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RESRUTT
22/4 Flyg från Skandinavien via London mot Hong Kong.
23/4 Ankomst till Hong Kong på eftermiddagen. Sen eftermiddagsskådning i Kowloon Park.
Natt i Kowloon.
24/4 Heldagsbesök i Mai Po. Natt i Kowloon.
25/4 Besök i Mai Po fram till kl 15. Därefter besök i skogsreservatet Tai Po Kau. Natt i Kowloon. Avresa från Skandinavien för de som bara skall besöka Taiwan.
26/4 Flyg från Hong Kong till Taipei på Taiwan. Möte med resten av gruppen. Eftermiddagsskådning i Daan Park. Natt i Taipei.
27/4 Taipei – Hsin-Chu – Hou-Long – Tong-Sih (lunch) – Basienshan nationalpark (NP).
Natt i Guguang.
28/4 Guguang - Basienshan NP - Anmashan NP. Natt i Anmashan.
29/4 Anmashan NP. Skådning på mellan 1 600 till 2 600 meters höjd. Natt i Anmashan.
30/4 Anmashan – Tong-Sih (lunch) – Pingtung – Kenting/Hengchun. Natt i Hengchun.
1/5 Hengchun – Chiku – Budai – Dongshi - Aogu – Linnei. Natt i Linnei.
2/5 Linnei – Huben – Shitso – Chiayi. Natt i Chiayi.
3/5 Chiayi – Yushan NP – Tatajia i Yushan NP – Alishan NP. Natt i Alishan.
4/5 Alishan – Yushan NP – Puli (buddisttempel) – Wushe - Aowanda. Natt på Aowanda
lodge.
5/5 Aowanda – Mayfong - Wushe – Ooling – Lishan – Yilan. Natt i Yilan.
6/5 Yilan – Lizerjian och Chu-An våtmarker – Jiao-Hsi (lunch) – Taipei – Dayen – avresa
från Taipei flygplats till Hong Kong.
7/5 Via Hong Kong och London ankomst till Skandinavien.
OMSLAG. Swinhoe´s Pheasant, hane i Anmashan. Foto: Carl-Axel Bauer
DENNA SIDA. Fairy Pitta. Teckning: Peter Elfman
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Rödhalsad snäppa i Mai Po.

Foto: Carl-Axel Bauer

INLEDNING
Taiwan är en mycket vacker, kuperad ö, med välbevarade skogar, många bergstoppar över 3
000 meters höjd och ett flertal nationalparker och reservat. Fågellivet är rikt med minst 24
endemiska arter och ett 60-tal endemiska raser, där en del förmodligen kommer att få artstatus. Vänliga människor, bra infrastruktur och god mat, samt ett behagligt prisläge, bidrar
dessutom till att Taiwan är ett mycket intressant och trevligt resmål för fågelskådare. Denna
resa är Avifaunas första resa till Taiwan. Utbytet blev mycket bra – vi såg 23 av de 24 endemiska fågelarterna och hörde den 24:e! Dessutom såg vi ett fyrtiotal av de endemiska raserna.
Utan förstklassig hjälp med arrangemang och guidning av vår lokale expert, Carlos Hsiao,
hade inte resan blivit så lyckad.
Endast ett stenkast från Taiwan ligger Hong Kong. En del av gruppen tillbringade några extradagar i Hong Kong, med fokus på den utmärkta vadarlokalen Mai Po, där vi fick se många
vadararter på närhåll, de flesta i vacker häckdräkt. Av rariteterna gladdes vi framför allt
åt asiatisk beckasinsnäppa, men även mingmås och koreaskedstork. Vistelsen i Hong Kong
kryddades även med ett besök i ett fint skogsreservat, som bjöd på flera nya arter och fin
skog.
Ett varmt tack riktas också till Tomy Tyrberg, som skrivit dagboken, till Tomy och Per Olov
Ekerholm, som granskat artlistan, samt till Stefan Johansson som bidragit med foton till reserapporten. Även ett varmt tack till alla i gruppen som med entusiasm bidrog till obsarna och
dessutom skapade väldigt trevlig stämning!

4

AVIFAUNA
gånger såg vi dock hägrar som lyckades fånga och
svälja slamkrypare. Det sistnämnda var dock en
långdragen och besvärlig procedur eftersom slamkryparna spärrade ut sina taggiga fenor och spjärnade emot i det längsta.

RESEDAGBOK
Onsdagen 23 april
Efter en tiotimmars flygning från London var det
sju förhoppningsfulla men rätt trötta skådare som
tog bussen från Hong Kongs internationella flygplats in till hotellet i Kowloon (den stadsdel som
ligger på fastlandet mittemot Hong Kong-ön). Den
första överraskningen kom redan på bussen. Alla
vet ju att Hong Kong är extremt tättbefolkat, och
hade knappast väntat sig att territoriet till större
delen faktiskt består av obebyggda berg täckta av
tät subtropisk snårskog.
Trots den sega tiotimmarsflygningen hängde alla
med på en kort runda i den lummiga Kowloon Park
alldeles bakom hotellet och vi hann också få in ett
antal arter bl a tre arter starar innan det tilltagande
mörkret och dito regnet satte stopp för skådandet.
Torsdagen 24 april
Följande morgon efter frukost var det dags att åka
ut till Mai Po-reservatet som ligger längst upp i
nordvästra delen av Hong Kong. Det fanns en tunnelbanestation bara ett par kvarter från hotellet, och
Hong Kongs tunnelbana har ett bra och enkelt system med biljettautomater som gör det enkelt för
turister att åka (i motsats till t ex Stockholm!). Från
den mest närbelägna T-stationen fick vi sedan
packa in oss och vår utrustning i två taxibilar (lyckligtvis ganska billiga) för den sista biten till WWFreservatet Mai Po.
Mai Po består dels av ett område med f d fiskdammar, dels av ett bälte med mangrove och till sist
stora gyttjebankar som torrläggs vid lågvatten.
Dammarna har inte någon särskilt remarkabel fågelfauna, utan det är de stora gyttjebankarna där
mängder av vadare rastar som är den stora attraktionen. Dit är det dock ganska långt att gå från
entrén till reservatet, ca 3 km, först på stigar mellan
dammarna och den sista kilometern på en flytbrygga i en av de naturliga rännor, ”creeks”, som alltid
finns i mangroveträsk. Till sist kommer man ut till
mangrovefronten, där flera gömslen finns. Som
alltid på vadarlokaler med tidvatten är förhållandena bäst vid högvatten då fåglarna koncentreras nära
land.
Denna första dag tog vi god tid på oss att skåda
vid reservatets entré och i dammarna eftersom vi
kom vi ut till reservatet först ett bra tag efter högvattnet och därför måste vänta till sent på eftermiddagen innan det stigande vattnet började ”fösa”
fåglarna närmare oss. Det fanns väldigt mycket
vadare och en hel del annat, bl a koreaskedstork,
men avståndet var långt och de riktiga rariteterna
lyste med sin frånvaro.
Men när fåglarna lyste med sin frånvaro kunde
man ju alltid studera de oräkneliga slamkrypare
som kröp och hoppade på gyttjebankarna. När en av
de många hägrarna landade försvann dock omedelbart varenda slamkrypare i närheten spårlöst. Några

Silkeshäger med slamkrypare i Mai Po. Foto Stefan
Johansson
Fredagen 25 april
Följande dag var det dags för Mai Po igen. Högvattnet inträffade nu senare och genom att forcera
tempot kom vi ut till gömslena medan vattnet ännu
stod rätt högt, vilket innebar att vi kunde avnjuta
vadarna på betydligt närmare håll än under gårdagen, inklusive åtta asiatiska beckasinsnäppor, vilken
blev ett nytt "kryss" för flera av deltagarna.
Den tidiga starten och sjunkande tidvatten gjorde
att vi denna dag valde att lämna Mai Po relativt
tidigt och sent på eftermiddagen även klämma in ett
besök i skogsreservatet Tai Po Kao, ungefär mitt på
Hong Kong-ön, i programmet. Efter en seg vandring i ett långt motlut kom vi upp till reservatshögkvarteret där omgivningarna visade sig ha en intressant skogsfågelfauna, med arter som Speckled Piculet och Lesser Shortwing bland höjdpunkterna. Den
sistnämnda, normalt mycket besvärliga, arten lyckades vi för övrigt få se tack vare en mycket hjälpsam lokal kvinnlig skådare. Tyvärr blev besöket
relativt kort, eftersom det började mörkna, men det
är tydligt att detta är en lokal där det skulle vara väl
värt att lägga mera tid.
Besöket i Hong Kong avslutades sedan med att vi
avnjöt en god middag, med pekinganka som huvudnumret.
Lördagen 26 april
Efter frukost var det dags att åka till flygplatsen
inför den ca 2 timmar långa flygningen till Tai Pei
dit vi anlände tidigt på eftermiddagen.
På flygplatsen mötte Carlos Hsiao, vår, som det
skulle visa sig, utomordentlige lokala guide under
de 11 dagarna på Taiwan upp tillsammans med sin
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White-bellied Green Pigeon i Daan Park, Taipei.

Foto: Carl-Axel Bauer

fru, och vi tog sedan bussen in till hotell Rido i
centrala Tai Pei där vi skulle tillbringa den första
natten. Här anslöt också de fyra deltagare som valt
att inte följa med till Hong Kong.
Även Hotell Rido är praktiskt nog beläget alldeles
intill en stor park (Daan park) och vädergudarna var
denna gång något nådigare än i Hong Kong, även
om regnet hängde i luften. Det blev därför en
mycket lyckad sejour i parken där höjdpunkterna
var Malayan Night Heron (som vi faktiskt bara
skulle få se en gång till, också i en park), Taiwan
Barbet och White-bellied Green Pigeon, den sista
något oväntad mitt inne i stadsbebyggelsen.
En reflektion som man omedelbart gjorde, och
som senare bekräftades överallt där vi drog fram
var att man såg mycket fler fåglar och att de var
enormt mycket mindre skygga än i fastlands-Kina.
Tydligen jagar och äter taiwaneser inte fåglar i
tillnärmelsevis samma skala som på fastlandet. I
själva verket så tyder de otaliga och allestädes närvarande silkeshägrarna och natthägrarna på en anmärkningsvärd tolerans i ett land där fiskodling är
en stor näring.

Det första stoppet denna första dag var vid en
kustlokal Hsin Chu, som dels består av en flodmynning och dels av ett antal dammar. Vi fick här en
första titt på Taiwans våtmarksfåglar, med två ex av
den sällsynta hägern Swinhoe’s Egret och den ena
av Taiwans båda papegojnäbbar, Vineous-throated
Parrotbill som höjdpunkter. Vi stötte också på något
annat som man heller aldrig ser i fastlands-Kina,
nämligen en grupp inhemska fågelskådare.
Vid nästa stopp var målarten Taiwan Hwa-Mei.
Hwa-Mei är en fnittertrast som är berömd för sin
starka och vackra sång och därför mycket populär
som burfågel i Kina. Detsamma gäller för den taiwanesiska arten som därför blivit sällsynt, men med
Carlos och en lokal guides hjälp fick vi både höra
och se denna ganska skulkiga art.
Vi hade dittills hållit oss på den västra kustslätten,
där nästan hela Taiwans befolkning och större delen
av åkerjorden finns, men nu fick vi en första glimt
av det extremt kuperade bergslandskap som upptar
nästan hela centrala och östra Taiwan. Bergskedjan
med de högsta topparna på nästan 4000 m är extremt ung och erosionen (som ofta sker i form av
stora jordskred) är mycket snabb. Floddalarna (eller
rättare sagt ravinerna) är mycket djupa, med extremt branta sidor och väldiga mängder sten och
grus på bottnen som floderna meandrar fram igenom.
Denna första smak av den taiwanesiska höglandsfaunan fick vi i nationalparken Basienshan där vi
vandrade uppåt genom barr- och blandskog till
resterna av ett gammalt shinto-tempel från den
japanska tiden.

Söndagen 27 april
Vi hade redan sett litet av det imponerande taiwanesiska vägnätet på väg in till Taipei, och det första
intrycket bekräftades nu, vägarna i låglandet var
genomgående av mycket hög klass, ofta av svensk
motorvägskvalitet eller bättre. I bergstrakterna var
vägarna visserligen både smala och krokiga men
med tanke på terrängen är det märkligt att de över
huvud taget existerar.
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Hotellet ”Dragon Valley Hotel” var beläget i kanten
på en ravin så att entréplanet på framsidan var fjärde våningen på baksidan, tala om suterränghus!

upptäckte en mikadofasan nere i skogen nedanför
vägen. Det var en hane, och trots det vid det här
laget rätt dåliga ljuset och den täta vegetationen så
visade den sig bra och kamerorna rasslade flitigt
mot den tjäderstora röda och blåa fågeln.
Tisdagen 29 april
På morgonen fortsatte vi upp på ännu högre höjd på
Anmashan än föregående dag. De högre topparna
var svepta i moln och sikten var ibland inte så över
sig, men vi lyckades ändå lokalisera ett antal höghöjdsarter i barrskogarna på cirka 2 500 meters
höjd, som t ex Taiwan och Yellow-bellied Bushwarbler (båda med ytterst säregna och totalt olika
sångstrofer) och Golden Parrot-bill.
Efter lunch var det Swinhoefasan som stod på
programmet. Om det hade varit folksamling på
mikado-stakeouten så var det dock ett inte mot
swinhoe-diton, där ett fyrtiotal taiwaneser satt samlade med varsin jättelik telelins riktad mot plätten
där fasanerna väntades visa sig. Vi anslöt till vänsterflygeln och satte oss att spana med förväntan att
få sitta där hela eftermiddagen, men så blev det inte.
Först dök, som en sorts bonus, ett par Taiwan HillPartridge upp och åt av den utlagda (förbjudna)
maten, men snart nog kom också ett par Swinhoefasaner fram. I synnerhet hanen är en helt osannolik
långstjärtad färgexplosion i rött, blått och vitt och
det oavbrutna rasslet från ca 50 systemkameror på
högvarv var nästan öronbedövande.

Taiwan (Blue) Magpie vid Guguang. Foto: Stefan
Johansson
Måndagen 28 april
Morgonturen inleddes med ett besök i en närbelägen park där Carlos kände till en häckplats för den
praktfulla Taiwan Magpie. Därefter var det dags för
en ny tur i samma område som gårdagen, men på
vägen upp hade vi turen att få syn på en Taiwan
Whistling-Thrush som satt på en ledning över en
ravin. Det var faktiskt den enda obsen av arten på
hela resan.
Därefter var det dags för förflyttning till nästa
bergsområde, Anmashan, där de båda endemiska
fasanerna mikadofasan och Swinhoe´s fasan hör till
de viktigaste attraktionerna. Efter att snabbt ha
installerat oss i Anmashan Lodge fortsatte vi upp
till ”mikado-stället” på ca 2000 meters höjd. Här
hade ett antal inhemska fågelfotografer tagit posto.
Det blev en lång väntan som dock förgylldes av att
den (egentligen strikt förbjudna) utlagda maten
flitigt besöktes av ekorrar, rosenfinkar och Whitewhiskered Laughingthrush. Den sistnämnda skulle
vi för övrigt komma att se mycket av, den är i motsats till de flesta av sina släktingar mycket orädd
och kom så småningom att bli känd som ”linslusen”.

Swinhoe´s Pheasant, hane i full prakt! Foto: CarlAxel Bauer

Mikadofasanen i Anmashan. Foto: Carl-Axel Bauer

Onsdagen 30 april
Det var nu dags för den längsta dagsetappen från
Anmashan ned till Kenting (Hengchun), nästan

Till sist började det mörkna utan att någon fasan
behagat visa sig, då en av deltagarna påpassligt
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Koreaskedstork.

Foto Stefan Johansson

längst ned på Taiwans sydspets. Fågelvägen är det
visserligen bara ca 25 mil, men den första biten på
slingriga bergsvägar tar sin rundliga tid, och med ett
antal skådarstopp längs vägen blev det sen eftermiddag innan vi var framme vid vårt japanskinspirerade hotell, Formosa Farm.
Anledningen till att vi kommit ända hit ned heter
Taiwan Bulbul, en fåtalig och hotad endem som
bara finns på allra sydligaste Taiwan, och som nu
var tjänstvillig nog att sitta i ett buskage i hotellträdgården och låta sig kryssas nästan innan vi
kommit av bussen. Det fanns emellertid även annat
av intresse i de många dammarna och bevattningskanalerna runt hotellet, och i skymningen sökte vi
oss till en större ”sjö” (egentligen vattenreservoar)
för att bl a leta nattskärror. Mellan oss och sjön låg
gräsmarker med enstaka träd och buskar som onekligen såg ut som lämplig nattskärrebiotop, och efter
en stund så hördes mycket riktigt Savanna Nightjar.
Efter en stund insåg vi dock att nattskärrorna hördes
bakom oss, och snart lokaliserade vi två fåglar som
först satt på taket av två industribyggnader och
sedan sågs jaga över taken. Vi skulle sedermera
finna att Savanna Nightjar tydligen i stor utsträckning är en stadsfågel på Taiwan.

regnet gjorde att vi delvis blev tvungna att skåda
inifrån bussen, viket visserligen gick hyfsat eftersom vägarna gick på smala bankar mellan fiskdammarna men som alltid innebär problem eftersom fåglarna alltid är skymda för några. Så småningom hittade vi i alla fall först en och så småningom så mycket som ett femtiotal koreaskedstorkar, till glädje för de av deltagarna som inte var
med till Hong Kong.
När vi skulle checka in i hotellet som låg i Linnei,
en ganska stor stad, lystrade vi till ett bekant ljud.
Jo det var mycket riktigt Savanna Nightjar, som
tydligen häckade på hustaken även här.
Fredagen 2 maj
Denna morgon var det ett skogsreservat vid byn
Huben och (framför allt) Fairy Pitta som stod på
programmet. Lyckligtvis hade gårdagens regn försvunnit och vädret var vackert när vi gav oss iväg
från hotellet i Linnei före gryningen och hämtade
upp en lokal guide, som kanske behövdes väl så
mycket för att hitta fram till reservatet via slingriga
stigar genom byn och runt ett taoistiskt tempel, som
för att hitta fåglarna.
Även för Fairy Pitta fanns det en ”stakeout” fullproppad med taiwanesiska fågelfotografer med
gigantiska telelinser, men eftersom det fanns flera
pitta-revir i närheten så valde vi att leta på egen
hand, och belönades med flera verkligt bra observationer av denna synnerligen färggranna fågel. Fairy
Pitta är tydligen betydligt mindre ”skulkig” än
”normala” pittor och satte sig tämligen öppet på
grenar ganska högt upp i träden, eller också är fåglarna på denna lokal så vana vid uppvaktning att de
förlorat sin normala skygghet.

Torsdagen 1 maj
Efter en morgonrunda i hotellets omgivningar var
det dags att åter styra kosan norrut. Denna dag var
ägnad åt våtmarksfåglar i ett väldigt område med
fiskdammar i trakten runt Chi-ku och Ten-Wen
floden. På väg dit började det regna, vilket det fortsatte att göra hela dagen med kortare avbrott. Ett
första besök på en flott utsiktsplats där man eventuellt skulle kunna se koreaskedstork gav inte mycket
mer än några nordsångare i buskarna. Det ihållande
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Det fanns dock åtskilligt mer än pittor i den fina
subtropiska låglandsskogen och större delen av
förmiddagen gick snabbt åt, och när vi var på väg ut
från reservatet fick en skarpögd deltagare till och
med syn på en Ruddy Kingfisher som satt på en
skuggad gren inne i den täta vegetationen, en synnerligen välkommen ”bonusart”

ades vi pricka in nästan alla de höghöjdsarter som
vi fortfarande saknade, först och främst Taiwan
Barwing, Flamecrest och Ferruginous Flycatcher
plus, oväntat nog, bergfink. Det var bara de två
domherrearterna som fortfarande tjurade. Sedan
började det regna igen, men det gjorde ju mindre.
Regnet upphörde dock när vi kom ned på lägre
nivå och vi gjorde några givande stopp utmed vägen, bl a vid ett buddhistiskt tempel i Puli där vi bl
a fick njutobsar på två Malayan Night Heron och en
(oväntad) White-rumped Shama.
Sedan var det åter slingrande vägar i ett magnifikt
bergslandskap upp till Aowanda Forest Park där vi
skulle övernatta.
Kvällen i Aowanda ”livades” för övrigt upp av ett
litet jordskalv, som deltagarna reagerade högst olika
på, några lade knappt märkt det, medan andra med
mera erfarenhet av jordskalv beredde sig på att ta
skydd. Bergen på Taiwans östsida hör till den seismiskt aktiva ”eldringen” runt Stilla Havet, men
kraftiga skalv är lyckligtvis ovanliga.

Fairy Pitta – lysande obsar av denna art i Huben!
Foto: Carl-Axel Bauer
Därefter blev det åter en lång bussresa på slingriga
bergsvägar upp till Chiayi dit vi kom fram rätt sent
på eftermiddagen, och där den sista extremt branta
och krokiga vägstumpen upp till ”Star Resort” satte
t o m vår fenomenale bussförares förmåga på ett
svårt prov.
På kvällen var det ursprungligen meningen att vi
skulle ”spotlighta” flygekorrar, men ett häftigt regn
gjorde att denna programpunkt fick inställas. Så
småningom höll det dock uppe och det blev istället
ugglelyssning som kom på programmet. Den närmast hyperaktive lokale guiden/hotellägaren lyckades faktiskt också ”spela fram” både Mountain
Scops Owl och Collared Scops Owl, och efter en
hel del trängsel och snubblande i mörkret fick alla
se båda arterna.

Malaysian Night Heron, immatur, vid Puli. Foto:
Carl-Axel Bauer

Lördagen 3 maj
Återigen gick en stor del av dagen åt till transport
på smala och krokiga bergsvägar, ehuru med ett
antal skådarstopp, som bl a förgylldes av bra obsar
på den ytterst udda taiwanesiska nötkråkerasen,
man undrar om inte en ”splittvarning” är på sin
plats där?
När vi väl kommit fram till Alishan National Park
och via en välpackad ”shuttlebus” förflyttat oss och
bagaget till hotellet kunde vi konstatera att det regnade envist och att sikten i princip var lika med
noll. Några tappra gjorde ändå ett försök att skåda,
men det var bara att konstatera att det inte gick att
bestämma fåglarna ens på 10 meters håll i dimman.

Måndagen 5 maj
Den stora attraktionen i Aowanda är Taiwan Magpie, som har sin bästa lokal här, och flera familjer
höll mycket riktigt till i parken runt lodgen. Emellertid ösregnade det åter vilket gjorde skådandet av
denna praktfulla fågel mindre njutbart.
Den forsatta resan från Aowanda nordöstut blev
turens höjdpunkt åtminstone rent geografiskt, för
det högsta passet ligger på 3 200 meters höjd, alldeles vid trädgränsen. Tyvärr var pasströskeln insvept
i täta moln, men bergslandskapet var magnifikt trots
det otjänliga vädret och några skådarstopp blev det i
alla fall med bl a Striated Prinia och Little Forktail
som resultat.

Söndagen 4 maj
Följande morgon var sikten dock hyfsad och det
höll faktiskt uppe, åtminstone i stort sett, vilket var
tursamt, för på bara någon timme före frukost lyck-
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Plumbeous Redstart var vanlig vid vattendrag på Taiwan. Foto: Stefan Johansson
Tisdagen 6 maj
Efter en föga givande morgonskådning i ösregn vid
Jilan, där vädret innebar att vi missade taiwan-rasen
av Maroon Oriole var det ett nytt våtmarksområde
med översvämmade risfält och fiskdammar som
stod på programmet denna sista dag. Regnet upphörde lyckligtvis så småningom och på det hela
taget var detta nog det mest givande våtmarksområde vi besökte på resan.
Den alltid skarpögde Carlos lokaliserade snart ett
par rallbeckasiner vilket var en av målarterna denna
sista dag på Taiwan. Mera oväntad var en smalnäbbad simsnäppa bland långtåsnäppor och spetsstjärtade snäppor. Området är också den bästa (och
nästan enda) lokalen för purpurhäger på Taiwan och
efter ett visst letande fick vi bra obsar på flera fåglar.
Därefter var det tid för lunch i form av en delikat
helstekt kyckling (en lokal specialitet tydligen),

varefter vi åkte in till Tai Pei och Daan Hotel för att
lämna av de deltagare som skulle resa hem eller
fortsätta på egen hand.
Det var dock fortfarande några timmar kvar tills vi
måste infinna oss på flygplatsen och vi styrde därför kosan mot kusten vid Daiyuan i närheten av
flygfältet för en sista omgång vadar- och måsskådning som bl a resulterade i ytterligare några
simsnäppor och några heuglini-trutar.
Här tog vi också ett mycket hjärtligt farväl av
Carlos (med fru) och busschauffören och det blev
också tid för en omgång gruppfoton i bästa kinesiska stil.
Och sedan var det bara att åka till flygplatsen och
börja den lååånga resan tillbaka till Europa.
Tomy Tyrberg
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Lesser Shortwing i Tai Po Kau.

Foto: Carl-Axel Bauer

Artlista fåglar

Listan följer i huvudsak ”Birds of East Asia” av Mark Brazil, Helm, 2009. Svenska namn enligt SOFs lista över
alla världens fågelarter.
1. Taiwan Hill Partridge Arborophila crudigularis Hörd i Basienshan och i Anmashan, där 1 ex också sågs
mycket fint. Endem.
2.

Kinesisk bambuhöna (Chinese Bamboo Partridge) Bambusicola thoracicus sonorivox Hörd i Huben, Chiayi och Yilan. Rasen är endemisk för Taiwan. Splitvarning!

3.

Swinhoe's Pheasant Lophura swinhoii Totalt observerades 4 hanar och 3 honor i Anmashan av denna
spektakulära fasan. Även 1 ex 2.5 i samband med ett kort stopp på väg mot Chiayi. Endem.

4.

Mikado Pheasant Syrmaticus mikado En hane sågs fint 28.4 och en hona 29.4 i Anmashan. En hane sågs i
Yushan NP 3.5. Taiwans nationalfågel. Endem.

5.

Östlig fläcknäbband (Eastern Spot-billed Duck) Anas zonorhyncha Sammanlagt ett tiotal ex sågs i våtmarkerna i södra och sydvästra Taiwan. Ca 20 ex sågs i våtmarkerna nordost om Yilan. Denna art är splittad från fläcknäbband, Anas poecilorhyncha.

6.

Skedand Anas clypeata Sågs båda dagarna i Mai Po med upp till 300 ex. Ca 15 ex sågs i våtmarkerna i
sydvästra Taiwan.

7.

Årta Anas querquedula Sågs båda dagarna i Mai Po med upp till 30 ex.

8.

Bläsand Anas penelope 2 par sågs i Mai Po 24.4. Ca 120 ex inräknades i våtmarkerna i sydvästra Taiwan
1.5.
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9.

Vigg Aythya fuligula En hane sågs i Mai Po 24.4.

10. Smådopping Tachybaptus ruficollis Dagligen ca 10 ex i Mai Po. Lokalt allmän på Taiwan.
11. Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis 2-3 ex sågs i Mai Po, men endast 1 ex på Taiwan, vid Hsin-Chu.
12. Yellow Bittern Ixobrychus sinensis 1 ex sågs i våtmarkerna på sydvästra Taiwan 1.5 och 1 ex vid Lizerjian
6.5.
13. Cinnamon Bittern Ixobrychus cinnamomeus 3 ex sågs i våtmarkerna på sydvästra Taiwan 1.5 och 2 ex i
våtmarkerna i nordost 6.5.
14. Gråhäger Ardea cinerea 1 ex sågs i Mai Po 24.4. Ett 40-tal ex sågs i södra och sydvästra Taiwan och 2 ex i
nordost.
15. Purpurhäger Ardea purpurea manilensis 4-6 ex sågs vid Chu-An 6.5.
16. Silkeshäger Egretta garzetta Allmän i Mai Po, samt i våtmarkslokaler på Taiwan.
17. Ägretthäger ((Eastern) Great Egret) Ardea albus/modestus Tämligen allmän i Mai Po och på Taiwan.
18. Intermediate Egret Mesophoyx intermedia Allmän i Mai Po, samt i våtmarkerna på Taiwan.
19. Chinese Egret Egretta eulophotes 2 ex av denna ovanliga art sågs fint i Hsin-Chu på Taiwan.
20.

Östlig kohäger (Eastern Cattle Egret) Bubulcus coromandus Ett tiotal sågs i Hong Kong. Allmän på Taiwan. Split från kohäger, måhända inte accepterat av alla auktorer.

21. Chinese Pond Heron Ardeola bacchus Allmän i Mai Po. 1 ex sågs i våtmarkerna på sydvästra Taiwan 1.5.
22. Natthäger Nycticorax nycticorax 2-3 ex sågs i Kowloon Park, Hong Kong. Lokalt allmän på Taiwan.
23. Malayan Night-Heron Gorsachius melanolophus En adult fågel sågs i Daan Park, Taipei. En ad och en
immatur fågel sågs vid Puli 4.5. Strålande obsar av denna speciella natthäger!
24. Helig Ibis (Sacred Ibis) Threskiornis aethiopicus 1 ex vid Hsin-Chu och 1 ex i våtmarkerna i sydvästra
Taiwan. Arten är introducerad.
25. Skedstork Platalea leucorodia en ”vanlig” skedstork sågs i Mai Po 24.4.
26. Koreaskedstork (Black-faced Spoonbill) Platalea minor I Mai Po sågs dagligen ca 35 ex. Hela 80 ex noterades i våtmarkerna i sydvästra Taiwan. Arten är hotad, då inventeringar de senaste åren har visat på en
världspopulation om endast drygt 2000 fåglar. Således inräknades 2 346 ex på övervintringsplatserna under
perioden 8-10.1.2010.
27. Fiskgjuse Pandion haliaetus 1 ex Mai Po 24.4. Sammanlagt tre obsar i södra och sydvästra Taiwan.
28. Svartvingad glada (Black-shouldered Kite) Elanus caeruleus 1 ex vid Hsin-Chu och 2 ex i sydvästra Taiwan. Även 1 ex vid Lizerjian.
29. Tofsbivråk (Oriental Honey-buzzard) Pernis ptilorhynchus 1 ex över Daan Park 26.4, 2 ex vid Hou-Long
27.4 och 2 ex vid Huben 2.5.
30. Black-eared Kite Milvus lineatus Endast 5-6 fåglar noterades från Hong Kong. Arten behandlades tidigare
som en ras av brun glada, men en del auktorer förefaller ännu inte ha accepterat detta split.
31. Crested Serpent-Eagle Spilornis cheela hoya Hela 8 ex sågs 27.4, medan 2 ex sågs vid Huben 2.5. Endemisk ras för Taiwan. Splitvarning!
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32. Crested Goshawk Accipiter trivirgatus formosae 1 ex sågs mycket fint i Daan Park 26.4, där den mobbades av en Malayan Night-Heron! 1 ex sågs nära Hou-Long 27.4. Endemisk ras.
33. Chinese Sparrowhawk Accipiter soloensis 1 ex sågs vid Hou-Long 27.4.
34. Besra Accipiter virgatus fuscipectus 1 ex sågs i Basienshan 28.4 och 1 ex 4.5. Endemisk ras.
35. (Indian) Black Eagle Ictinaetus malayensis 1 ex av denna mäktiga örn sågs över samhället Lishan och ett
andra ex strax efter vi lämnat Lishan, 5.5.
36. White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus 2-3 ex sågs vid Mai Po och 2 ex vid Lizerjian och
Chu-An våtmarker.
37. Sothöna Fulica atra Fåtalig – endast 3 ex i södra och sydöstra Taiwan och 1 ex i våtmarkerna i nordost.
38. Rörhöna Gallinula chloropus Tämligen allmän i Mai Po. Lokalt mindre allmän till allmän på Taiwan.
39. Styltlöpare Himantopus himantopus 2 ex vid Hsin-Chu, allmän vid våtmarkerna i sydväst och ca 30 ex vid
Lizerjian och Chu-An.
40. Skärfläcka Recurvirostra avosetta Uppskattningsvis ca 5 000 ex dagligen i Mai Po(!). Ca 160 ex i våtmarkerna på sydvästra Taiwan 1.5.
41. Kustpipare Pluvialis squatarola Upp till 10 ex i Mai Po.
42. Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva Betydligt vanligare än kustpipare, med upp till 20 ex i Mai Po, samt
likaså ett 20-tal ex i sydvästra Taiwan och 3 ex i nordost.
43. Mongolpipare Charadrius mongolus Drygt 30 ex i Mai Po 24.4 och något färre 25.4. Allmän i sydvästra
Taiwans våtmarker, samt ca 20 ex i norr och nordost.
44. Ökenpipare Charadrius leschenaultii Betydligt fåtaligare än mongolpiparen, både i Mai Po och på Taiwan, med totalt bara ett drygt dussin identifierade fåglar.
45. Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus 1 ex i Mai Po 25.4. På Taiwan ca 20 ex i sydväst och 5
ex i norr och nordost.
46. Mindre strandpipare Charadrius dubius Resans enda fågel sågs på sydvästra Taiwan 1.5.
47. Rallbeckasin Rostratula benghalensis Fina obsar av ett par av denna karismatiska och eftersökta art vid
Lizerjian.
48. Tereksnäppa Xenus cinereus Överraskande talrik vid Mai Po där vi 24.4 såg över 100 ex! På Taiwan 2 ex
vid Hsin-Chu, ca 10 ex i sydväst och 3 ex vid Lizerjian.
49. Skogssnäppa Tringa ochropus 1 ex noterades i Mai Po 25.4.
50. Drillsnäppa Actitis hypoleucos Mindre allmän i Mai Po och endast 1 ex på Taiwan, vid Hsin-Chu.
51. Grey-tailed Tattler Tringa brevipes Ca 10 ex dagligen i Mai Po. 5 ex Hsin-Chu och 4 ex Lizerjian.
52. Svartsnäppa Tringa erythropus Upp till 50 ex i Mai Po.
53. Gluttsnäppa Tringa nebularia Upp till 100 ex i Mai Po. 1 ex Hsin-Chu, 2 ex Kenting, tämligen allmän i
sydväst.
54. Dammsnäppa Tringa stagnatilis Upp till 50 ex i Mai Po. 3 ex Kenting, allmän i sydväst, 3 ex i nordost.
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55. Grönbena Tringa glareola Hörd i Mai Po och på sydvästra Taiwan. 2 ex i Lizerjian.
56. Rödbena Tringa totanus Upp till 30 ex i Mai Po. På Taiwan ca 10 ex i sydväst, hörd i nordost.
57. Småspov Numenius phaeopus Upp till 30 ex i Mai Po.
58. Far Eastern Curlew Numenius madagascariensis 3 ex i Mai Po 25.4.
59. Storspov Numenius arquata Upp till 20 ex i Mai Po och ca 12 ex i sydvästra Taiwan.
60. Östlig rödspov (Eastern Black-tailed Godwit) Limosa melanuroides Uppskattningsvis sågs ca 1000 ex 24.4
och ca 500 ex 25.4 i Mai Po. Ca 50 ex sågs på sydvästra Taiwan och 1 ex i nordost. Detta är en split från
rödspov, som dock ännu inte förefaller accepterat av alla auktorer.
61. Roskarl Arenaria interpres Upp till 20 ex i Mai Po och ca 5 ex på sydvästra Taiwan.
62. Kolymasnäppa (Great Knot) Calidris tenuirostris 3-4 ex sågs i Dongshi 1.5.
63. Kustsnäppa Calidris canutus 2 ex i Mai Po 24.4.
64. Sandlöpare Calidris alba Resans enda sandlöpare sågs vid kusten strax norr Taipeis internationella flygplats 6.5.
65. Rödhalsad snäppa Calidris ruficollis Uppskattningsvis sågs ca 1 000 ex 24.4 och ca 500 ex 25.4 i Mai Po.
2 ex sågs i Kenting, ca 50 ex på sydvästra Taiwan och ca 50 ex i Lizerjian.
66. Långtåsnäppa Calidris subminutus 5 ex 24.4 och 1 ex 25.4, Mai Po. 2 ex i Lizerjian.
67. Spetsstjärtad snäppa Calidris acuminata Sammanlagt drygt 10 ex i Mai Po. 2 ex i Hsin-Chu, 1 ex Kenting, allmän i sydväst och ca 100 ex i nordöstra Taiwan.
68. Kärrsnäppa Calidris alpina Ca 5 ex på sydvästra Taiwan.
69. Spovsnäppa Calidris ferruginea Drygt 1000 ex dagligen i Mai Po, de flesta i fin sommardräkt. Ca 50 ex på
sydvästra Taiwan och 1 ex i nordost.
70. Myrsnäppa Limicola falcinellus Upp till 20 ex i Mai Po. På Taiwan sågs 3 ex i sydväst och 6 ex i nordost.
71. Asiatisk beckasinsnäppa Limnodromus scolopaceus Total sågs 8 ex av denna eftersökta art i Mai Po 25.4.
72. Enkelbeckasin Gallinago gallinago 2 ex sågs i Lizerjian.
73. Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus 1 ex vid Lizerjian och 1 ex vid Dayen var oväntade fynd.
74. Oriental Pratincole Glareola maldivarum 1 ex sågs i Kenting och 3 ex på sydvästra Taiwan.
75. Vegatrut (Vega Gull) Larus vegae 2 ex sågs i Mai Po 24.4.
76. ”Tundratrut” (Heuglin´s Gull) Larus heuglini 3 ex sågs vid Mai Po 24.4, samt 2 ex vid kusten N Taipei
6.5. Denna art behandlas alternativt som en ras av silltrut och artstatus är således omdiskuterad.
77. Skrattmås Larus ridibundus Upp till 10 ex sågs i Mai Po.
78. Mingmås (Saunders´s Gull) Saundersilarus saundersi 1 ex av denna lilla mås sågs vid Mai Po 24.4, fågeln
var nästan utfärgad. Världspopulationen har nyligen uppskattats till 7100-9600 ex.
79. Småtärna Sternula albifrons Upp till 5 ex sågs i Mai Po och ca 20 ex på sydvästra Taiwan 1.5.
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80. Sandtärna Gelochelidon nilotica Upp till 50 ex sågs i Mai Po och 3 ex vid kusten N Taipei 6.5.
81. Skräntärna Hydroprogne caspia Sammanlagt 4 obsar i Mai Po och ca 20 ex på sydvästra Taiwan 1.5.
82. Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus 2 ex sågs i Mai Po 25.4, ca 100 ex på sydvästra Taiwan 1.5 och ca
10 ex vid Lizerjian och Chu-An.
83. Skäggtärna Chlidonias hybrida Ca 100 ex sågs i våtmarkerna på sydvästra Taiwan och ca 300 ex vid Lizerjian och Chu-An.
84. Fisktärna Sterna hirundo 1 ex sågs i Mai Po 25.4.
85. Tamduva Columba livia Sedd regelbundet i städer och samhällen.
86. Ashy Wood-pigeon Columba pulchricollis Sammanlagt ett tiotal obsar under fem fältdagar i bergen.
87. Större turturduva Streptopelia orientalis Mindre till tämligen allmän på lägre höjd på Taiwan.
88. Red Turtle Dove Streptopelia tranquebarica Lokalt tämligen allmän till allmän på lägre höjd på Taiwan.
89. Turkduva Streptopelia decaocto 1 ex sågs i Mai Po 24.5.
90. Spotted Dove Streptopelia chinensis Allmän i Hong Kong. Tämligen allmän på Taiwan.
91. Emerald Dove Chalcophaps indica 1 ex sågs i Anmashans lägre regioner 28.4 och 2 ex i Huben 2.5, där
även en hördes.
92. Vitbukig grönduva (White-bellied Green Pigeon) Treron sieboldii 1 ex kunde studeras på närhåll i Daan
Park 26.4. Hela 15 ex sågs 2.5 och 2 ex 5.5.
93. Alexandrine Parakeet Psittacula eupatria Ca 10 ex sågs i Kowloon Park 23.4. Arten är introducerad i
Hong Kong.
94. Large Hawk-cuckoo Hierococcyx sparverioides Hörd i Aowanda 4.5 och 5.5.
95. Indian Cuckoo Cuculus micropterus Hörd i Mai Po 25.4.
96. Tajgagök (Oriental Cuckoo) Cuculus optatus Hörd under sex fältdagar på Taiwan. Ett ropande ex sågs vid
Hou-Long 27.4.
97. Asian Koel Eudynamys scolopaceus Sedd och hörd dagligen i Mai Po.
98. Greater Coucal Centropus sinensis 1 ex sågs i Kowloon Park 23.4. Några få ex sågs eller hördes dagligen
i Mai Po.
99. Lesser Coucal Centropus bengalensis Mindre allmän i Taiwans lågland.
100. Mountain Scops-owl Otus spilocephalus hambroecki 1 ex sågs och hördes vid Chiayi 2.5. Rasen är endemisk för Taiwan.
101. Collared Scops-owl Otus lettia glabripes 1 ex sågs och hördes vid Chiayi 2.5. Rasen är endemisk för Taiwan.
102. Brown Wood-owl Strix leptogrammica caligata Hörd vid lodgen i Aowanda av några av deltagarna. Rasen
är endemisk för Taiwan.
103. Savanna Nightjar Caprimulgus affinis stictomus Sammanlagt minst 5 ex sedda och ytterligare 4 hörda
kring Kenting och Linnei. Rasen är endemisk för Taiwan.
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104. Pacific Swift Apus pacificus 2 ex sågs i Hong Kong 24.4 och 2 ex på Taiwan 1.5 och åter 2.5.
105. House Swift Apus nipalensis kuntzi 4 ex sågs i Hong Kong 24.4. Mindre allmän till allmän på Taiwan.
Rasen är endemisk för Taiwan.
106. Kungsfiskare Alcedo atthis 1 ex i Mai Po 24.4. Ca 10 ex i våtmarkerna på sydvästra Taiwan och 1 ex i
Chu-An.
107. Ruddy Kingfisher Halcyon coromanda bangsi 1 ex sågs utmärkt i Huben. Ett högst oväntat fynd!

Ruddy Kingfisher i Huben.

Foto: Carl-Axel Bauer

108. Gråfiskare Ceryle rudis 1 ex sågs av några av deltagarna i Kowloon Park, Hong Kong, 23.4.
109. Taiwan Barbet Megalaima nuchalis Tämligen allmän på Taiwan, hörd eller sedd alla dagar utom två.
Endem.
110. Speckled Piculet Picumnus innominatus chinensis 1 ex sågs i Tai Po Kau, Hong Kong, 25.4.
111. Grey-capped Pygmy Woodpecker Dendrocopos canicapillus kaleensis Noterad i smärre antal under 5 av
resans 11 dagar på Taiwan. Rasen är endemisk för Taiwan.
112. Gråspett Picus canus tancolo 1 ex hördes i Anmashan 30.4. Rasen är endemisk för Taiwan och en klar
split-kandidat.
113. Fairy Pitta Pitta nympha Strålande närobsar av 3 ex av denna juvel i Huben, där ytterligare fåglar hördes!
2 ex hörda kring Yilan 6.5.
114. Grey-chinned Minivet Pericrocotus solaris griseogularis En hona sågs i Tai Po Kau 25.4. Obsad sex
dagar på Taiwan, med allt ifrån enstaka fåglar till allmän.
115. Brown Shrike Lanius cristatus 1 ex i Hong Kong 25.4. Noterad under fem dagar på Taiwan, med allt ifrån
enstaka fåglar till tämligen allmän.
116. Long-tailed Shrike Lanius schach 2 ex i Mai Po 24.4 och 1 ex där 25.4. Sammanlagt 4 obsar från Taiwans
lågland.
117. Black Drongo Dicrurus macrocercus harterti 1 ex i Mai Po 24.4. Allmän i låglandet på Taiwan. Rasen
harterti är endemisk för Taiwan.
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118. Bronzed Drongo Dicrurus aeneus braunianus Mindre allmän i Taiwans bergsskogar, även på rätt låg höjd.
Rasen är endemisk för Taiwan.
119. Black-naped Monarch Hypothymis azurea oberholseri Hörd i Basienshan 28.4, 3 ex sågs i Huben och 5
ex 4.5. Rasen är endemisk för Taiwan.

Black-naped Monarch.

Foto: Carl-Axel Bauer

120. Nötskrika Garrulus glandarius taivanus 2 ex noterades i Alishan 4.5 och 1 ex 5.5. Rasen är endemisk för
Taiwan.
121. Taiwan Blue (Formosan) Magpie Urocissa caerulea 1 ex av denna makalöst granna skata sågs fint i
Guguang 28.4. Ca 8 ex sågs i Aowanda 5.5, inklusive ett öppet, rätt slarvigt litet bo. Endem!
122. Grey Treepie Dendrocitta formosae formosae Mindre till tämligen allmän på Taiwan, sedd under sju dagar. Rasen är endemisk för Taiwan.
123. Skata Pica pica sericea Upp till 4 ex i Mai Po. Noterad under sju dagar på Taiwan i upp till 10 ex per dag.
Rasen sericea, som finns i stora delar av östra Asien, kan komma att upphöjas till egen art.
124. Blåskata Cyanopica cyanus Ca 10 ex dagligen i Mai Po.
125. Nötkråka Nucifraga caryocatactes owstoni Hörd i Anmashan, sedd och hörd i Yushan. Rasen owstoni på
Taiwan, som är endemisk, har betydligt färre vita prickar än vår skandinaviska ras. Splitvarning.
126. Collared Crow Corvus pectoralis Ett par sågs i Mai Po 24.4 och 1 ex där 25.4.
127. Stornäbbad kråka (Large-billed Crow) Corvus macrorhynchos colonorum En sedd och ytterligare någon
hörd i Tai Po Kau. Sedd i smärre antal så gott som dagligen på Taiwan.
128. Svartmes Periparus ater ptilosus Hörd och upp till 8 ex sedda i Alishan och Yushan. Rasen ptilosus, endemisk för Taiwan, har en klar antydan till tofs.
129. Southern Great Tit Parus cinereus commixtus Denna urblekta och något klenare variant av talgoxe var
mindre till tämligen allmän i Mai Po och Kowloon Park. Tidigare ansedd som en ras av talgoxe har den för
några år sen upphöjts till egen art.
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130. Green-backed Tit Parus monticolus insperatus Sedd och hörd, som regel i smärre antal, under sex fältdagar. Rasen är endemisk för Taiwan.
131. Yellow Tit Macholophus holsti 3 ex sågs i Anmashan. Endemisk för Taiwan.
132. Samurajmes (Varied Tit) Sittiparus varius castaneoventris Ett par ex sågs i Basienshan och 3 ex i Anmashan 30.4. Rasen castaneoventris är endemisk för Taiwan. Split-varning!
133. Grey-throated Martin Riparia chinensis chinensis Ca 5 ex sågs kring Lizerjian och Chu-An 6.5. Arten har
splittats från Riparia paludicola.
134. Ladusvala Hirundo rustica Allmän, observerad alla dagar utom en då vi vistades över 2000 m höjd. Den
häckande rasen i Hong Kong och på Taiwan är gutturalis.
135. Pacific Swallow Hirundo tahitica namiyei Allmän på många håll på Taiwan.
136. Striated Swallow Cecropis striolata Tämligen allmän på södra Taiwan.
137. Asian House-Martin Delichon dasypus 2 ex sågs i Mai Po 24.4. Över 100 ex på en lokal i Anmashan 28.4.
5 ex 4.5 och ca 20 ex 5.5 vid Ooling. Även sedd vid Lizerjian och Chu-An.
138. Black-throated Tit Aegithalos concinnus Denna lilla stjärtmessläkting sågs i smärre antal på Anmashan.
Vidare ca 10 ex 2.5 och 3 ex Alishan 4.5.
139. Striated Prinia Prinia crinigera striata 1 ex sågs vid Mayfong 5.5.
140. Yellow-bellied Prinia Prinia flaviventris Tämligen allmän kring Mai Po och i Taiwans lågland, nära vatten.
141. Plain Prinia Prinia inornata flavirostris Mindre till tämligen allmän kring Mai Po och i Taiwans lågland,
dock allmän i nordost. Rasen flavirostris är endemisk för Taiwan. Rasen i Hong Kong är extensicauda.
142. Common Tailorbird Orthotomus sutorius 1 ex sågs i Tai Po Kau.
143. Collared Finchbill Spizixos semitorques cinereicapillus 2 ex sågs 28.4, 7 ex kring Huben och 2 ex 4.5.
Rasen är endemisk för Taiwan.

Collared Finchbill.

Foto: Carl-Axel Bauer

144. Red-whiskered Bulbul Pycnonotus jocosus Allmän i Hong Kong.
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145. Taiwan (or Styan´s) Bulbul Pycnonotus taivanus Allmän kring Kenting i sydligaste Taiwan. Arten är endemisk för Taiwan. Taiwan Bulbul är dessvärre hotad pga omfattande hybridisering med Chinese Bulbul.
146. Chinese Bulbul Pycnonotus sinensis formosae Allmän i Hong Kong och på många håll på Taiwan. Rasen
formosae är endemisk för Taiwan.
147. Black Bulbul Hypsipetes leucocephalus nigerrimus Tämligen allmän till allmän på många håll på Taiwan,
sedd alla dagar utom en. Rasen nigerrimus är endemisk för Taiwan.
148. Yellow-bellied Bush-Warbler Cettia acanthizoides concolor Denna arts fantastiska och mycket speciella
sång hördes regelbundet på över 2000 m höjd, där även ett flertal ex sågs. Endemisk ras för Taiwan.
149. Taiwan Bush-Warbler Bradypterus alishanensis Även denna art hördes regelbundet på över 2 000 m
höjd, där några ex sågs mycket bra. Arten är endemisk för Taiwan.

Taiwan Bush-Warbler vid Anmashan.

Foto: Stefan Johansson

150. Rufous-faced Warbler Abroscopus albogularis Hörd Basienshan och Anmashan, där 1 ex även sågs.
Sammanlagt 5 ex sågs vid Chiayi och Huben 2.5 och några hördes vid Alishan.
151. Oriental Reed-Warbler Acrocephalus orientalis Ett sjungande ex sågs vid Chiku 1.5.
152. Nordsångare Phylloscopus borealis 1 ex sågs i Daan Park och 2 ex 1.5, varav ett i Chiku. Nordsångaren
har nyligen splittats i tre arter: nordsångare, kamtjaktanordsångare och japansk nordsångare. Det är osäkert
vilken eller vilka av dessa arter som det varit fråga om.
153. Vinous-throated Parrotbill Paradoxornis webbianus bulomachus 2 ex sågs vid Hsin-Chu, 8 ex vid Mayfong 5.5 och 1-2 ex vid Chu-An 6.5. Rasen är endemisk för Taiwan.
154. Golden Parrotbill Paradoxornis verreauxi morrisonianus 2 ex plus flera hörda på 2600 m höjd på Anmashan, 29.4. Rasen är endemisk för Taiwan.
155. Masked Laughingthrush Garrulax perspicillatus Tämligen allmän i Mai Po.
156. Black-throated Laughingthrush Garrulax chinensis 2 ex sågs i Tai Po Kau 25.4.
157. Rufous-crowned Laughinghrush Garrulax ruficeps 5 ex sågs i Anmashan 30.4. Arten är endemisk för
Taiwan.
158. Rusty Laughingthrush Garrulax poecilorhynchus 2 ex sågs i Anmashan 30.4 och 2 ex nära Chiayi 2.5.
Arten är endemisk för Taiwan.
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159. Taiwan Hwamei Garrulax taewanus 3 ex sedda och flera hörda vid Hou-Long. Arten är endemisk för
Taiwan.
160. White-whiskered Laughingthrush Garrulax morrisonianus Detta orädda charmtroll var tämligen allmän
på högre höjd och en utpräglad linslus! Arten är endemisk för Taiwan.

Steere´s Liocichla. Foto: Stefan Johansson och ”Linslusen” White-whiskered Laughingthrush. Foto: CarlAxel Bauer
161. Steere's Liocichla Liocichla steerii Mindre till tämligen allmän på högre höjd. Arten är endemisk för Taiwan.
162. Black-necklaced Scimitar-Babbler Pomatorhinus erythrocnemis 3 ex sedda i Huben och 1 ex i Chiayi.
Därutöver hörd ytterligare fyra dagar. Arten är endemisk för Taiwan.
163. Taiwan Scimitar-Babbler Pomatorhinus musicus 3 ex i Basienshan, sammanlagt 10 ex i Huben och Chiayi 2.5 och ytterligare 2 ex i Chiayi 3.5. Arten är endemisk för Taiwan.
164. Taiwan Wren-Babbler Pnoepyga formosana 2 ex hörda i Anmashan, varav en retfullt nära, dock utan att
visa sig. Arten är endemisk för Taiwan.
165. Rufous-capped Babbler Stachyris ruficeps praecognita Sammanlagt 4 ex i Huben och Chiayi 2.5. Även
hörd 3.5 och 5.5. Rasen praecognita är endemisk för Taiwan.
166. Silver-eared Mesia Leiothrix argentauris 2 ex i Tai Po Kau 25.4. Arten är introducerad i Hong Kong.
167. Taiwan Barwing Actinodura morrisoniana 3 ex sågs i Alishan. Arten är endemisk för Taiwan.
168. Taiwan Fulvetta Alcippe formosana 2 ex i Anmashan 29.4 och 3 ex i Yushan 3.5. Arten är endemisk för
Taiwan.
169. Dusky Fulvetta Alcippe brunnea brunnea Denna rätt svårsedda art sågs på vägen till Anmashan, i Huben
och Chiayi, samt 4.5. Rasen är endemisk för Taiwan.
170. Grey-cheeked Fulvetta Alcippe morrisonia morrisonia Arten sågs eller hördes i smärre antal under sex
fältdagar. Rasen är endemisk för Taiwan. Studier har nyligen visat att nominatformen skiljer sig så mycket
från övriga raser att split är befogat. Grey-cheeked Fulvetta blir då en endemisk art för Taiwan.
171. Taiwan Sibia Heterophasia auricularis Ofta hörd i bergstrakterna. Flera goda obsar av denna vackra art,
som är endemisk för Taiwan.
172. Taiwan Yuhina Yuhina brunneiceps Denna charmiga, tofsmesliknande art sågs eller hördes under fem
fältdagar. Arten är endemisk för Taiwan.
173. White-bellied Yuhina Yuhina zantholeuca Sedd under fyra fältdagar, oftast bara enstaka ex.
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174. Japansk glasögonfågel (Japanese White-eye) Zosterops japonicas Oftast allmän, sedd både i Hong Kong
och på Taiwan under 12 av resans fältdagar. Trots sitt namn finns arten även i östligaste Kina, södra Korea
och södra Sakhalin – och faktiskt i Japan också!
175. Flamecrest Regulus goodfellowi Upp till 5 ex sågs i Alishan. Arten är endemisk för Taiwan.
176. Nötväcka Sitta europaea sinensis Några få ex sågs i Basienshan och Chiayi. Detta är den östkinesiska
rasen, som är rätt annorlunda i färg-teckningen jämfört med vår svenska ras.
177. Crested Myna Acridotheres cristatellus Några ex sågs i Hong Kong.
178. Javan Myna Acridotheres javanicus Ca 10 ex sågs i Daan Park och 2 ex i södra Taiwan 30.4. Arten är
introducerad på Taiwan.
179. Common Myna Acridotheres tristis 2 ex sågs i Hong Kong 25.4. Mindre allmän på Taiwan, dock tämligen
allmän till allmän i sydväst. Arten är introducerad på Taiwan.
180. Black-collared Starling Gracupica nigricollis Allmän i Hong Kong. Enstaka fåglar sedda i Taiwans lågland. Arten är introducerad på Taiwan.
181. Chestnut-cheeked Starling Sturnus philippensis 1 ex sågs vid Mai Po 24.5 och 1 ex vid Kenting 30.4.
182. Red-billed Starling Sturnus sericeus 3-4 ex sågs i Kowloon Park 23.4.
183. White-shouldered Starling Sturnus sinensis Tämligen allmän i Hong Kong.
184. Gråstare (White-cheeked Starling) Sturnus cineraceus Ca 10 ex sågs vid Mai Po 25.4.
185. Taiwan Whistling-Thrush Myophonus insularis 1 ex sågs i Basienshan 28.4, samt 1 ex hört i Aowanda
5.6. Arten är endemisk för Taiwan.
186. Taiwan Shortwing Brachypteryx goodfellowi 1 ex hörd på Anmashan 29.4. En hane sedd 3.5 och flera
hörda 3-4.5 i Wushe. Arten är endemisk för Taiwan.
187. Lesser Shortwing Brachypteryx leucophrys 1 ex sågs mycket bra i Tai Po Kau 25.4, där vi även fick höra
den vackra sången alldeles utmärkt!
188. White-browed Robin (Shortwing) Tarsiger indicus formosanus 1 ex sågs i Anmashan 29.4. Rasen är
endemisk för Taiwan. Molekylära studier har nyligen visat att rasen formosanus uppvisar så stora skillnader
från indicus att det är befogat att upphöja formosanus till en egen art, Taiwan Bush Robin, Tarsiger formosanus, endemisk för Taiwan.
189. Johnstone´s Robin Tarsiger johnstoniae Ett par ex, inklusive granna hanar, sågs på hög höjd i både Anmashan och Wushe; även hörd där. Arten är endemisk för Taiwan.
190. Oriental Magpie-Robin Copsychus saularis Tämligen allmän i Hong Kong. Introducerad.
191. White-rumped Shama Copsychus malabaricus 1 ex hördes och sågs vid Puli 4.5. Introducerad.
192. Plumbeous Redstart Rhyacornis fuliginosa affinis Regelbunden i smärre antal vid vattendrag i bergen.
Rasen är endemisk för Taiwan.
193. White-tailed Robin Cinclidium leucurum montium 3 ex sågs i Anmashan; även hörd där. Hörd 5.5.
194. Little Forktail Enicurus scouleri 1 ex sågs fint i ett forsande vattendrag längs vägen till Lishan 5.5.
195. Grey-streaked Flycatcher Muscicapa griseisticta 3 ex sågs i Mai Po.
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196. Glasögonflugsnappare (Asian Brown Flycatcher) Muscicapa dauurica 2 ex sågs i Tai Po Kau.
197. Ferruginous Flycatcher Muscicapa ferruginea Upp till 5 ex sågs i Alishan och Yushan.
198. Vivid Niltava Niltava vivida vivida En subadult hane sågs i Anmashan 29.4 och ytterligare en subad hane i
Yushan 3.5.
199. Brun strömstare (Brown Dipper) Cinclus pallasii 2 ex sågs vid Basienshan 28.4.
200. Pilfink Passer montanus Allmän både i Hong Kong och på Taiwan, sedd dagligen utom en dag då vi besökte Anmashans högsta höjder.
201. White-rumped Munia Lonchura striata 2 ex före Tong-Sih 30.4 och ca 10 ex vid Chiayi 3.5.
202. Scaly-breasted Mannikin Lonchura punctulata Upp till ca 30 ex kring Kenting.
203. Gulärla Motacilla flava Tämligen allmän kring Mai Po. Hörd kring Kenting. Ca 15 ex sågs i norra och
nordöstra Taiwan 6.5. Flera olika raser av gulärla sågs vid Mai Po. Det rörde sig både om macronyx och
tschutschensis och möjligen om ytterligare någon ras. Obs att vissa auktorer splittar dessa raser från gulärla.
204. Forsärla Motacilla cinerea Hörd i Kenting. 1 ex sett vid Dayen 6.5.
205. Sädesärla Motacilla alba Sedd i smärre antal i Hong Kong och på Taiwan. Förmodligen rörde det sig i
samtliga fall om rasen leucopsis, som ibland behandlas som en egen art.
206. Större piplärka Anthus richardi 1 ex, sannolikt av denna art och då rasen sinensis, sågs i Mai Po 25.4.
207. Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni 1 ex i Mai Po 24.5 och 2 ex vid hotellet i Alishan 4.5.
208. Bergfink Fringilla montifringilla En överraskande obs gjordes av 3 ex i Alishan, kring 2000 m höjd.
209. Vinaceous Rosefinch Carpodacus vinaceus formosanus Tämligen allmän på högre höjd i Anmashan, Alishan och Yushan. Även flera mycket granna hanar sågs. Rasen är endemisk för Taiwan. Molekylära studier
har nyligen visat att rasen formosanus uppvisar så stora skillnader från vinaceus att det är befogat att upphöja formosanus till en egen art, Taiwanese Vinaceous Rosefinch, Carpodacus formosanus, endemisk för
Taiwan.

(Taiwanese) Vinaceous Rosefinch, hane – snart ny endem? Foto: Carl-Axel Bauer

22

AVIFAUNA
210. Brown Bullfinch Pyrrhula nipalensis uchidai Per E såg 2 ex i Alishan 4.5. Rasen är endemisk för Taiwan.
211. Beavan´s Bullfinch Pyrrhula erythaca owstoni Endast några få lyckliga fick se en flock om 4 ex vid Yushan. Rasen är endemisk för Taiwan. Splitvarning!
212. Gråhuvad sparv (Black-faced Bunting) Emberiza spodocephala spodocephala. 1 ex sågs i Mai Po 25.4.
Arten är en vanlig övervintrare i Hong Kong, men denna fågel var resans enda och uppenbarligen en eftersläntrare.

Artlista däggdjur
Listan följer i huvudsak ”Mammals of China” av Smith & Xie, Princeton 2013.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pallas´s/Formosan/Red-bellied Squirrel Callosciurus erythraeus
Ca 10 ex i Daan Park. 1 ex i Anmashan 28.4. 3 ex 2.5.
Maritime Striped Squirrel Tamiops maritimus
7 ex i Anmashan 28.4.
Perny´s Long-nosed Squirrel Dremomys pernyi
4 ex sågs dagligen i Anmashan.
Chinese Ferret Badger Melogale moschata
1 ex sågs från bussen utmed vägen i bergen, relativt nära Chiayi, 2.5.
Siberian Weasel Mustela sibirica
1 ex sågs i Aowanda 5.5.
Formosa Rock Macaque Macaca cyclopis
3 ex i Anmashan 29.4. 1 ex i Yushan 3.5. Arten är endemisk för Taiwan.
Rhesus Macaque Macaca thibetana
2 ex sågs i Tau Po Kau 25.4. Introducerad i Hong Kong.

Avifaunagruppen vid Dayen. Två deltagare saknas tyvärr på fotot.
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