppehåll och lättande molntäcke. Vi 
satsar på skådning direkt. Vi går helt enkelt upp till vägen 
och ner österut på den. En riktigt riktigt snygg superstor 
fjäril med gul kropp, svarta och klargröna vingar flyger 
förbi och imponerar. Det är bra fart på fågelläten och riktigt 

livligt i trädkronorna. New Guinea Friarbird och Hooded 
Butcherbirds är livliga och tycks finnas överallt. Glossy 
Swiftlets och Papuan Hornbills flyger förbi, Eclectus 
Parrots av båda könen ses, Pinon´s Imperial Pigeon, 
Red-Checked Parrot, flera gånger ser vi hittills relativt 
fåtaliga Glossy-mantled Manucodes, Papuan Spangled 
Drongos. En handfull Sulphur-crested Cockatoos är 
samlade i ett träd och med dem även en Brahminy Kite. 
Brown-hooded Crows är stora som korpar, två Black-
billed Cuckoo Dove flyger förbi. Red Bird-of-Paradise 
visar sig flera gånger och särskilt en hane posterar överst 
i träd en längre tid utan att flytta sig långt. Ett par Olive-
crowned Flowerpecker med mindre-flug-snapparlik 
orange törst-fläck sitter i en topp. En White-breasted 
Wood Swallow får stå ut med att en Willie Wagtail vill 

sitta på samma bambuspröt, strax ser vi två par av den 
förstnämnda, som också bjuder på en slags föreställning 
där den brer ut sina vingar som ett slags spel, eller hot 
kanske. Fascinerande fåglar som har lite sidensvans över 
sig, med sin knubbighet och sina trekantiga vingar. 
Rufous-bellied Kookaburra verkar ha bo intill vägen där 
vi ser två fåglar om än inte tillsammans. En sparvhöks-
lik rovfågel med grå vingar och lysande orange ben och 
näbb kommer flygande och sätter sig i ett träd, Grey-
headed Goshawk! Det är den första sparvhökstypen 
vi lyckats se tillräckligt bra för att artbestämma. 
Åtta Pied Imperial Pigeon i en flock flyger förbi.  

38
Birdsafarisweden - Res / www.birdsafarisweden.se / daniel@birdsafari.se / +46-(0)706-184316

White-breasted Wood Swallow

Moustached Treeswift

Friendly Fantail

Öar Rajah Ampat

Foto: Daniel GreenFoto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

Foto: Daniel Green

låter Hook-billed Kingfisher riktigt nära, men vi lyckas 
inte locka fram den. Detsamma gäller för Papuan Pitta, 
som förstås hade varit en riktig sensation att få se. Två 
fåglar svarar, men de manifesterar sig inte visuellt. Det gör 
däremot några Dusky Scrub Fowl, som korsar vägen. 
Papuan Hornbills flyger över då och då, vid ett tillfälle 
sätter sig en individ ganska lågt i ett stort träd, så det kan 
bli några bilder. Endemiska Raja Ampat Pitahoui får vi 
dock fram och visar en riktigt kanelbrun undersida. Black-
capped Lori, Papuan Spangled Drongo och Northern 
Fantail ses också. Yellow-faced Myna och Red BoP hörs.  
 
Vi stannar vid en liten glänta där vägen går lite högre 
och vi har utsikt mot kronorna på en del större träd. Ett 
par Brown Orioles visar sig, Brush Cuckoo hörs, men 
framförallt kommer både hona och hane Eclectus Parrot 
och visar sig jättefint. Riktigt imponerande gojor. Här är 
det hanen som är grön - snygg för all del - men honan 
är djupt röd och ännu snyggare. När européer började 
fånga och samla in papegojor trodde man länge detta 
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Hooded Butcherbird

Guerney’s eagle

Foto: Jakob Nygren

Foto: Daniel Green

Hooded Butcherbirds har tre ungar i ett bo intill 
vägen och kommer frekvent för att mata, riktigt bra 
underhållning. Samtidigt kommer en ad Guerney´s Eagle 
seglande lågt och länge över gläntan. Tjusigt! Tillbaka till 
lodgen pustar vi ut med kalla drycker och får bl.a. se en 
Striated Heron flyga förbi. De tre grodmunnarna sitter 
på dagkvist som vanligt om än några meter åt sidan, 
i lite bättre fotoläge faktiskt. En del ägnar fritiden åt 
snorkling (för andra dagen) och Black Sunbird ses även. 

Kl. 14 är det dags att kliva ombord på en båt som ska 
ta oss till den lilla och låglänta ön Merpati. Längs 
vägen ser vi en del tärnor, främst fisktärna och Greater 
Crested Tern, samt en hel del Lesser Frigatebirds 
och en White-bellied Sea Eagle. När vi närmar oss ön 
är vattnet sådär vackert tropiskt grönt och azurblått och 
stranden vit. Vi går iland och hittar omgående en grupp 
Moluccan Starlings som badar och dricker vatten ur en 
grov grenklyka. Beach KIngfisher sitter också intill. Några 
steg till och Varied Honeyeater och strax därpå Olive 
Honeyeater är inhängda. Dusky Scrub Fowl hörs och 
Arafura Fantail visar strax upp sig med flera ex helt nära, 
dock hyperaktiva så svårt att få bilder. Miljön på ön är en 
slags halvgles skog dominerad av Casuarina-träd som har 
barrliknande blad och därmed gör det ganska lätt att hitta 
fåglar. Men det finns palmer och en del andra träd också.  
 

Pied Imperial Pigeon

Foto: Jakob Nygren

Waigeo
Foto: Daniel Green
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Longfin Spadefish
Foto: Thomas Hallingbäck

Island Whistler är nästa specialitet och ser närmast ut som 
en stor ärtsångare. När vi kommer över till andra sidan ön 
sitter en Brahminy Kite och två Beach Kingfisher inom gott 
synhåll. Lemon-bellied Whiteye är nästa specialitet som 
hittas lätt med 4 ex i trädkronorna över oss, riktigt intensivt 
gula fåglar. Vi går tillbaka till den bredare sandstrand som 
vi landade på och vandrar på den lite. Då kommer fyra 
Violet-necked Loris flygande och vi kan se att det är riktigt 
snygga, mörkröda smågojor med långa stjärtar. Vi fikar på 
kaffe och kakor och får även se en brun råtta som sitter på 
samma trädstam som reseledaren valt att vila på. Yeck! 

Snart är det dags att börja återfärden, vi kan vara nöjda 
efter att ha fått in alla målarter utom två (Island Monarch 
och Spice Imperial Pigeon). Men vi ska få anledning att 
glädjas ytterligare. På en liten ö vi kommer förbi - Koh 
- (nära Kri) sitter massor med vita fåglar. Cockatoos 
tänker man först, men det visar sig vara Pied Imperial 
Pigeons och bland dem…Spice Imperial Pigeon!! 
Först en, sen två, sedan inalles 6 fåglar av den mycket 
sällsynta, lokala art. Coral Reef Heron av både grå och 
vit morf samt ett gäng Metallic Starlings ses också. 

Sista stopp blir vid den den lilla ön Mioskon vars träd är 
formligen helt nedtyngda av flygande hundar. Black Flying 
Fox (Pteropus alecto) heter arten och det är ett verkligt 
skådespel att se dem flyga upp i allt större mängder. När 
vi åker därifrån lösgör sig mängder av dem och flyger mot 
Waigeo i skymningen. Vilket skådespel och vilken final 
på en finfin utflykt. Efter ankomsten njuter vi högeligen av 
en riktigt bra middag på bl.a. nyfångad fisk med alldeles 
mörkt kött. 

Torsdag 24 oktober 2019 Waigeo
Frukost 04.30 efter en regning och sval natt (kallaste 
hittills på ön)
Det är idel uppförsbacke för att komma till spelplatsen för 
Red bird-of-Paradise. Men förutsättningarna är ypperliga 
när fåglarna börjar höras och solen ser ut att gå upp på en 
klarblå himmel. Vi står på toppen av en kulle och tittar upp 

mot några träd med flera lövfria grenar. Perfekt för att kunna 
se fåglarna bra. Här bjuds vi på en fantastisk föreställning 
med 10-talet fåglar inblandade. Flera honor kommer till de 
färgstarka hanarna som hoppar och flaxar och breder ut 
sina vingar som stora solfjädrar. Det blir t.o.m. parningar och 
vi kan ta massor med bilder i finaste fotoljus. En av resans 
verkliga höjdpunkter. Vi kan skatta oss lyckliga och med 
vetskap att gårdagens grupp hade regn eller grå himmel 
och ingen sol och inte lika mycket spel, inser vi vilken tur 
vi haft. Common Paradise Kingfisher hörs samtidigt. 

Efter nedstigningen (ganska brant) från kullen går vi lite på 
stigarna i området och misslyckas återigen att få se Papua 
Pitta och Western Crowned Pigeon, men de är ökänt svåra. 
Frilled Monarch får vi som belöning i alla fall och på andra 
promenaden får vi se supersnygga Common Paradise 
Kingfisher på bra och nära håll i den täta skogen.
Tillbaka på lodgen får vi äntligen riktigt nära obsar på Palm 
Cockatoo som håller sig i träden vid dykcentret. 
Eftermiddagsgruppen får se Golden Monarch, Grey 
Whistler, Eclectus Parrot, Hooded Butcherbird, Puff-
backed Honeyeater, Sulphur-crested Cockatoo, och 

Korallrev i Raja Ampat

Foto: Leon Green

Spice Imperial Pigeon &  
Pied Imperial Pigeon

Middagen är levererad

Foto: Jakob Nygren

Foto: Daniel Green
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Common Paradise Kingfisher

Foto: Sujan Chatterjee

Brygga i Raja Ampat

Foto: Daniel Green

Red Bird of Paradise

Foto: Daniel Green
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Stolphus, Waigeo

Avresa från Waigeo

Foto: Jakob Nygren

Foto: Daniel Green

Lördag 26 oktober 2019 Jakarta - Doha - Stockholm
Shuttle-bussen från Zest hotel ska gå 06.00 så vi är nere i 
receptionen i god tid med våra väskor. De tidigaste har fått 
reda på att frukost visst ingår i bokningen och har hunnit 
glufsa i sig en hel del, vi andra gör vårt bästa för att få i 
oss nånting innan bussen ska komma. Det går bra för den 
är ändå försenad med några minuter. Vi hinner se Glossy 
Swiftlets som lågsniffar utanför hotellentrén (och troligen 
har bon i närheten). Sooty-headed Bulbuls visar sig 
också och Olive-backed Sunbird, liksom vår allestädes 
närvarande pilfink förstås. Några kvinnor i burkas 
kommer fram och vill ta selfies med gruppen. På vägen 
till flygplatsen ses resans första Long-tailed Shrike - som 
även blir resans allra sista nya art, dessutom Spotted 
Dove lite här och där. Det finns mycket grönt i Jakarta 
även om det är en jättestad. Sammanlagt har vi således 
sett 262 arter på resan, varav 247 i Papua, resterande 15 
i Jakarta. 

Golden Monarch

Willie Wagtail sjunger Flasknosdelfin

Foto: Jakob Nygren

Foto: Daniel Green Foto: Daniel Green

även marklevande Dusky Scrubfowl. Red BoP och 
Papuan Hornbills hörs också. De som ville ta det lugnt 
och snorkla lite idag stannade vid lodgen. 
När vi precis ska till o gå och lägga oss sitter en Papuan 
Frogmouth på det lilla taket närmare bryggan och syns 
helt tydligt i det svaga ljuset från matsalen. Mysigt!

Fredag 25 oktober 2019 Waigeo -Sorong- Jakarta
Sista morgonen på Waigeo och det är bara resedag 
så vi sover till halv sju, tar det lugnt på morgonen och 
spankulerar lite kring lodgen före och efter frukost, där vi 
får individuella, handsvängda omeletter med valfri fyllning. 
Sujan har hört Papuan Frogmouth ropa i gryningen, 
Eclectus Parrots hörs och ses alldeles intill, Willie 
Wagtail sjunger sin morgonserenad tillsammans med mer 
högljudda New Guinea Friarbirds och skräniga Torresian 
Crows. Det är en mycket vacker, stilla, solig morgon. 
Raja Ampat Dive Resort och Waigeo skimrar paradisiskt 
och det är med starka känslor för platsen vi tar farväl. 
Lyckligtvis får vi åka båt till färjeläget. Lite drygt halvvägs 
upptäcker vi en grupp delfiner mellan oss och stranden, 
de ser små och grå ut, några bilder blir det som ger hopp 
om en artbestämning. Det är betydligt lugnare idag än när 

vi anlände för fem dagar sedan och färjan ligger redan 
på plats. Vi får fina möjligheter till närobsar och bilder på 
Pacific Swallow när vi går dit och dessutom tycks White-
breasted Wood Swallow häcka i en trasig lyktstolpe på 
kajen. Det är inledningsvis svårt att hitta en bra obsplats 
på färjan, men jag tycks fråga rätt person i kaffekön för 
han visar vägen rakt in i kaptenshyttan och styrbryggan, 
där vi får komma in allihop som vill och sen klättra upp 
på en stegen till övre däck där bara livbåtar konkurrerar 
med utrymmet. (det är inte samma båt som på vägen 
hit). Några i gruppen har redan sett Brown Booby och 
ytterligare delfiner från fönstren i VIP-loungen där vi har 
sittplatser annars. Nu visar sig fyra Streaked Shearwater 
på hyggligt bra håll, en period passerar ett par hundra 
Lesser Frigatebirds fint alldeles över båten, en subad 
kustlabb likaså. Några rapporterar Brown Noddy. Det är 
inte alls lika mycket tärnor som på utresan och de som 
kan bestämmas är Greater Crested Tern eller fisktärnor. 
Flygfiskar ses också då och då och de flyger förvånansvärt 
länge på ett hopp och mycket nära vattenytan. Väl framme 
i Sorong flyter allt på bra med taxi till flyget där vi vinkar av 
Sujan, som ska reka/skåda vidare tre dagar på en ny lokal. 
Dit ska vi på nästa resa.

Fågelguider på Waigeo

Foto: Daniel Green



Resan är ett samarbete mellan 
Birdsafarisweden och Karlmark Resor

Birdsafarisweden - Res

www.birdsafarisweden.se
daniel@birdsafari.se

+46 - (0)706-18 43 16
Formgivning: Max Green Ekelin

Copyright 2020


