
Östra Kina
29 april-18 maj
2019

Birdwaves unika resa till Östra Kina som innefattade både Beijing, Beidaihe, Happy Island, 
Rudong, Wuyuan samt de gula bergen Huangshan blev en riktig succé.
Vi fick se i princip alla de arter vi hade satt upp som mål och lite till.

Spoon-billed sandpiper, Ibisbill, Fairy Pitta, Blue-crowned Laughingtrush, Crested 
Ibis var såklart de riktiga höjdarna. Speciellt minns vi Spoon-billed sandpipers i sommardräkt.
Härlig känsla att hitta de fräcka vadarna bland tusentals Red-necked stints.

Resan började med kinesiska muren i Peking innan vi förflyttade oss till Bedaihe med alla spän-
nade migranter. Happy Island bjöd på en del kul arter och Rudong-området med 100.000-tals 
vadare. Elva härliga deltagare och tre ledare bildade en härlig grupp som slet hårt i östra Kina!
Deltagare: Arne Wennerhag, Jan Knutsson, Per Jensen, Jonas Ellerström, 
Elisabeth Mansén-Ellerström, Kim Frost, Stig Toft Madsen, Jan Wahlberg, Hans Wahlberg, Per 
Smith, Martin Löfgren. Ledare: Lars Göte Nilsson, Klaus Malling Olsen och Zhang Lin.

 

X på skedsnäppor!
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Ibisbill Fairy Pitta Blue-crowned laughingtrush



29 april
Sent söndagkväll blev det klart att SAS ställde in sitt flyg 
pga pilotstrejk. Nu var goda råd dyra och Gabriela på Tur 
och Retur resebyrå hade reserverat platser på Lufthansa 
åt oss.
Planerna sattes i verket och hela gruppen kom iväg från 
Kastrup strax efter 12:00. Det var viktigt att samtliga 
anländer med samma plan eftersom vi hade ett gruppvi-
sum för inresa och det riktiga visumet skulle erhållas vid 
ankomst till Beijing airport.
Martin hade sitt eget visum eftersom han skulle stanna en 
vecka extra och åkte inte hem med gruppen.

30 april
Vi landade efter ca 9 timmars flygning kl 10:35.
Mannen med vårt visa fanns inte där, men en anställd 
tjej på flygplatsen assisterade jättebra. Vi gick fram och 
tillbaka och till sist kom ”alla visum” mannen med andan i 
halsen. Då påbörjades en ny procedur med stämplar, foto 
och passkontroll innan vi äntligen fick vårt gruppvisum.
Vi åkte ett litet tåg till bagageutlämningen och sen träffade 
vi Lin och Martin som väntade på oss.
Bussen äntrades och den tog oss till kinesiska muren vid 
Badaling. Denna makalösa byggnad som sträcker sig från 
Bedaihe till nordvästra Kina. Minst 400 mil lång...
En del trevliga arter fick vi se bland bussar och folk. 
Daurian redstart stiftade vi bekantskap med nästan direkt. 
Väldigt vacker. Vi åt en god, enkel lunch i Badaling.
Linbanan skulle snart stänga så det blev ingen tur med 
den. Istället så gick vi en bit på muren.
Vid 18:30 körde vi mot hotellet. En nitisk polis ville kolla 
pass och så checkade vi in på hotellet som var ganska ny-
öppnat av farmers som ville dryga ut sina inkomster. Helt 
ok och jättetrevlig personal. Vi gjorde artlistan som var en 
snabb historia, åt en jättegod middag och sen i säng.

1 maj 
Idag besökte vi först grassland vid Wild Duck Lake. Iväg 
05:30 men pga att någon höjdare skulle besöka området 
så var alla grindar in stängda. Då fick vi gå en lång sträcka. 
Väl där såg vi en hel del spännande arter. 
Great sandplover, sandplovers, Oriental pratincoles och 
mer. Vi åkte tillbaka till hotellet för frukost vid det snurran-
de bordet. Utcheckning, avvinkade och iväg till sjön igen. 
Det var som en stor lekpark med många trampande kine-
ser på cykelvagnar. Vi gick långt och såg flera spännande 
fåglar. Little buntings var riktigt kul och Pied Harrier var en 
riktig snygging.
Lite snacks blev det när vi tog en paus. Olive-backed pipit, 
Yellow-browed warbler och Pallas Leaf warbler var arter 
som man kan se sällsynt därhemma. 
Vid 17 åkte vi de 10 milen till vårt boende i Baihe Valley. 
20:30 var vi framme. Bra tryck på kineserna med karaoke 
och kortspel. Inte så mycket förståelse att man ska sova 
på natten...

2 maj 
Innan frukost gick vi en bit längs vägen innan vi svängde 
av och gick längs floden i hopp om att få se en Ibisbill. Det 
blev tyvärr ingen framgång men trevliga arter såsom 
Godlewskis bunting och Russet sparrow kunde ses fint.
Efter frukost körde vi iväg mot Beidaihe. Efter lång körning 
blev det i princip stopp i trafiken. Vi gick ur bussen och 
vandrade ner mot floden. Efter många om och men kom vi 
iväg men det visade sig att en sten hade kilat sig in mellan 
hjulen på bussen.
Det hoppade och hade sig men till slut lyckades chauf-
fören få bort den och vi körde vidare. Ute på motorvägen 
blev det jam igen. Vi kröp fram. Det släppte efter en lång 
stund och det blev full gas mot Beidaihe. Väl där så blev 
stoppet i trafiken än värre. Bilar körde åt alla håll och sista 
kilometern tog säkert en timme. Vi kom fram sent och det 
blev inte många timmars sömn den natten. Under resans 
gång fick vi höra att någon hade sett Ibisbill vid en flod 
utanför Beidaihe.
Vi bestämde oss för att testa det under morgondagen. I 
varje fall halva gruppen.

3 maj 
Idag splittrade vi gruppen. Några ville ta en chans på Ibis-
bill medan halva gruppen skådade migranter i Beidaihe.
I Beidaihe kryllade det av tajgasångare och hela 20 guld-
trastar.
Vi som åkte för att kolla efter Ibisbill fick en tre timmars 
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Första natten tillbringades i farmland

Bra träning uppför Kinesiska muren



busstur att vila upp oss lite till på. Till slut nådde vi slutmå-
let, Qinglong River, en flod som såg ganska bra ut för den 
mytomspunna fågeln.
Vi började med frukost vid floden. Ett par väldiga Crested 
kingfisher drog förbi. Long-billed plover syntes bland 
stenarna. Vi skådade på lämpliga ställen längs floden. En 
hane Amur falcon hade uppvisning.
Lunch blev det i den lilla byn men först pratade vi med 
en kille som hade filmat Ibisbill för några veckor sen. Han 
visade ett berguvsbo med två ungar och en adult fågel.
En gryta stod och kokade mitt på bordet och upp stack 
tuppfötter och huvud så det blev en helvegetarisk lunch. 
Efter lunch tog vi oss nerströms floden. Efter ett stopp 
kändes det inte positivt. Lite uppgivet och vi kände att ett 
stopp till vid ett bra stenigt ställe fick det bli. Sen skul-
le det bära iväg tillbaka. Vi stannade. Jonas gick ner till 
floden och 20 meter längre bort på andra sidan floden hit-
tade han den. Där stod den!! Ibisbillen!! Glädjen var total.
Efter 10 min lyfte den och flög nerströms. Det var en fan-
tastisk avslutning på vårt besök!
2,5 tim senare var vi tillbaka i Beidaihe. Vi mötte resten av 
gruppen som också haft en fin dag. Jag tror nog, trots allt, 
att ingen ångrade den långa turen efter målarten Ibisbill.

4 maj
Upp kl 5 och skådning i Friendship hotellträdgården. 
Riktigt spännande fågelskådning. Flera White´s trush drog 
omkring och en fin upplevelse var två st Oriental scops 
owl som satt väldigt fint i ett träd. Efter frukost körde vi till 
en rivermouth och där dök vi snart på två stycken Sibe-
rian rubythroat. Det fanns White´s trush och en hel del 
tättingar här. Två Siberian rubythroat till. En Bull-headed 
shrike var oväntad. I vadarväg måste nämnas Sharp-tailed 
sandpiper och Long-toed stint.
Tre timmars körning tog oss till Happy Island där vi ska 
rota runt i området efter fler godsaker. Vi hann med lite va-
darskådning innan elbussarna tog oss till incheckning och 
middag på hotellet. Det ser lovande ut inför morgondagen.

5 maj
Idag blev det en heldag på Happy Island. Kl 05:00 gick vi 
iväg för att skåda. Vädret var ok på morgonen. Alldeles stil-
la när vi var ute några timmar innan frukost. Efter frukosten 
blåste det upp en del. Lite åska i fjärran och några stänk 
regn. Vi åkte med de små elbussarna en bit mot skogen. 
Alla fordon är eldrivna. Vi vandrade ut mot kusten och där 
fanns det en del vadare. Det var lite jobbigt i vinden men 
några Great knot visade sig fint. En sväng in i skogen där 
100-tals Yellow-browed warbler fanns. Eastern crowned 
warbler var en trevlig bekantskap. Lite trastar såg vi också. 
Det är riktigt spännande att vandra runt här. När vi skulle 
sätta oss ner vid lunchbordet gick larmet från toaletten. 
Lin såg en Yellow-rumped flycatcher genom toafönstret. 
Det blev snabbt tjockt med folk och den satt där nära 
fönstret. Kalassnygg! En vacker hane.
Bussen tog några ner till nya templet och några gick ner. 
Det blev en lite för lång sväng för de gående och vi kom 
ner till templet i senaste laget.
Dagen avslutades vid den gamla golfbanan. Gräsmark 
och kust med en hel del vadare. 8 st Asian dowitcher och 
några Saunders gull var jättefint. Även resans enda Nau-
mann´s trush sågs här.
Kvällen var ganska kall och middagen höll bättre klass än 
frukosten.
 

6 maj
Idag lämnade vi Happy Island. Fri skådning fram till fru-
kost. Innan bussen åkte lyckades vi att få se en Chinese 
Egret. Sedan gick färden vidare mot Tang Shan.
I närheten fick vi syn på Oriental stork. Denna endemiska 
och sällsynta art.
Lunchen blev take away från Mac Donalds. Vi åkte ner till 
floden vid Tianjin och åt vår näringsrika lunch :-)
Här är det bra låge för Relict gull som övervintrar med 
många ex. Kanske hade någon blivit försenad nu i maj 
månad.
Idog spaning efter Relict gull. Plötsligt upptäckte Janne K 
en adult fågel på stranden.
Efter ett tag flög den iväg tillsammans med en ungfågel. 
Lite tveksamt angående bestämningen men ett gäng gav 
sig iväg och hittade fåglarna lite längre bort. Några bilder 
togs och bestämningen kunde göras. Vi åkte sedan runt 
och kollade om vi kunde hitta fler dock utan att lyckas.
Sen var det dags att dra sig mot flygplatsen för att ta 
kvällsflyget söderut.
Allt klaffade perfekt och sen blev det två timmars färd mot 
Rudong.
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Första natten tillbringades i farmland

Iväg med elbussen på Happy Island

IBISBILL X gänget!

Toalettbesök med X



7 maj
Idag blev det sovmorgon eftersom vi kom fram så sent till 
Rudong.
Frukost 8 och sen åkte vi till ett litet buskområde där det 
största minnet var några Rufous-tailed robin som sjöng 
och vi försökte få syn på. Detta stället som var ganska likt 
en soptipp skulle sen besökas i stort sett varje dag.
Nästa besök var vid ett stort grasslandområde där vi hade 
fina obsar på Pechora pipit, Oriental skylarks sjöng, Pallas 
read bunting sågs också.
Högt upp i pilonerna klättrade några jobbare utan säker-
hetsanordningar. Det såg lite scary ut.
Vi hämtade upp lunch och drog iväg på vadarspaning. När 
vi kom fram i god tid innan högvattnet drog in så åt vi vår 
medhavda lunch uttittade av många kineser. Några fick 
kolla i våra tubkikare. 
Vi gick dit där högvattnet kom först. Ganska snart såg 
vi en av suktarartena, Nordmans greenshank. Bussen 
hämtade oss och vi åkte till nästa ställe där vi drog på oss 
stövlar och vandrade ut mot alla tusentals vadare som 
stod i vattenkanten.
Spänningen steg. Skulle vi hitta någon av de Spoonbilled 
sandpipers som höll till här?
Vi spanade och spanade. Martin ropade ut att här var en 
som såg bra ut. Den putsade sig och så såg Martin näb-
ben och saken var klar. Det fanns fler i närheten, totalt blev 
det sex stycken. Glädjeexplosionen var total.
Vi stannade på ett par ställen på vägen tillbaka. God mid-
dag och flera skålar innan sängen väntade.
 

8 maj 
Iväg 5:30 för att kolla om det fanns några migranter där-
ute. Reed parrotbill fick vi se fint och några sångare såsom 
Arctic warbler och Eastern crowned warbler.
Chinese grosbeak fanns det flera av. Ett besök vid klostret 
och sedan frukost på hotellet. Vi hämtade lunch på hotellet 
och körde till ett annat vadarställe. Massor av vadarfåglar 
och i en pond innanför havet fick vi se bla Black faced 
spoonbill. Det blev en sväng till första migrantstället med 
Mugimaki flycatcher som topp.
Ett besök i en besynnerlig lek/djurpark med jobbiga burar 
för djur. Inget vidare, milt sagt.
När skymningen närmade sig stannade vi till vid gräsytan 
som ligger nära vårt hotell i hopp om att hitta Little curlew. 
Plötsligt hördes ett flyktläte som kom från fem stycken 
curlews som passerade över oss. Superkul avslutning på 
dagen.

9 maj 
Som vanligt drog vi iväg vid 05:30 innan frukost.
På väg ut fick Lin syn på ett par Cotton pygmy goose som 
låg i en kanal.
Det var första fyndet för Rudong. Vi gick ut för att titta på 
dessa och det visade sig vara ett bra drag. Här var det 
gott om fågel och ganska snart hittade Hans en oerhört 
vacker Yellow-breasted bunting! Det satt fler Yellow-brea-
sted buntings i gräsmarkerna runt omkring, totalt 4 styck-
en. Yellow-breasted bunting har minskat dramatiskt tyvärr. 
Förr kunde man se flockar på 200 ex på flyttningen men 
nu ska man vara glad om man får syn på något ex. Det 
sägs att kineserna fångar och äter upp just denna arten. 
Därav den kraftiga minskningen. Ett besök på grassland 
blev det därefter. Här fick vi se både Japanese red bunting 
och Amur falcon.
Efter frukost bar det iväg igen. Templet fick besök igen 
och idag var det en del spännande fåglar där. Chest-
nut crowned warbler, Pale-leged leaf warbler, Siberian 
rubythroat mm.
Vi hämtade upp lunchen på hotellet och ägnade eftermid-
dagen åt vadarskådning.
Sanslösa flockar med vadare. Vi beräknade antalet till 
minst 100.000 fåglar.
Ett stort gäng med skolelever välkomnade oss när vi gick 
av bussen.
Kinesisk TV var på plats och intervjuade Stig angående 
Spoon-billed sandpipers vi sett i förrgår.
På med stövlarna och ut på stranden mot vadarna som 
stod ute i strandkanten.
Det borde inte gå att hitta spooners i denna stora mängd 
vadare, men det lyckades igen!
Tre stycken fick vi syn på. Populationen är bara 200 ex så 
det känns som minst hälften av dem övervintrar och/eller 
rastar här i Rudong.
Innan mörkret föll var vi vid templet men inget nytt hade 
slagit sig ner där.
Sovmorgon imorgon. Frukost kl 06:00
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Buddha och Klaus!



10 maj 
Sovmorgon till 05:30 och frukosten kl 06:00.
Vi körde iväg till Magic Wood för att skåda där. 
En lång liten väg/stig. Den är 7 km lång men så långt 
gick vi inte. Omgiven av fina träd och en varningsskylt för 
ormar. Det var bäst att hålla sig på vägen.
Chinese grosbeak var karaktärsfågel här. Inte så mycket 
migranter i markerna men vi fick in Dark-sided flycatcher 
som ny researt.
Några Oriental pratincoles svävade omkring som måsar 
över floden. Givetvis fick det lilla skogspartiet vid templet 
ett besök.
Glass inhandlades och vi fortsatte ut i dammkanten. Där 
skapade en typ reedwarbler problem. En lågmäld sång 
som Lin inte riktigt kunde placera. Den spelades in och 
Lins tankar var på den oerhört hotade och ovanliga Strea-
ked reed bunting. Vi får se om det blir någon klarhet i den.
Lunchen åt vi på hotellet och eftermiddagen inleddes vid 
några dammar där vi gick längs kanten. En Pin-tailed snipe 
var det bästa här.
Sista dagen i Rudong måste så klart ägnas åt vadarskåd-
ning.
Det blev stranden nära staden som vi åkte till.
Mycket vadare och kul arter. Dock inga spooners här.
Det bästa var en Long-billed dowitcher. Visst är det ett 
skådespel med alla dessa tusentals vadare. Rudong är en 
viktig rastplats för dessa arter.

Dagen avslutades så klart med templet och trädområdet 
inte långt därifrån.

11 maj
Idag ska vi söderut men först lite morgonskådning vid 
templet och soptippen.

Vi inledde med en fruktlös koll efter den misstänkta 
Streaked reed warbler.
Det blev bra utdelning idag vid templet. Vi fick äntligen in 
Siberian blue robin. En hane fladdrade runt i vegetationen. 
Några warblers, Siberian rubythroat visade sig också.
Även soptippen var helt ok med en del flycatchers, mugi-
maki, yellow-rumped och flera grey streaked. Ett par Artic 
warblers fanns där också.
Frukost på hotellet sen checkade vi ut och körde söderut. 
Det blir en lång körning.
Efter 1 1/2 timme körde vi på båten som tog oss över den 
legendariska Yangtze river nordväst om Shanghai. Vi fick 
inte sitta kvar på bussen när vi körde på båten och det 
skapade lätt irritation mellan en vakt och Lin.
När vi kört en stund beställde Lin lunch och i väntan på 
den åkte vi till ett ställe som är känt som rastplats för Little 
curlews. Även om sträcket snart är över hoppades vi på 
några där. Mycket riktigt! Vi fick se 17 st som gick på ett 
närbeläget fält.
Där fanns också Oriental skylark, Richards pipit, Eastern 
yellow wagtails, Kentish plover och några överflygande 
Oriental pratincoles.
Efter det stod lunchen och väntade på oss. Rikligt med 
mat och jättegott.
Vi fortsatte färden mot Deqing där vi ska övernatta och 
kolla efter Crested ibis.
Incheckning på ett stort bra hotell. Vi gick till en närbelä-
gen restaurang där vi själv kokte maten. Sen i säng.

12 maj 
Kl 06:00 körde vi de 7 km till platsen där Crested ibis 
finns. En art som man trodde var utdöd men någon hittade 
7 exemplar på 80-talet. Sen har man med framgång lyck-
ats föda upp i fångenskap. Nu finns det ett antal i detta 
område. Vi möttes av synen med massor av Little egrets 
och Black-crowned nightherons. Vid en liten damm fanns 
det en plattform där fotografer radade upp sig. Vid 07:30 
släppte man i fisk och då flockades hägrar där. Ibisar dök 
upp efter ett tag och kunde studeras på närhåll.
Vi åt en trevlig frukost på en brygga med utsikt. Tusentals 
White-winged terns passerade över våra huvuden.
Tillbaka till hotellet för att checka ut och färd mot Huangs-
han.
Lite utanför Deqin stannade vi för att framförallt titta efter 
Short-tailed parrotbill.
Ingen lycka med den men väl några vackra Plumbeous 
redstarts och Collared finchbill.
En Rufous-capped warbler fick vi syn på i bambuskogen.
Vidare mot Huangshan och det blev ytterligare ett stopp 
där vi gick en stig längs floden. Här blev det flera nya rese-
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Buddha och Klaus!

Kinesiska skolelever välkomnade oss

I väntan på båten över Yangtse River

Vår älskade soptipp



arter. Chinese whamei, Grey headed parrotbill, Mountain 
bulbyl mfl.
Tio mil återstod till hotellet i Huangshan. Körning på 
mestadels expressväg flöt på och vi gjorde artlistan på 
bussen. Skönt att ha gjort det.

13 maj 
Idag var det dags för ett besök i Yellow mountains.
Vi åt frukost kl 06:00 och checkade ut samtidigt. Det 
var en regnig början när vi åkte mot Taiping cable way. 
Färden dit tog en timme och det blev ett litet stopp för 
Brown crake och Pale sandmartin vid ett fält.
Biljetter inhandlades och vi gav oss iväg i en proppfull 
kabinvagn in i molnen.
När vi närmade oss toppen släppte molnen och vi fick se 
en fantastisk utsikt.
Väl ute ur vagnen var det ett herrans väsen på kinesiska 
grupper som besökte platsen. Sanslösa mängder turister 
välde fram tillsammans med bärande sherpas.
Flera av dem bar cementsäckar, en på var sida som ett 
ok. Varje säck vägde 50 kg!
Imponerande! Deras kroppar måste ta mycket stryk.
Vi försökte hitta egna vägar. Ganska snart fick vi syn på 
en Hartert’s Leaf Warbler.
En Phylloscopus med ett väldigt speciellt beteende. Den 
flaxade först med vänstervingen och sen med högervingen.
En stor målart var Slaty bunting. Just här var det enda 
chansen på denna. Efter att ha haft närkontakt med flera 
Buffy laughingtrushes och miljoner kineser valde vi en 
lugnare stig. Ett stopp där vi hörde Pygmy cupwing och 
där upptäckte vi även en hona och hane av Slaty bunting. 
Vi försökte även få syn på den lilla babblern och alla fick 
se den...nästan. :-(
Vi åt sedan en riktigt god lunch och kaffe blev det också. 
Vi packade med oss mat till Klaus, Kim och Stig som 
hade stannat vid cable car stationen.
Vid 14:30 åkte vi ner igen till basstationen.
Vi beslöt oss för att vandra ner till bussen. Genom en 
underbar dalgång med en rinnande å gick vi tysthet. En 
lisa för själen efter alla tjattrande kineser.
Spännande fåglar på turen med Little forktail, White- 
crowned forktail, Chestnut bulbul som toppar på vand-
ringen. Ett riktigt fint besök på Yellow mountains.
Iväg med bussen mot Wuyuan. Vi stannade till framåt 
kvällen för att kolla efter Pied falconet och Brown Wood 
owl. Samtidigt åt vi middag. 
Tyvärr blev det dipp på båda men vi återvänder imorgon. 
Vi anlände till hotellet i Wuyuan ganska sent.

14 maj 
Vi åkte iväg kl 06:00 utan stora packningen. Skönt att bo 
två nätter på samma hotell.
Frukosten åt vi på vägen. Det var jättetrevligt och det var 
redan bra ruljans på folk.
Målet för förmiddagen var häckningsplatser för Blue crow-
ned laughingtrush en art som det bara finns ca 300 ex av i 
världen. Den upptäcktes först 1999.
Hela det lilla samhället är involverat i fåglarna med obser-
vationsplatser nära det stora trädet där de häckar. T.o.m 
skolbarnen har gjort fina målningar på cementstolpar av 
fåglarna.
Det dröjde inte länge förrän vi såg flera ex av den jätte-
vackra laughingtrushen.
I trädet satt också en uggla, Northern boobok.
Efter det åkte vi till en flod där Scaly-sided merganser 
övervintrar. Det skall så klart inte finnas några kvar, men 
Lin hade en liten förhoppning om att någon yngre fågel 
dröjt sig kvar i floden. Per J tyckte sig se en på långt 
håll. Vi beslöt oss att vandra dit längs floden. Värmen var 
påtaglig och det gick åt en del vatten. Vi kom fram där vi 
kunde få lite utsikt och snart så hittade Jonas en mergan-
ser som hade klättrat upp på en sten.
Denna sällsynta fågel låg där hur fint som helst.
Vandringen tillbaka gick mycket lättare efter denna härliga 
obs.
En liten promenad på andra sidan floden innan vi drog 
iväg för lunch.
Chauffören ringde sin kusin som fixade till världens godas-
te lunch. Gott och fräscht.
Sen var det dags att ställa kosan mot falconeten som 
fanns i en annan by.
Där levde man också för denna lilla fräcka rovfågel. Göms-
le på var och varannan takterrass där man kunde plåta och 
skåda. Jättefina obsar blev det.
Vi lämnade kvar några som ville plåta och vi andra gav oss 
iväg med bussen för att skåda vidare. Ganska snart fick vi 
syn på White-throated needletails som drog runt längs en 
flod. De är riktigt snabba fåglar. Vi fortsatte till en annan 
bro där det sträckte en hel del. Många Pale martins och 
fler needletails. Vi stannade där medan bussen hämtade 
de andra. Bra skådning från bron. Vi körde småvägar tillba-
ka till hotellet och sen blev det god middag där.
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15 maj
Vi checkade ut kl 06:00 och åkte för att titta efter Brown 
dipper. Frukosten åt vi på väg dit. Små bullar med fyllning, 
lite större bullar med en annan fyllning och stekt ägg som 
vanligt. Kaffe på det sen var vi på gång.
Vi stannade till vid floden som flöt genom byn där vi åt fru-
kost. Första stoppet gav inget men sen såg Lin en dipper 
som satt på en sten. Ut ur bussen och kollade så det blev 
ingen dipp! 
Här fanns det en del andra fåglar också såsom Black-thro-
ated tit, Grey-caped pygmy woodpecker mm.
Sen skulle det bli långkörning men en Black capped king-
fisher ville annorlunda.
Vid stoppet längs vägen här fick vi in bla White-browed 
laughingtrush och några andra arter.
När vi satte oss i bussen tilltog regnet och vi började den 
långa färden.
Vi var framme i tid så att vi kunde rekskåda lite efter Fairy 
pitta. Inget hördes men det blev en härlig promenad i fin 
skog upp till templet. Precis som på Happy Island spelas 
det musik längs vägen. Det görs så där det finns tempel. 
Vi åt middag inne i Nanjing. Det var hos en skådarkompis 
till Lin som har en restaurang. Kräftor i massor i chili och 
vitlök. De är kända för det här. Ikea i Kina har kräftor på 
menyn överallt i Kina men inte i Nanjing. De kan inte kon-
kurrera med alla restaurangerna. 
Vi kom till hotellet ganska sent och möttes av en högljud 
och sur receptionist. Till slut fick vi våra rum. Det gällde att 
sova direkt. Bussen avgår 04:30

16 maj
På vägen mot pitta stället köpte Lin frukost till oss. De 
goda ångbakade bullarna fyllda med läckerheter och en 
grönaktig tekaka. Nu skulle det bli gott med kaffe.
Tyvärr räckte vattnet inte så långt men deltagare delade 
vänligt med sig.
Skådningen började teodlingarna som fanns i tallskogen. 
Ganska häftig miljö.
Där satt det bla en Tigershrike. Och även en hona dök 
upp. Det var en av målarterna.
Ganska trevligt med fågel här. Minivetter, Ashy drongo, 
Grey treepie mm
Senare åkte vi till vägen mot templet. Vi började vandra 
stigen upp mot templet.
Plötsligt hördes Fairy pitta vissla. Det kändes som Lin ville 
spara det bästa till sist.
Länge stod vi och försökte locka på den men den verkade 
inte alls intresserad av oss.

Då beslöt sig de flesta att, tillsammans med Lin, vandra 
upp för den trädbeklädda kullen för att försöka få syn på 
den. Ett hopplöst uppdrag kändes det som.
Så var det inte. Alla som kämpade sig upp där fick se den 
fina pittan, som har sju olika färger, och Arne fick en fin 
bild på den.
När alla putsat av en del blodiglar lös glädjen på deltagar-
na. Snyggt jobbat!
En liten vandring till sen väntade en välbehövlig snacksfika. 
Bussen körde oss sen till parkeringsplatsen vid parken. 
Där packade vi om för att vara någorlunda anständiga för 
flyget.
Vi var i god tid till flyget och kunde äta ”lunch” på flygplat-
sen. McDonalds blev det.
Flyget var en aning försenat ca 50 min. Artlistan gjorde 
vi på flygplatsen. Totalt har vi sett 292 arter och många 
”tunga” sådana. Imorgon är sista skådardagen och det ska 
bli spännande att se vad det kan ge.

17 maj
Idag åkte vi mot Wulangshang. Ett berg som ligger på 
2000 meter och med flera spännande fåglar. Det var tre 
timmars körning dit. Vi stannade för frukost efter ett par 
timmar. Nudlar, brödbit till någon och kaffe.
Färden gick vidare mot berget och vi valde att köra till den 
norra gaten av parken.
Märkbart folktomt...det visade att de stängt för besökare. 
En klar besvikelse då det hade varit fint att få se en del 
höghöjdsarter.
Det berodde troligen på att de var rädda för bränder. Någ-
ra dagar tidigare hade en stor skogsbrand rasat i Kina och 
flera brandmän hade omkommit. Därför hade man stängt 
parken av rädsla för bränder under torrperioden tom 31 
maj. Luften gick ur en del här.
Vi åkte istället till the great wall för att se om vi kunde 
komma upp på lite höjd.
Först en god lunch och sedan köpte Lin biljetter till oss. Vi 
behövde knappt gå alls.
Först en liten buss till entrén och sedan kabinbana upp till 
toppen där kinesiska muren slingrade sig. Det var varmt 
och inte mycket fågel men intressant att se en annan del 
av muren. Inte alls så turistificerat som Badaling. 
När vi kom ner åkte vi mot hotellet i Miuan och skådade 
lite på vägen dit. När vi hade några mil kvar drabbades vi 
av världens åskväder och himlens portar öppnade sig med 
både regn och hagel. När vi anlände till hotellet regnade 
det rejält och vi fick snabbt rusa in.
En trevlig avslutningsmiddag med bästa maten.
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Härlig lunch

Pitta gänget är lyckliga!



18 maj
Idag var det dags att åka hem efter en riktigt bra resa med 
många av målarterna lokaliserade och mycket annat. Totalt 
296 arter. Det har varit ett ganska högt tempo med en tajt 
och bra grupp. Martin åkte vidare för en vecka norröver.
Frukost 06:30 även om många vaknade som vanligt vid 
fem tiden.
7:15 körde vi mot flygplatsen och först hämtade vi upp 
Kims väska som inrikesflyget slarvade bort för ett par 
dagar sen.
Många kontroller av pass, visa och persedlar genomfördes 
men allt flöt på bra.
I Kina flyter det mesta på snabbt och smidigt.
Efter 9,5 timmes flygning landade vi i München. Där 
skildes vi från Elisabeth och Jonas som skulle till Arlanda 
samt Hans och Jan som drog mot Landvetter.
Resten av gruppen hade Köpenhamn som slutdestination.
Denna resan blir det en given repris på!

Lars Göte Nilsson

Besökta lokaler
30 april Badaling (kinesiska muren)
1 maj Wild Duck Lake
2 maj Baihe Valley
3 maj Qinglong river, Beidaihe
4 maj Beidaihe, transport, Happy Island
5 maj Happy Island
6 maj Happy Island, Relict gull park, Tianjin, flyg Rudong
7-10 maj Rudongområdet
11 maj Rudong, transport till Deqing
12 maj Deqing, transport till Huang Shan
13 maj Huang Shan, transport till Wuyan
14 maj Wuyan området
15 maj Transport till Nanjing med lite kvällskådning i Nanjing
16 maj Nanjing, flyg Beijing
17 maj Transport till Wulingshan, skådning i området
18 maj Transport till flygplatsen för hemresa

Artlista: 
Greylag Goose Anser anser 
2 ex 5/5, 1 ex 6/5
Common Shelduck Tadorna tadorna
30 ex 3/5, 1 ex 4/5
Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea 
6 ex 3/5
Mandarin Duck Aix galericulata
4 ex 2/5, 6 ex 3/5, 1 ex 14/5, 4 ex 15/5
Cotton Pygmy Goose Nettapus coromandelianus 
2 ex 9/5
Garganey Spatula querquedula
2 ex 1/5
Northern Shoveler Spatula clypeata 
1 ex 9-10/5
Gadwall  Mareca strepera 
3 ex 1/5
Falcated Duck Mareca falcata 
20 ex 1/5
Eurasian Wigeon Mareca penelope 
4 ex 8/5
Eastern Spot-billed Duck  Anas zonorhyncha
Ganska vanlig som mest 70 ex 5/4
Mallard Anas platyrhynchos   
50 ex 1/5 annars enstaka 2-5/5 och 16-17/5

Eurasian Teal Anas crecca 
2 ex 1/5
Red-crested Pochard Netta rufina  
6 ex 1/5
Ferruginous Duck Aythya nyroca 
10 ex 1/5
Tufted Duck Aythya fuligula
1 ex 9-10/5
Common Goldeneye Bucephala clangula  
1 ex 1/5, 1 ex 5/5
Red-breasted Merganser Mergus serrator
20 ex 5/5
Scaly-sided Merganser Mergus squamatus
1 ex 14/5
Japanese Quail Coturnix japonica
2 ex 4/5, 2 ex 8/5
Chinese Bamboo Partridge Bambusicola thoracicus 
2 ex 11/5, 1 ex 12/5, 1 ex 14/5
Common Pheasant Phasianus colchicus 
Observerad med flera ex i stort sett dagligen
Little Grebe Tachybaptus ruficollis
Flera 1/5, 1 ex 2/5, 7 ex 4/5, 1 ex 8/5, 20 ex 9-10/5, 2 ex 12/5, 
6 ex 14/5, 6 ex 17/5
Great Crested Grebe Podiceps cristatus 
flera 1/5, 1 ex 9/5, 2 ex 10/5
Horned Grebe Podiceps auritus
1 ex 1/5
Black Stork Ciconia nigra
5 ex 2/5, 1 ex 17/5.
Oriental Stork Ciconia boyciana
10 ex 5/5
Crested Ibis Nipponia nippon
4 ex 12/5
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Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia
8 ex 1/5
Black-faced Spoonbill Platalea minor
9 ex 8/5, 24 ex 10/5
Eurasian Bittern Botaurus stellaris
1 ex 1/5
Black Bittern Dupetor flavicollis
1 ex 12/5
Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax
Sågs de flesta dagarna med som mest 200 ex 5/5, 100 ex 12/5
Striated Heron Butorides striata 
8 ex 3/5
Chinese Pond Heron Ardeola bacchus
1-10 ex de flesta dagar from 4/5, dock 30 ex 15/5
Eastern Cattle Egret Bubulcus coromandus
1 ex 1/5, 4 ex 4/5, 2 ex 5/5, 2 ex 8-9/5, 1 ex 10-11/5, 3 ex 12/5, 
3 ex 14/5, 30 ex 15/5, 10 ex 16/5

Grey Heron Ardea cinerea
flera 1-4/5, 20 ex 8/5, 1 ex 9 och 12/5, 5 ex 15/5
Purple Heron Ardea purpurea 
flera 1/5, 1 ex 2/5
Great Egret Ardea alba
1 ex 1/5, 2 ex 3/5, 3 ex 5/5, 1 ex 7/5, 40 ex 8/5, 1 ex 14/5
Intermediate Egret Ardea intermedia  
1 ex 1/5, 2 ex 3/5, 1 ex 5/5, 1 ex 8/5, 5 ex 12/5, 5 ex 14/5
Little Egret Egretta garzetta 
Flera sågs under i stort sett alla dagr med topp på 1500 ex 12/5
Chinese Egret Egretta eulophotes
1 ex 5-6/5, 2 ex 8/5
Great Cormorant Phalacrocorax carbo
1 ex 1/5
Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus
1 ex 5/5, 2 ex 7/5

Crested Serpent Eagle Spilornis cheela
1 ex 14/5
Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus
1 ex 2/5
Crested Goshawk Accipiter trivirgatus
6 ex 14/5, 1 ex 15/5

Chinese Sparrowhawk Accipiter soloensis
1 ex 4/5, 2 ex 14/5, 2 ex 16/5.
Japanese Sparrowhawk Accipiter gularis
1 ex 8/5
Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus
2 ex 30/4
Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus 
3 ex 1/5, 1 ex 4/5, 4 ex 5/5, 2 ex 6/5
Pied Harrier Circus melanoleucos 
2 ex 1/5, 1 ex 4/5
Black Kite Milvus migrans
1 ex 15/5, 2 ex 16/5
Grey-faced Buzzard Butastur indicus
2 ex 16/5
Brown Crake Amaurornis akool
2 ex 13/5, 1 ex 14/5
White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus
2 ex 2/5, 2 ex 9/5
Ruddy-breasted Crake Porzana fusca
1 ex 3/5
Common Moorhen Gallinula chloropus 
2 ex 1/5, 1-2 ex 8-14/5
Eurasian Coot Fulica atra
Flera i Wild Duck Lake och enstaka i dammar under resan
Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus
Happy Island och Rudong, 80-100 ex i Rudong
Ibisbill Ibidorhyncha struthersii 
1 ex 3/5, Qinglong river

Black-winged Stilt Himantopus himantopus
40 ex 1/5, flera 3-5/5, 1 ex 8/5
Pied Avocet Recurvirostra avosetta
3 ex 1/5, 4-11 ex Happy Island, 1 ex 9/5
Northern Lapwing Vanellus vanellus 
20 ex 1/5
Grey-headed Lapwing Vanellus cinereus 
2-10 ex de flesta dagarna
Pacific Golden Plover Pluvialis fulva  
8 ex 6/5, 2 ex 7/5, 4 ex 8/5, 2 ex 10/5
Grey Plover Pluvialis squatarola
3 ex 3/5, 65 ex 4-5/5, många i Rudong med topp 8000 ex 9/5
Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
50 ex 1/5, 5 ex 3/5 
Long-billed Plover Charadrius placidus
3 ex 3/5, 6 ex 4/5
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Little Ringed Plover Charadrius dubius 
50 ex 1/5, 3 ex 2/5, 8 ex 3/5, 3 ex 4/5, 1 ex 8/5
Kentish Plover Charadrius alexandrinus
3 ex 1/5, noterad 3-10/5 med topp på 200 ex 7/5 
Lesser Sand Plover Charadrius mongolus 
1 ex 4/5, 19 ex 5/5, 150 ex 7/5, 1000-2000 ex 8-10/5
Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii
7 ex 1/5, 2 ex 3/5, 2 ex 6/5, 6 ex 7/5, 2 ex 8/5, 20 ex 9/5, 5 ex 10/5
Whimbrel Numenius phaeopus
1 ex 1/5, flera ex 3-11/5 med 200 ex 8/5
Little Curlew Numenius minutus 
5 ex 8/5, 42 ex 9/5, 17 ex 11/5
Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis 
noterad med flera ex 3-10/5, högsta antal 250 ex 8/5

Eurasian Curlew Numenius arquata
5 ex 3/5, 30 ex 7-8/5, 2 ex 9/5
Bar-tailed Godwit Limosa lapponica 
5 ex 4/5, annars upp till 10000 ex 5-10/5
Black-tailed Godwit Limosa limosa
5 ex 4-5/5, 25 ex 8/5, 100 ex 9/5, 85 exx 10/5, 50 ex 11/5
Ruddy Turnstone Arenaria interpres
1 ex 6/5, 35 ex 7/5, 150 ex 8/5, 10 ex 9/5, 200 ex 10/5
Great Knot Calidris tenuirostris
1 ex 3/5, 70 ex 5/5, 1 ex 6/5, 500 ex 7/5, 800 ex 9/5, 150 ex 10/5

Red Knot Calidris canutus
1 ex 1 ex 3/5, 1 ex 5/5, 10 ex 7/5, 5 ex 8/5, 4 ex 10/5
Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus
30 ex 7/5, 60 ex 8/5, 500 ex 9/5, 100 ex 10/5
Sharp-tailed Sandpiper Calidris acuminata
2 ex 4/5, 20 ex 9/5, 6 ex 10/5
Curlew Sandpiper Calidris ferruginea
1 ex 4/5, 3 ex 8/5, 1 ex 9/5, 3 ex 10/5
Temminck’s Stint Calidris temminckii
5 ex 8/5, 1 ex 9/5
Long-toed Stint Calidris subminuta
1 ex 4/5, 7 ex 8/5
Spoon-billed Sandpiper Calidris pygmaea 
6 ex 7/5, 3 ex 9/5
Red-necked Stint Calidris ruficollis
5 ex 3/5, 1 ex 4/5, 8-10000 ex i Rudong 7-10/5
Sanderling Calidris alba
1 ex 3/5, 100-1000 ex i Rudong 7-10/5
Asian Dowitcher  Limnodromus semipalmatus        
3 ex 4/5, 8 ex 5/5

Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus
1 ex 10/5
Pin-tailed Snipe Gallinago stenura    
1 ex 10/5
Common Snipe Gallinago gallinago
8 ex 1/5, 2 ex 2/5, 1 ex 4/5, 1 ex 7/5
Terek Sandpiper Xenus cinereus 
2 ex 3/5, 6 ex 4/5, 7 ex 5/5, 300-500 ex 7-9/5, 50 ex 10/5
Common Sandpiper Actitis hypoleucos 
2 ex 1/5, 1-2 ex 3-5/5, 10-15 ex 7-9/5, 1 ex 10/5
Green Sandpiper Tringa ochropus  
2 ex 2/5, 1 ex 3/5, 1 ex 7-9/5
Grey-tailed Tattler Tringa brevipesi 
2 ex 7/5, 1 ex 8/5, 3 ex 9-10/5
Common Redshank Tringa totanus   
flera ex mellan 1-10/5
Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis
5 ex 3/5, 10 ex 4/5, 8 ex 7/5, 1 ex 9/5, 3 ex 9/5
Wood Sandpiper Tringa glareola 
25 ex 4/5, 1-5 ex 6-9/5
Spotted Redshank Tringa erythropus
4 ex 4/5, 7 ex 5/5, 1 ex 8-9/5
Common Greenshank Tringa nebularia 
2-25 ex mellan 1-11/5, 2 ex 14/5
Nordmann’s Greenshank Tringa guttifer 
7 ex 7/5, 3 ex 8/5, 60 ex 9/5, 1 ex 10/5
Oriental Pratincole Glareola maldivarum
10 ex 1/5, 2 ex 6/5, 14 ex 7/5, 4 ex 10/5, 5 ex 11/5
Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus
flera 1/5, 1 ex 4/5, 5 ex 5/5, 200 ex 6/5
Saunders’s Gull Chroicocephalus saundersi
4 ex 5/5, 1 ex 6/5, 20 ex 7/5, 25 ex 9/5, 3 ex 10/5
Relict Gull Ichthyaetus relictus 
2 ex 6/5
Black-tailed Gull Larus crassirostris
6 ex 6/5
Lesser Black-backed Gull Larus fuscus 
1 ex 7/5
Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica
2 ex 5/5, 5 ex 6/5, 5 ex 9/5
Caspian Tern Hydroprogne caspia
1 ex 1/5
Little Tern Sternula albifrons
5 ex 4/5, 50 ex 5/5, 100 ex 6/5
Common Tern Sterna hirundo longipennis 
flera 1/5, 3 ex 4/5, 10-100 ex 5-11/5

Whiskered Tern Chlidonias hybrida 
10 ex 12/5, 10 ex 16/5
Rock Dove (tamduva) Columba livia  
flera 30/4-6/5, 2 ex 11/5.
Hill Pigeon Culomba rupestris  
2 ex 3/5, 6 ex 3/5
Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis
1 ex 30/4, 3-10 ex 3-8/5, 1-20 ex 13-17/5
Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto
1-10 ex 30/4-11/5 utom 7/5
Red Turtle Dove Streptopelia tranquebarica 
3 ex 8/5, 20 ex 10/5
Spotted Dove Spilopelia chinensis
flera ex 3-17/5 

10

Ph
ot

os
: L

ar
s G

öt
e 

N
ils

so
n

Ph
ot

o:
 K

la
us

 M
al

lin
g 

O
ls

en

Ph
ot

o:
 K

la
us

 M
al

lin
g 

O
ls

en

Ph
ot

o:
 L

ar
s G

öt
e 

N
ils

so
n

Far eastern curlew Little curlew

Great knot

Common tern, longipennis Oriental turtle dove



Lesser Coucal Centropus bengalensis  
2 ex 9/5
Asian Koel Eudynamys scolopaceus 
1 ex 14/5, 10 ex 15/5, 6 ex 16/5, 1 ex 17/5
Large Hawk-Cuckoo Hierococcyx sparverioides 
1 ex 11/5, 1 ex 14/5, 6 ex 15/5, 10 ex 16/5 
Lesser Cuckoo Cuculus poliocephalus  
4 ex 15/5, 10 ex 16/5, 1 ex 17/5
Indian Cuckoo Cuculus micropterus
2 ex 8/5, 4 ex 17/5
Oriental Cuckoo Cuculus optatus
1 ex 10/5
Common Cuckoo Cuculus canorus
1 ex 16/5
Oriental Scops Owl Otus sunia 
3 ex 3/5, 1 ex 15-16/5
Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo 
3 ex 3/5
Northern Boobook Ninox japonica
2 ex 5/5, 1 ex 14/5

Grey Nightjar Caprimulgus jotaka 
1 ex 5-6/5, 1 ex 11/5
Himalayan Swiftlet Aerodramus brevirostris 
4 ex 14/5
White-throated Needletail Hirundapus caudacutus 
60 ex 14/5
Common Swift Apus apus
2 ex 30/4, 3 ex 3/5
Pacific Swift Apus pacificus 
1 ex 3/5, 1 ex 9/5, 1 ex 13/5, 10 ex 14/5, 2 ex 15/5 
House Swift Apus nipalensis  
10 ex 14/5
Oriental Dollarbird Eurystomus orientalis
4 ex 14/5, 10 ex 15/5
Black-capped Kingfisher Halcyon pileata
1 ex 15/5
Common Kingfisher Alcedo atthis
10 ex 1/5, 5 ex 2/5, 4 ex 3/5, 1 ex 5, 8 12/5, 2 ex 12/5
Crested Kingfisher Megaceryle lugubris 
4 ex 4/5
Pied Kingfisher Ceryle rudis
1 ex 7/5, 2 ex 12/5
Eurasian Hoopoe Upupa epops
1 ex 1/5, 3 ex 3/5, 2-5 ex 5-11/5
Eurasian Wryneck Jynx torquilla
1 ex 6/5, 1 ex 10/5
Speckled Piculet Picumnus innominatus  
1 ex 16/5
Grey-capped Pygmy Woodpecker Yungipicus canicapillus
1 ex 14/5, 3 ex 15/5, 9 ex 16/5
Rufous-bellied Woodpecker Dendrocopos hyperytrus  
2 ex 3/5, 1 ex 4/5
Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major  
2 ex 1/5, 2 ex 3-4/5, 1 ex 8/5 och 10/5, 1-2 ex 14-16/5
Grey-headed Woodpecker Picus canus
1 ex 30/4, 1 ex 2/5, 14 ex 3/5, 10 ex 4/5, 1-4 ex 15-17/5
Pied Falconet Microhierax melanoleucos 
5 ex 15/5
Common Kestrel Falco tinnunculus

1-2 ex 1-5/5, 1 ex 15/5
Amur Falcon Falco amurensis        
1 ex 1/5, 3 ex 3/5, 1 ex 8-10/5

Eurasian Hobby Falco subbuteo     
1 ex 4/5, 1 ex 6/5, 2 ex 16/5
Fairy Pitta Pitta nympha   
2 ex 16/5
Black-winged Cuckooshrike Coracina melaschistos        
1 ex 10-11/5, 1 ex 14-16/5
Swinhoe’s Minivet Pericrocotus cantonensis 
2 ex 13-15/5, 6 ex 16/5, 15 ex 15/5, 20 ex 16/5
Ashy Minivet Pericrocotus divaricatus
3 ex 5/5
Bull-headed Shrike Lanius bucephalus 
1 ex 4/5
Brown Shrike Lanius cristatus 
3-5 ex 3-5/5, 8-10/5 och 14-17/5
Long-tailed Shrike Lanius schach
10-30 ex 7-11/5, 1-2 ex 12-14/5
Chinese Grey Shrike Lanius sphenocercus
1 ex 2/5
Black-naped Oriole Oriolus chinensis  
1 ex 8/5, 1 ex 14/5, 3 ex 15/5, 10 ex 16/5, 3 ex 17/5
Black Drongo Dicrurus macrocercus 
2-6 ex 7-10/5, 100 ex 14/5, 10 ex 15/5, 5 ex 16/5, 2 ex 17/5
Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus  
2 ex 15/5, 5 ex 16/5
Hair-crested Drongo Dicrurus hottentottus
1-3 ex 11-16/5
Azure-winged Magpie Cyanopica cyanus
10-30 ex 30/4-1/5, 10 ex 7-9/5, 10-20 ex 15-17/5
Red-billed Blue Magpie Urocissa erythroryncha 
noterad med flera ex 2-5/5, 11/5 och 13-17/5
Grey Treepie Dendrocitta formosae
2 ex 11/5, 1-2 ex 13-14/5, 20 ex 15-16/5, 5 ex 17/5
Eurasian Magpie Pica pica 
Vanlig under hela vistelsen
Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax
2 ex 2/5, 6 ex 3/5
Rook Corvus frugilegus 
5 ex 1/5
Carrion Crow Corvus corone
6 ex 30/4, 5 ex 1/5, 2 ex 2/5
Collared Crow Corvus torquatus 
1 ex 4/5
Large-billed Crow Corvus macrorhynchos 
10 ex 2/5, 6 ex 17/5
Coal Tit Periparus ater  
1 ex 13/5
Marsh Tit Poecile palustris
2 ex 30/4, 1 ex 4/5, 1 ex 17/5
Willow Tit Poecile montanus  
1 ex 2/5, 1 ex 3/5
Japanese Tit Parus minor  
1-5 ex 30/4-5/5, 2-10 ex 8-17/5
Chinese Penduline Tit Remiz consobrinus 
3 ex 1/5, 25 ex 3/5, 2 ex 4/5, 8 ex 5/5, 1 ex 10/5
Oriental Skylark Alauda gulgula
10 ex 7/5, 3 ex 8-9/5, 2 ex 11/5
Collared Finchbill Spizixos semitorques
flera ex 12-16/5
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Oriental turtle dove

Northern boobok Pied falconet

Amur falcon

Red-billed blue magpie



Brown-breasted Bulbul Pycnonotus xanthorrhous 
flera ex de flesta dagar
Mountain Bulbul  Ixos mcclellandii 
2 ex 12/5, 1 ex 13/5
Chestnut Bulbul Hemixos castanonotus  
4 ex 13/5, 2 ex 14/5
Black Bulbul Hypsipetes leucocephalus
1 ex 7-8/5, 2-4 ex 10-12/5, 8 ex 15-16/5
Sand Martin Riparia riparia
1 ex 1/5, 1 ex 7/5, 3 ex 12/5
Pale Martin Riparia diluta 
2 ex 13/5, 200 ex 14/5
Barn Swallow Hirundo rustica
noterad alla dagar.
Common House Martin Delichon urbicum 
5 ex 2/5
Red-rumped Swallow Cecropis daurica  
upp till 10 ex de flesta dagr. Dock 50 ex 14/5
Pygmy Wren-babbler Pnoepyga pusilla  
1 ex 12/5
Rufous-faced Warbler Abroscopus albogularis 
3 ex 12/5, 5 ex 13/5, 10 ex 14/5, 5 ex 15/5, 2 ex 16/5
Manchurian Bush Warbler Horornis borealis 
2-10 ex 7-10/5, 1 ex 15/5
Brown-flanked Bush Warbler Horornis fortipes 
1 ex 12-13/5, 5 ex 13/5, 5 ex 15/5, 4 ex 16/5
Asian Stubtail Urosphena squameiceps 
1 ex 3/5

Silver-throated Bushtit Aegithalos glaucogularis 
10 ex 30/4, 3 ex 2/5
Black-throated Bushtit Aegithalos concinnus
1ex12/5, 4 ex 14/5, 10 ex 15/5, 25 ex 16/5
Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus 
2 ex 3/5, 8 ex 4/5, 15 ex 5/5, 5 ex 6-7/5
Radde’s Warbler  Phylloscopus schwarzi 
1 ex 3/5, 4 ex 4/5, 2 ex 5/5
Pallas’s Leaf Warbler Phylloscopus proregulus
2 ex 1/5, 26 ex 2/5, 20 ex 3/5, 25 ex 4/5, 5 ex 5/5, 1 ex 6/5, 
2 ex 8/5
Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
noterad alla dagar utom 13,17 och 18/5. Toppnoteringar 
210 ex 3/5, 500 ex 5/5
Arctic Warbler Phylloscopus borealis  
1 ex 5/5, 1 ex 8/5, 1-2 ex 11-13/5, 3 ex 14/5, 10 ex 15/5,  
15 ex 16/5, 1 ex 17/5
Kamchatka Leaf Warbler Phylloscopus examinandus
1 ex 14/5
Two-barred Warbler Phylloscopus plumbeitarsus 
1 ex 1/5, 3 ex 4/5, 15 ex 5/5, 1 ex 10/5, 1 ex 15/5, 2 ex 16/5
Pale-legged Leaf Warbler Phylloscopus tenellipes 
4 ex 5/5, 3 ex 9/5, 1 ex 10/5, 3 ex 11/5
Eastern Crowned Warbler Phylloscopus coronatus 
1 ex 3/5, 7 ex 5/5, 1-5 ex 7-11/5, 1 ex 15/5, 2 ex 16/5
Claudia’s Leaf Warbler Phylloscopus claudiae
1 ex 17/5- 
Hartert’s Leaf Warbler Phylloscopus goodsoni 
50 ex 13/5
Chestnut-crowned Warbler Seicercus castaniceps 
1 ex 6/5, 20 ex 13/5
Oriental Reed Warbler Acrocephalus orientalis 

2 ex 17/5
Black-browed Reed Warbler Acrocephalus bistrigiceps
2 ex 15/5
Thick-billed Warbler Arundinax aedon  
1 ex 9/5
Marsh Grassbird Locustella pryeri 
1 ex 9/5
Zitting Cisticola Cisticola juncidis  
1 ex 1/5, 2 ex 5/5, 10 ex 7/5, 1 ex 8/5, 20 ex 9/5, 1 ex 12/5, 
5 ex 14/5
Yellow-bellied Prinia Prinia flaviventris 
2 ex 14/5
Plain Prinia Prinia inornata  
2 ex 7/5, 1 ex 8/5, 20 ex 9/5, 1 ex 12/5, 5 ex 14/5
Grey-sided Scimitar Babbler Pomatorhinus swinhoei 
1 ex 14 och 15/5.
Rufous-capped Babbler Stachyridopsis ruficeps
3 ex 12/5
Huet’s Fulvetta Alcippe hueti  
1 ex 12/5, 2 ex 14/5
Chinese Hwamei Garrulax canorus 
3 ex 12/5, 1 ex 14/5, 2 ex 15 och 16/5
Moustached Laughingthrush Garrulax cineraceus 
1 ex 14/5
Masked Laughingthrush Garrulax perspicillatus 
1 ex 12/5, 6 ex 14/5, 15 ex 15 och 16/5
Blue-crowned Laughingthrush Garrulax courtoisi 
20 ex 14/5

 

Buffy Laughingthrush Garrulax berthemyi 
50 ex 13/5
White-browed Laughingthrush Garrulax sannio
2 ex 15/5
Red-billed Leiothrix Leiothrix lutea  
5 ex 13/5
Beijing Babbler Rhopophilus pekinensis
1 ex 3/5, 3 ex 17/5
Vinous-throated Parrotbill Sinosuthora webbiana
20 ex 1/5, 10 ex 7/5, 8 ex 8/5, 10 ex 9/5, 5 ex 10/5, 4 ex 11/5, 
2 ex 12/5, 10 ex 14/5, 6 ex 15/5, 3 ex 17/5
Grey-headed Parrotbill Psittiparus gularis  
2 ex 12/5
Reed Parrotbill Paradoxornis heudei  
2 ex 7/5, 4 ex 8/5, 2 ex 9/5, 3 ex 10/5
Indochinese Yuhina Yuhina torqueola 
2 ex 13/5
Chestnut-flanked White-eye Zosterops erythropleurus
1 ex 3/5, 3 ex 4/5, 20 ex 5/5, 3 ex 6/5, 10 ex 9/5
Swinehoes White-eye Zosterops japonicus 
3 ex 12/5, 6 ex 13/5, 1 ex 15/5
Chinese Nuthatch Sitta villosa
3 ex 4/5
Crested Myna Acridotheres cristatellus
noterad de flesta dagar med flera ex
Red-billed Starling Spodiopsar sericeus  
4 ex 3-4/5, 2-3 ex 8-11/5, 6 ex 14/5, 15 ex 15/5
White-cheeked Starling Spodiopsar cineraceus 
ganska vanlig de flesta dagar med 20-30 ex
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Asian stubtail Black-throated bushtit

Blue-crowned
laughingtrush

Masked
laughingtrush

Buffy
laughingtrush



Black-collared Starling Gracupica nigricollis
5 ex 14/5
Daurian Starling Agropsar sturninus 
1 ex 5/5
White-shouldered Starling Sturnia sinensis 
1 ex 12/5
Siberian Thrush Geokichla sibirica  
1 ex 10/5
White’s Thrush Zoothera aurea  
20 ex 3/5, 11 ex 4/5, 1 ex 6/5

Grey-backed Thrush Turdus hortulorum  
1 ex 4/5, 2 ex 9/5
Chinese Blackbird Turdus mandarinus 
1 ex 3/5, 2 ex 4/5, flera ex 8-11/5 och 14-16/5
Eyebrowed Thrush Turdus obscurus
10 ex 3/5, 1 ex 4/5, 30 ex 5/5, 3 ex 10/5
Pale Thrush Turdus pallidus
1 ex 11/1
Naumann’s Thrush Turdus naumanni
1 ex 5/5
Dusky Thrush Turdus eunomus
1 ex 3/5, 20 ex 5/5, 3 ex 6 och8/5
Chinese Thrush Turdus mupinensis
5 ex 4/5
Oriental Magpie-Robin Copsychus saularis
3 ex 12 och 14/5, 4 ex 15/5, 2 ex 16/5
Grey-streaked Flycatcher  Muscicapa griseisticta 
1 ex 4-5/5, 10 ex 8/5, 2 ex 9/5, 8 ex 10/5, 1 ex 11/5, 1 ex 15/5
Dark-sided Flycatcher Muscicapa sibirica 
2 ex 10/5, 1 ex 11/5, 1 ex 16/5
Asian Brown Flycatcher Muscicapa dauurica  
noterad med flera ex 4-5/5, 8-11/5 och 15-16/5
Siberian Blue Robin Larvivora cyane  
2 ex 5/5, 1 ex 11/5
Rufous-tailed Robin Larvivora sibilans
1-3 ex 7-11/5
Bluethroat Luscinia svecica
2 ex 9/5
Siberian Rubythroat Calliope calliope 
4 ex 4/5, 2 ex 9/5, 1 ex 11/5
Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus  
1 ex 3 och 4/5
Little Forktail Enicurus scouleri 
1 ex 13/5
White-crowned Forktail Enicurus leschenaulti
1 ex 13 och 14/5
Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus
3 ex 13/5, 2 ex 15 och 16/5
Mugimaki Flycatcher Ficedula mugimaki  
1 ex 4 och 5/5, 1-2 ex 8-11/5
Taiga Flycatcher Ficedula albicilla
13 ex 3/5, 3 ex 4/5, 50 ex 5/5
Daurian Redstart Phoenicurus auroreus  
6 ex 30/4, 1-3 ex 1-5/5, 1 ex 13/5, 5 ex 17/5
Plumbeous Water Redstart Phoenicurus fuliginosus 
5 ex 12/5, 2 ex 13/5, 12 ex 14/5, 5 ex 15/5
Stejneger’s Stonechat Saxicola stejnegeri 
3 ex 1/5, 1 ex 2/5, 20 ex 4/5, 30 ex 5/5
Pied Wheatear Oenanthe pleschanka
1 ex 3/5

Brown Dipper Cinclus pallasii 
1 ex 15/5
Russet Sparrow Passer cinnamomeus
1-2 ex 12-16/5
Eurasian Tree Sparrow Passer montanus 
vanlig under hela resan
White-rumped Munia Lonchura striata 
20 ex 14/5
Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata  
7 ex 14/5, 2 ex 15/5
Forest Wagtail Dendronanthus indicus  
1 ex 15/5, 4 ex 16/5
Eastern Yellow Wagtail Motacilla tschutschensis 
noterad under flera dagar med maxantal 300 ex 7/5
Citrine Wagtail Motacilla citreola  
4 ex 1/5, 2 ex 3/5
Grey Wagtail Motacilla cinerea 
noterad med enstaka ex de flesta dagar
White Wagtail Motacilla alba
Noterad de flesta dagar
Richard’s Pipit Anthus richardi
6 ex 1/5, 2 ex 4/5, 4 ex 5/5, 3 ex 7-8/5, 10 ex 11/5
Blyth’s Pipit Anthus godlewskii 
2 ex 1/5, 1 ex 7/5
Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni
4 ex 1/5, flera ex 3-7/5, 1 ex 9/5, 5 ex 10-11/5
Pechora Pipit Anthus gustavi  
1 ex 4/5, 1-4 ex 7-10/5
Red-throated Pipit Anthus cervinus
1 ex 8/5
Buff-bellied Pipit Anthus rubescens  
51 ex 1/5
Brambling Fringilla montifringilla  
3 ex 3/5
Chinese Grosbeak Eophona migratoria 
1 ex 4/5, 25 ex 8/5, 8 ex 9/5, 50 ex  10/5
Japanese Grosbeak Eophona personata 
2 ex 6/5
Common Rosefinch Carpodacus erythrinus  
2 ex 3/5, 1 ex 4/5, 1 ex 8 och 11/5
Grey-capped Greenfinch Chloris sinica 
4 ex 30/4, 5 ex 1/5, 2 ex 16/5
Slaty Bunting Emberiza siemsseni
6 ex 12/5

Godlewski’s Bunting Emberiza godlewskii
4 ex 2/5, 6 ex 3/5, 2 ex 17/5
Meadow Bunting Emberiza cioides
3 ex 2/5, 16 ex 3/5, 1 ex 11/5, 6 ex 17/5
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Masked
laughingtrush

Buffy
laughingtrush

White´s trush Grey-streaked flycatcher

Olive-backed pipit

Plumbeous redstart

Slaty bunting

Godlewski´s bunting



Tristram’s Bunting Emberiza tristrami
1 ex 4/5, 5 ex 5/5, 1 ex 8 och 9/5, 2 ex 11/5
Chestnut-eared Bunting Emberiza fucata 
1 ex 3/5, 3 ex 5 och 6/5
Little Bunting Emberiza pusilla
4-20 ex 1-6/5, 2 ex 10/5
Yellow-browed Bunting Emberiza chrysophrys 
2 ex 3/5, 4 ex 5/5

Yellow-throated Bunting Emberiza elegans
2 ex 30/4, 2 ex 2-3/5
Yellow-breasted Bunting Emberiza aureola  
4 ex 9/5
Black-faced Bunting Emberiza spodocephala
10 ex 5/5, 3 ex 6/5, 1 ex 9/5
Pallas’s Reed Bunting Emberiza pallasi 
15 ex 1/5, 5 ex 7/5
Japanese Reed Bunting Emberiza yessoensis 
1 ex 9/5

Dagbok för halva gruppen som 
stannade i Bedaihe den 3 maj
Beidaihe 3.5 2019:
en del af holdet blev I Beidaihe og havde turens bedste dag 
blandt trækfuglene. Vi besyngte ved solopgang med en promen-
ade I Jin Shan Hotel, hvor vi var indkvarteret. Haven myldrede 
med sangere; hundreder af taigasångare med en del kungsfågel-
sångare, flugsnappare och fältsparvar. Efter et par timmer kørte 
vi til besåokscentret vid Sandflats, en ganske kaotisk upplevelse 
eftersom semestern gjorde at tusentalet kineser hadde samme 
idé. Men en del vadare kunde tilföres artslistan. Eftermiddagen 
erbjød et längre besøk vid den større Friendship Hotel, der rum-
mer en del ældre skog mellan yterne af pläner. Hela 11 guldtras-
ter kunde noteras! Som siste stopp åkte vi til Dongshan Hotel, 
där en boardwalk gav bra utsyn til en lövlund med tættinger och 
spätter. Ytterligare 8 guldtraster kunde noteras! Bäst av alllt var 
doch finalen med Asian Stubtail på få meters håll, gulbrynad 
sparv m.v. Som avrundade en fin dag mellan ostlige sträckfåglar 
vid Beidaihe. 
Skrivet av Klaus Malling Olsen
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Utefrukost en tidig morgon

Spoonbilled sandpiper!!

Fiskare med vitvingade tärnor, Rudong Grey Treepie i Nanjing

Pulshöjare i Rudong!!
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Yellow-browed bunting

Pallas reed bunting



Det klassiska snurrande runda bordet.

Vadarskådning i Rudong, en makalös upplevelse!Något i kikaren...

Grey Treepie i Nanjing

Pulshöjare i Rudong!!

Photo: Stig Toft Madsen

Photo: Arne Wennerhag

Photo: Lars Göte Nilsson

Photo: Lars Göte Nilsson
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Grassland birdwatching
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