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OMSLAG. Snöleopard. Foto: Rachel Muheim 

 

 

 

 

Rumbak valley. Foto: Rachel Muheim 

 

 

 

 

 

 

Inledning 

Ladakh i nordvästra Indien är en av världens mest isolerade regioner och har inte varit öppet 

för besökare särskilt länge. Denna isolering har bidragit till att bevara en traditionell buddhis-

tisk kultur som påminner om Tibet. Regionen domineras av ett torrt, närmast ökenartat land-

skap omgivet av de höga bergstopparna i Himalaya. I september är det oftast fina dagar med 

klart väder och ”högt i tak”. Vid denna tid på året är det också möjligt att besöka sjön Tso Kar 

med stor rikedom på fåglar och däggdjur innan passet Tanglang La längs världens näst högst 

belägna väg stängs för vintersäsongen. Det finns mycket att se och uppleva i Ladakh, men 

vårt fokus låg på snöleopard och flera andra spännande däggdjur. Fågelfaunan utgörs främst 

av höglandslevande arter och en del flyttfåglar. Vid vår vistelse i snöleopardens rike tältade vi 

sju nätter på 3 600 m höjd. I ett ofattbart vackert och harmoniskt landskap fick vi upplevelser 

av snöleopard som få andra har fått vara med om. Detta möte med ett av världens mest 

mytomspunna djur var verkligen spektakulärt! 
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RESEDAGBOK  

 

Tisdag 11 september 

Resan började på New Delhis Internationella flyg-

plats strax före midnatt. Vi åkte vidare till hotellet 

som inte låg långt bort från flygplatsen. Trötta efter 

en lång resa försökte vi omedelbart komma till ro 

och sova några timmar innan morgondagens tidiga 

flyg. 

 

Onsdag 12 september 

Tidig frukost och avfärd till flygplatsen för inrikes-

flyg till Leh. Vi kom iväg enligt utsatt tid och flyg-

ningen upp till Ladakh var magnifik även om det 

var en del moln som skymde de höga topparna. Vi 

försökte urskilja K2 som låg på planets vänstra 

sida, men toppen var gömd bakom molnen. Där-

emot såg vi tydligt sjön Tso Kar som vi skulle be-

söka i slutet av resan. Resan till ”världens tak” var 

därmed påbörjad på riktigt. 

  Vi blev väl mottagna på flygplatsen i Leh och åkte 

den relativt korta sträckan till hotellet. Det strate-

giska läget nära såväl Pakistans som Kinas gräns 

märktes med den omfattande militära närvaron. Att 

vi befann oss på 3500 m höjd var påtagligt och vi 

pustade ut en stund med en ”brunch” och te i hotell-

trädgården. Resten av dagen ägnades främst åt att 

ligga still på hotellrummet med avbrott för måltider. 

De som vandrade ner till stadens centrum tog god 

tid på sig för att undvika onödig ansträngning. Det 

är av yttersta vikt att låta kroppen acklimatisera sig 

till den tunna luften i åtminstone 24 timmar. Men 

det var svårt att stanna kvar inomhus med de fantas-

tiska vyerna kring staden Leh. På flera bergskrön 

sågs buddhistiska kloster med de typiska böneflag-

gorna i varierande färger. 

 

 
Indusfloden. Foto: Rachel Muheim 

 

Torsdag 13 september 

Det var en inplanerad lugn dag i Leh även om fru-

kosten hade beställts redan till kl 06. Det var i tidi-

gaste laget för kökspersonalen, men frukosten du-

kades fram så småningom. Vi åkte iväg vid 7-tiden 

för skådning i Indusdalen. Det primära målet för 

förmiddagen var ibisnäbb, vilken vi hittade nära 

byn Chochot. Vattenståndet i Indusfloden var högt 

så vi kom inte den mycket speciella vadaren så nära 

som vi hade önskat. Det var dock en härlig skåd-

ning längs floden med bl.a. skäggtärna, citronärlor 

och härfåglar. 

  Efter lunch på hotellet åkte vi ca 20 km ost om 

Leh till det tibetansk-buddhistiska klostret Thiksey 

Gompa. Klostret är det största av sitt slag i centrala 

Ladakh och klart imponerande. Vi besökte också 

dammarna i Shey. Här letade vi efter Solitary Sni-

pe, men det var nog fortfarande alltför tidigt på 

säsongen för att dessa skulle ha anlänt till området. 

Vi passerade också Dalai Lamas sommarresidens 

som ligger här i Leh. Citronärlor fanns det gott om 

liksom den ursnygga rasen personata av sädesärla. 

Det blev en tidig hemfärd till hotellet och packning 

för en dryg vecka i fält med övernattning i tält. 

 

 
Buddha Maitréya i Thoksey Gompa. Foto: Richard Ott-

vall  

 

Fredag 14 september 

Avfärd 08.30 från hotellet mot Rumbak valley. 

Längs med vägen som slingrade sig uppför bergen 

gjordes några stopp för spaning efter fåglar och 

däggdjur. Vid Indusfloden sågs en ljus dvärgörn 

och uppe i bergen flera blåtrastar. Vårt fordon stan-
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nade vid Zinchan och vi fick vandra sista sträckan 

på ca 2 km till vårt tältläger som skulle bli vårt hem 

i en veckas tid. Åsnor och hästar tog hand om 

transporten av vårt bagage. Snögam och stensånga-

re sågs längs med vägen. Vi hade knappt hunnit 

komma fram till våra tält förrän en murkrypare flög 

förbi och landade på en klippa. Den hade väldigt 

bråttom och drog snabbt vidare och var snart utom  

 

synhåll. Lunch fick vi vid ankomsten till tältlägret. I 

den karga miljön får få träd fäste och det är i stort 

sett bara popplar som hittas här. Bergtajgasångare 

lockade dagligen från popplarna. Men vanligast 

bland fåglarna var berghönsen som sprang omkring 

nästan överallt.  

  Sen eftermiddag inleddes den första seriösa spa-

ningen efter snöleopard. Det var först på kvällen 

när ljuset inte längre räckte till som vi slutade leta. 

Många blåfår hittades längs sluttningarna och bland 

klipporna. Vi hade två guider till hjälp som hela 

dagarna spanade intensivt efter snöleopard och 

andra däggdjur. Vi fick berättat att en snöleopard 

bara en vecka tidigare hade tagit en hund i byn 

Rumbak som låg knappt en km längre upp i dalen 

från vårt tältläger. Det var hoppingivande att veta 

att kattdjuren inte var långt borta. På kvällen serve-

rades den första av många fantastiska middagar den 

kommande veckan. Det var smått obegripligt hur 

kocken lyckades få till en så varierad och smakrik 

kost med hjälp av två gaslågor i ett tält. Vi skulle 

bli ordentligt bortskämda under vår vistelse i Rum-

bak. 

 

 

Måndag 15 september 

Vid 6-tiden serverades svart te vid våra tält. En av 

guiderna hade redan börjat spana med tubkikaren 

trots att ljuset var knappt. Det gavs möjlighet till att 

hjälpa till med spaningen fram till att frukosten 

serverades kl 08. Därefter blev det mer spaning och 

vid 11-tiden var det tedags och kl 13 lunch. Mer te 

på eftermiddagen och middag kl 19. Detta var un-

gefär som det dagliga schemat såg ut, men det kän-

des aldrig på något sätt långtråkigt. Det var inga 

som helst problem att finna sig tillrätta i den fridful-

la tillvaron som vi hade hamnat i. 

 

 

Tältlägret i Rumbak. Foto: Rachel Muheim 

 

  Efter lunchen när det var som varmast och solen 

stod som högst på himlen gjorde vi ett besök i den 

närliggande byn Rumbak. Här lever omkring 100 

personer ett enkelt liv med vatten som hämtas från 

en gemensam brunn och elektricitet från några 

solceller. Barnen får gå i skola på annan ort. Det  

 

vardagliga livet kretsar mycket kring det som den 

odlade marken kan ge i form av foder till djuren 

och spannmål till byborna. Åsnor är viktiga för att 

transportera varor medan jakarna går för sig själva 

uppe i bergen och kommer hem till byn när det blir 

vinter och snö.  

  Plötsligt försvann solen bakom mörkgråa moln 

och några snöflingor virvlade runt i luften. Då kän-

des det angeläget att återvända till en varm kopp te i 

vårt ”hem”. Dagligen mötte vi turister som vandra-

de längs med leder i dalgångarna varav några gick 

över höga pass. Turisterna är en viktig inkomstkälla 

för de boende i trakten då de behöver övernattning 

och mat. Vi bidrog med att inhandla en maskot i 

form av en snöleopard. Kanske skulle den föra med 

sig välbehövlig tur och framgång…. 

  Framåt kvällen när solen gick ner bakom bergen 

och en kylig vind svepte ner genom dalen stod vi 

och huttrade vid vår observationsplats. Vi var i 

tankarna redan i de varma sovsäckarna när en av 

våra spanare brast ut i glädjetjut. Spanaren blev 

ivrig och började prata på ladakhi med sin vän och 

dito spanare. Vi förstod snart att en snöleopard hade 

hittats men situationen blev något uppjagad och det 

slutade med att endast en i gruppen fick se skymten 

av snöleoparden. Det var nu så skumt att det var 

svårt att se någonting överhuvudtaget i tubkikarna, 

men på långt håll i det skumma ljuset passerade 

alltså ett ”grått spöke”. Vilket adrenalinpåslag och 

lycka för den av oss som fick åtminstone en skymt 

av katten! Stämningen var kanske sisådär på kväl-

len, men samtidigt gav den avlägsna observationen 

hopp om fler kontakter med det mytomspunna 

kattdjuret. 

 

 

Tisdag 16 september 

Efter en lugn morgon där vi i vanlig ordning räkna-

de in murmeldjuren där de kröp fram från sina hålor 

och njöt av livet i solgasset. Flockar med blåfår 

sågs idag liksom alla andra dagar. Efter frukosten 

och förmiddagsteet bestämde vi oss för att vandra 

förbi byn Rumbak och leta efter nya fåglar. I de 

vegetationsrika markerna kring bäcken nära byn 

hittades oskygga rödbröstade järnsparvar och tre 

arter rosenfinkar varav hanarna var vackert rosa 

eller rödfärgade beroende på art. Två snögamar 

sågs kort över en bergskam. Vi såg verkligen få 

gamar, de har gått starkt tillbaka även här uppe i de 

isolerade bergen.   
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  Kökspersonalen bar upp lunchen till oss för att vi 

inte skulle behöva gå tillbaka till tältlägret. Vilken 

lyx! Stärkta av maten fortsatte vi ytterligare en bit 

och stigen gick stadigt uppåt och vi närmade oss 

4000 m höjd. Här blev det tungvandrat för flera av 

oss och vi gick sakta tillbaka mot byn. Brun alpfink 

hittades bland gråsparvarna som kalasade på spill-

säd. Kvällspasset gav ingenting nytt. Det krävs 

tålamod att leta snöleopard timme efter timme 

bland klippformationer som mycket väl kan dölja 

en katt som naturligt smälter in i sin miljö. 

 

Onsdag 17 september 

Himalayasnöhöna och lammgam förgyllde morgo-

nens spaningssession. Vi vandrade i en ny dal idag 

där vi återigen nådde närmare 4000 m höjd. Våra 

duktiga spanare hittade först en ensam Argali som 

är sällsynt i området och senare en ensam varg som 

effektivt tog sig fram i terrängen. Två riktigt bra 

däggdjursfynd inom några timmar! 

  Även denna dag kom lunchen upp till oss och i 

den värmande solen fick vi en tupplur innan vi 

bestämde oss för att långsamt ta oss tillbaka till 

kvällens pass efter en katt med lång och fluffig 

svans. Vi konstaterade att från och med igår såg vi 

rödpannade gulhämplingar lite varstans och de 

utfärgade hanarna var särskilt vackra att titta på. 

 

 
Vacker utsikt från obsplatsen. Foto: Richard Ottvall   

 

Torsdag 18 september 

Vi var lite sega idag efter två dagar med vandringar. 

Detta var också den varmaste dagen under vår vis-

telse i Ladakh och det kändes extra skönt att ta det 

lugnt i närheten av vårt basläger. En ”duschkabin” 

ställdes på plats och med en hink varmt vatten var 

det riktigt behagligt att få tvätta kroppen. Det blev 

något av en återhämtningsdag med en berguv som 

hittades på en klippa i fullt dagsljus som den mest 

minnesvärda observationen. Strax nedanför vår 

observationsplats fanns en tältplats för andra turis-

ter men också ett tetält. Här såg vi resans enda 

klippsparv och hittade en rosenpiplärka. 

 

Fredag 19 september 

Morgonen började som vi nu hade vant oss vid med 

en kopp svart te i tältöppningen kl 6. Men strax 

därefter utvecklades dagen till något helt annat än 

de andra dagarna. Gruppen var ännu inte samlad på 

observationsplatsen när en av spanarna blev full-

ständigt hysterisk och ropade ut de magiska orden: 

”Snow leopard”! Mycket riktigt kom en snöleopard 

gående i sakta mak nerför sluttningen framför oss 

och den la sig ner och vilade på ett avstånd av ca 

400 m. Vi kunde knappt tro våra ögon. En av spa-

narna sprang tillbaka till tälten och skyndade på de 

som ännu inte hunnit komma i ordning. Som tur var 

hade inte katten bråttom den här dagen och vi kun-

de njuta i en dryg timmes tid innan den beslutade 

sig för att lunka iväg uppför sluttningen igen. Vi 

kunde sedan följa den en bra stund längs med ett 

bergskrön. Katten stannade ibland upp för att rulla 

runt i sanden, klösa klorna eller bara för att spana in 

en flock blåfår. När snöleoparden väl var utom 

synhåll kunde vi konstatera att vår frukost var ser-

verad. 

  Det närmast ofattbara hade inträffat och det var en 

av de bästa frukostar vi någonsin hade upplevt. 

Medan det vi precis hade sett började sjunka in i 

vårt medvetande bestämde vi oss för att gå vidare 

upp i dalen för att i bästa fall få en skymt till av 

snöleoparden. Sagt och gjort vandrade vi i riktning 

mot den plats där katten hade försvunnit ur sikte. 

Det tog inte alltför lång tid innan en av spanarna 

hade fått syn på snöleoparden igen. Ett stort katthu-

vud stack upp över bergskammen. Framför oss i en 

liten ravin betade en stor flock blåfår. Nästan som 

en gudomlig planering fanns här en liten stupa i 

sten där vi kunde slå oss ner och ”försvinna” i ter-

rängen. Det var inte så att vi var osynliga här utan 

blåfåren hade koll på oss hela tiden. Vi var dock 

mest upptagna med att titta på snöleoparden. Ensta-

ka rödpannade gulhämplingar landade alldeles intill 

oss. Helt plötsligt bestämde sig snöleoparden för att 

det var på tiden att något hände. Inom tio minuter 

hade den smugit nerför sluttningen rakt i riktning 

mot oss! På ca 50 m avstånd från vårt ”gömställe” 

hittade den en lämplig plats för ett möjligt bakhåll 

på fåren. Snöleoparden spanade in fåren och bläng-

de sedan på oss. Detta var nästan för bra för att vara 

sant. Vid flera tillfällen gick katten in i startposition 

för en attack men tydligen ville inte ett tillräckligt 

bra läge infinna sig. Rovdjuret blev tålmodigt kvar i 

attackläget. Vi hade nu suttit ”bänkade” i tämligen 

obekväm ställning intill stupan i närmare en och en 

halv timme. Kroppen var stel och det började bli 

svårt att sitta still. Då blev det fart på fårflocken och 

snöleoparden insåg att det här tillfället för en måltid 

hade runnit ut i sanden. Katten vände då på klacken 

och vi kunde se att det var en hona. Vi kunde följa 

henne i ytterligare ca 15 minuter innan hon för-

svann bakom nästa krön. 

  Det var svårt att hitta ord för det som vi hade varit 

med om, men en annalkande lunch bröt tystnaden. 

Vi gjorde därefter ytterligare ett försök att få syn på 
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snöleoparden, men hon gick inte att hitta igen. 

Resten av dagen tog vi det lugnt och bara njöt av 

tillvaron. Det var också något av en lättnad som 

hade infunnit sig nu när det stora målet för resan 

hade uppnåtts. Givetvis smakade middagen särskilt 

bra den här kvällen.       

 

 

 

 

 
Smygande snöleopard. Foto: Rachel Muheim 

 

Lördag 20 september 

Det var inte bara höjden som gjorde oss extra sega 

den här morgonen. Luften hade förstås gått ur oss 

efter gårdagens osannolika upplevelse. Vi kunde 

istället njuta desto mer av den sista heldagen i 

Rumbak valley. Det gjorde vi genom att gå till byn 

och vidare upp i dalen. Kring byn fanns påtagligt 

många rastande fåglar. Det var gott om trädpiplär-

kor och vi såg åtminstone tre snygga hanar av ber-

grödstjärt, de första för resan. Vi försökte hitta 

några andra piplärkor i flockarna men hade ingen 

större lycka på den fronten den här dagen. I kväl-

lens mörker sågs en rödräv som hade lockats till 

vårt läger av matresterna från ännu en av våra ut-

sökta måltider. 

 

Söndag 21 september 

Så var det dags att lämna den här fantastiska platsen 

som varit vårt hem i en veckas tid. Det var med 

visst vemod och många blickar över axeln som vi 

vandrade ner mot bussen som skulle ta oss vidare 

till nästa destination. Vi lämnade tältlägret strax 

efter kl 07 med sikte mot sjön Tso Kar via Leh och 

passet Tanglang La. Passet ligger på drygt 5300 m 

höjd och är världens näst högsta körbara pass. Re-

san till Tso Kar tog större delen av dagen med stopp 

för lunch och skådning. 

 

 
Tso Kar. Foto: Rachel Muheim 

 

 

 

Tso Kar är en saltsjö men är sammankopplad i den 

sydvästra delen med en mindre sötvattenssjö. Detta 

är en vidunderligt vacker platå med oerhörda 

mängder fågel och ett flertal spännande däggdjurs-

arter. Bland de senare kan nämnas vildåsnor eller 

Kiang, som är en högrest och vackert tecknad åsna. 

Tusenhövdade flockar med berglärkor flög runt i 

området och bland dessa sågs gott om korttålärkor 

och vinterhämplingar. I sjöarna fanns stripgäss, 

roständer, simänder och vadare av ett stort antal 

arter. Vi hann bara skrapa lite på ytan i fågelflock-

arna, men hade turen att på kort tid hitta de tre 

viktigaste fågelarterna i området: svarthalsad trana, 

tibetflyghöna samt markhackare (Ground Tit). Det 

blev en magisk solnedgång och snabbt blev det 

ganska kyligt eftersom vi befann oss på 4500 m 

höjd. 

 

 
Ladak Pika. Foto: Rachel Muheim 

 

Måndag 22 september 

Vi vaknade till det vackra landskapet kring Tso Kar 

och såg fram emot ännu en oförglömlig dag. Så 

blev det också men inte på det sätt som vi hade 

förväntat oss. Molntäcket tätnade och efter frukos-

ten och skådning vid tältlägret började det snöa vid 

9-tiden. Snöfallet blev mer intensivt medan vi körde 

runt hela Tso Kar för att vid lunchtid komma fram 

till ett närmast översnöat tältläger. Det var omöjligt 

att skåda någon längre stund i snöfallet och vi insåg 

att vi var tvungna att packa ihop tälten och lämna 

platsen. Risken var överhängande att om vi stanna-

de kvar ytterligare en natt med mer snö så skulle vi 
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inte kunna passera passet Tanglang La under mor-

gondagen. Med gemensamma krafter hade vi snart 

all utrustning på plats i våra fordon och var på väg 

tillbaka mot passet. Förmiddagen hade i vart fall 

bjudit på minervauggla och bergortolan. 

  Det var onekligen en snopen sorti från Tso Kar 

men något alternativ fanns inte. Stämningen lätta-

des upp avsevärt när en varg stod i snön alldeles 

intill vägen strax nedanför passet. Vi avundades 

inte fåraherdarna som i det kraftiga snöfallet tog ner 

sina får till lägre höjder. Väl framme vid passet frös 

framrutan och det kändes helt rätt att vi nu var på 

väg till rätt sida om passet i förhållande till att vi 

två dagar senare skulle flyga från Leh till Delhi. 

Sakta tog vi oss ner mot lägre höjdnivåer och valde 

att övernatta i Rumtse där vi tog in på ett ”homes-

tay”. Planen var att vi nästa dag skulle skåda hög-

höjdsarter på vägen tillbaka upp mot passet. 

 

Tisdag 23 september 

Gårdagens plan fick snabbt överges när vi vaknade 

i ett snökaos på morgonen i Rumtse. Hundratals 

berglärkor flög neråt i dalen för att komma undan 

snön och vi försökte under två timmar att skåda 

medan snön övergick i snöblandat regn. Det var 

annars spännande att kolla igenom mängderna med 

fågel som hoppade runt på den snötäckta marken 

och grå alpfink var en av höghöjdsarterna vi spana-

de efter och också fick se. Dramatiskt snarare än 

spännande skulle det bli på nerfarten mot Leh. 

  Efterhand som vi fortsatte med våra fordon allt 

längre ner i dalen som bitvis smalnade av till en 

ravin övergick snön i regn. Framför oss låg stora 

stenar och block som hade rullat ner på vägen me-

dan fler stenar kom rullandes medan vi körde. Vi 

lyckades undvika jordskred och nådde Leh med 

beskedet att inte ett enda flyg hade kunnat lyfta från 

Leh under dagen. Regnet fortsatte hela kvällen men 

prognosen var att nederbörden skulle upphöra under 

natten. En normal årsnederbörd i Ladakh är ca 100 

mm och nu hade det kanske kommit hälften så 

mycket på två dagar. 

 

  
Varg i snön nära Tarang La. Foto: Richard Ottvall 

 

Onsdag 24 september 

Då gårdagens samtliga flyg hade ställts in förvänta-

de vi oss visst kaos på flygplatsen i Leh. Regnet 

upphörde under natten och det hade börjat klarna 

upp när tre av oss lämnade hotellet. Resten av 

gruppen stannade kvar i Leh ytterligare en knapp 

vecka. Efter flera timmars väntande på flygplatsen 

kom vi till slut med ett flyg till New Delhi. Vi var 

dock så mycket försenade att det inplanerade besö-

ket till ett sikhtempel i Delhi inte hanns med. Efter 

en trevlig middag tillsammans med en annan 

svensk grupp på hotellet var det dags för reseleda-

ren och Inger att åka till flygplatsen i Delhi och ett 

flyg mot Europa. Utan tvekan hade denna resa varit 

synnerligen lyckad! 

 

Richard Ottvall
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Rosenfink. Foto: Rachel Muheim 
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Rödpannad gulhämpling - ungfåglar. Foto: Rachel Muheim 

 

ARTLISTA FÅGLAR 

1 Bar-headed Goose Anser indicus (Stripgås)   

300 Tso Kar 21.9 och 75 Tso Kar 22.9 

2 Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea (Rostand)   

300 Tso Kar 21.9 och 100 Tso Kar 22.9 

3 Garganey Spatula querquedula (Årta)   

25 Tso Kar 22.9 

4 Northern Shoveler Spatula clypeata (Skedand)   

200 Tso Kar 22.9 

5 Gadwall Mareca strepera (Snatterand)   

2 Tso Kar 22.9 

6 Eurasian Wigeon Mareca penelope (Bläsand)   

10 Tso Kar 22.9 

7 Mallard Anas platyrhynchos (Gräsand)   

30 Tso Kar 22.9 

8 Northern Pintail Anas acuta (Stjärtand)   

20 Tso Kar 22.9 

9 Himalayan Snowcock Tetraogallus himalayensis (Himalayasnöhöna)   

4 Rumbak valley, Hemis NP 14.9, 5 Rumbak valley, Hemis NP 15.9, 1 ⚤ Rumbak valley, Hemis NP 

17.9, 1 ⚤ Rumbak valley, Hemis NP 18.9, 3 Rumbak valley, Hemis NP 19.9 och 2 Rumbak valley, 

Hemis NP 21.9 

10 Chukar Partridge Alectoris chukar (Berghöna)   

Allmän Rumbak valley, Hemis NP 14.9 och 1 Rumtse 23.9. Observerad 9 dagar totalt 

11 Great Crested Grebe Podiceps cristatus (Skäggdopping)   

20 Tso Kar 22.9 

12 Indian Pond Heron Ardeola grayii (Rishäger)   

1 Leh 13.9 

13 Grey Heron Ardea cinerea (Gråhäger)   

1 Leh 13.9, 3 Thiksey 13.9, 2 Leh 21.9, 3 Tso Kar 21.9 och 3 Tso Kar 22.9 
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14 Bearded Vulture Gypaetus barbatus (Lammgam)   

2 Rumbak valley, Hemis NP 14.9, 2 Rumbak valley, Hemis NP 15.9, 1 Rumbak valley, Hemis NP 17.9 

och 2 Rumbak valley, Hemis NP 18.9 

15 Himalayan Vulture Gyps himalayensis (Snögam)   

1 Rumbak valley, Hemis NP 14.9, 2 Rumbak valley, Hemis NP 16.9, 1 Rumbak valley, Hemis NP 17.9 

och 3 Taglang La Pass 21.9 

16 Booted Eagle Hieraaetus pennatus (Dvärgörn)   

1 ljus fas Leh 14.9 

17 Golden Eagle Aquila chrysaetos daphanea (Kungsörn)   

1 Rumbak valley, Hemis NP 21.9 och upp till 2 Rumbak valley, Hemis NP 14-18.9 

18 Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus (Sparvhök)   

1 Rumbak valley, Hemis NP 14.9, 1 Rumbak valley, Hemis NP 16.9 och 1 Rumbak valley, Hemis NP 

19.9 

19 Western Marsh Harrier Circus aeruginosus (Brun kärrhök)   

1 juvenil Tso Kar 21.9 

20 Black Kite Milvus migrans (Brun glada)   

5 New Delhi 12.9 

lineatus: 1 juvenil Leh, Ladakh 13.9, 1 juvenil Rumbak valley, Hemis NP 18.9 och 11 Taglang La Pass 

21.9 

21 Long-legged Buzzard Buteo rufinus (Örnvråk)   

2 Tso Kar 22.9 

22 Common Moorhen Gallinula chloropus (Rörhöna)   

5 Leh 13.9 

23 Eurasian Coot Fulica atra (Sothöna)   

3 Shey 13.9, 20 Tso Kar 21.9 och 150 Tso Kar 22.9 

24 Black-necked Crane Grus nigricollis (Svarthalsad trana)   

4 adult Tso Kar 21.9 och 1 juvenil Tso Kar 21.9 

  

  

25 Ibisbill Ibidorhyncha struthersii (Ibisnäbb)   

1 Leh 13.9 

26 Black-winged Stilt Himantopus himantopus (Styltlöpare)   

3 Leh 13.9 och 7 Tso Kar 22.9 

27 Pied Avocet Recurvirostra avosetta (Skärfläcka)   

70 Tso Kar 21.9 

28 Red-wattled Lapwing Vanellus indicus (Rödflikvipa)   

1 New Delhi 12.9 

29 Lesser Sand Plover Charadrius mongolus (Mongolpipare)   

2 Tso Kar 22.9 

30 Eurasian Curlew Numenius arquata orientalis (Storspov)   

2 Tso Kar 21.9 och 1 Tso Kar 22.9 

31 Ruff Calidris pugnax (Brushane)   

1 Tso Kar 22.9 

32 Temminck's Stint Calidris temminckii (Mosnäppa)   

5 Tso Kar 22.9 

33 Little Stint Calidris minuta (Småsnäppa)   

20 Tso Kar 22.9 

34 Common Snipe Gallinago gallinago (Enkelbeckasin)   

1 Leh 13.9 

35 Green Sandpiper Tringa ochropus (Skogssnäppa)   

8 Leh 13.9, 1 Tso Kar 21.9 och 1 Tso Kar 22.9 

36 Common Redshank Tringa totanus (Rödbena)   

2 Leh 13.9 och 200 Tso Kar 22.9 

37 Wood Sandpiper Tringa glareola (Grönbena)   

1 Tso Kar 22.9 

38 Common Greenshank Tringa nebularia (Gluttsnäppa)   

2 Leh 13.9 

39 Brown-headed Gull Chroicocephalus brunnicephalus (Brunhuvad mås)   

40 Tso Kar 21.9 och 60 Tso Kar 22.9 
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40 Whiskered Tern Chlidonias hybrida hybrida (Skäggtärna)   

2 Leh 13.9 

41 Tibetan Sandgrouse Syrrhaptes tibetanus (Tibetflyghöna)   

17 Tso Kar 21.9 och 18 Tso Kar 22.9 

42 Rock Dove Columba livia neglecta (Klippduva)   

Observerad 12 dagar totalt 

43 Hill Pigeon Columba rupestris (Stenduva)   

50 Rumbak valley, Hemis NP 14.9 och 50 Rumtse 23.9. Observerad 9 dagar totalt 

44 Snow Pigeon Columba leuconota (Snöduva)   

3 Rumbak valley, Hemis NP 14.9, 1 Rumbak valley, Hemis NP 15.9 och 1 Rumbak valley, Hemis NP 

18.9 

45 Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis meena (Större turturduva)   

4 Leh 13.9, 4 längs vägen 14.9, upp till 5 ex Rumbak valley, Hemis NP 14-20.9 och 3 längs vägen 23.9 

46 Eurasian Eagle-Owl Bubo bubo (Berguv)   

2 hörda Rumbak valley, Hemis NP 17.9 och 1 sågs på dagen Rumbak valley, Hemis NP 18.9 

47 Little Owl Athene noctua (Minervauggla)   

1 Tso Kar 22.9 

48 Little Swift Apus affinis (Stubbstjärtseglare)   

5 New Delhi 12.9 

49 Eurasian Hoopoe Upupa epops (Härfågel)   

4 Leh13.9, 1 längs vägen 14.9, 1 Rumbak valley, Hemis NP 15.9, 1 Rumbak valley, Hemis NP 16.9, 1 

Rumbak valley, Hemis NP 17.9, 1 Rumbak valley, Hemis NP 19.9 och 1 Tso Kar 22.9 

50 Common Kestrel Falco tinnunculus interstinctus (Tornfalk)   

Upp till 2 Rumbak valley, Hemis NP 15-20.9, 3 Tso Kar 21.9 och 5 Tso Kar 22.9 

51 Eurasian Hobby Falco subbuteo subbuteo (Lärkfalk)   

1 Leh 13.9 

52 Long-tailed Shrike Lanius schach erythronotus (Rostgumpad törnskata)   

2 Leh 13.9 och 1 Tso Kar 22.9 

53 Eurasian Magpie Pica pica bactriana (Skata)   

Tämligen allmän och observerad 11 dagar totalt 

54 Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax himalayanus (Alpkråka)   

2 Leh 13.9 och som mest 25 Rumbak valley, Hemis NP 14.9. Observerad 9 dagar totalt 

55 Alpine Chough Pyrrhocorax graculus digitatus (Alpkaja)   

Upp till 15 Rumbak valley, Hemis NP 16-21.9 

56 House Crow Corvus splendens (Huskråka)   

Tämligen allmän New Delhi 12.9 

57 Large-billed Crow Corvus macrorhynchos intermedius (Stornäbbad kråka)   

1 Rumbak valley, Hemis NP 20.9, 2 längs vägen 21.9 och 3 längs vägen 23.9 

58 Northern Raven Corvus corax laurencei (Korp)   

2 Rumbak valley, Hemis NP 14.9 och 3 Tso Kar 22.9 

59 Ground Tit Pseudopodoces humilis (Markhackare)   

2 Tso Kar 21.9 

60 Cinereous Tit Parus cinereus planorum (Grå talgoxe)   

7 Leh 12.9, upp till 5 Rumbak valley, Hemis NP 17-21.9 och 4 Leh 14.9. Observerad 8 dagar totalt 

61 Horned Lark Eremophila alpestris longirostris (Berglärka)   

Talrik Tso Kar 21.9 och 22.9 och allmän Rumtse 23.9 

62 Hume's Short-toed Lark Calandrella acutirostris tibetana (Höglandslärka)   

1 Tso Kar 22.9 

63 Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla longipennis (Korttålärka)   

500 Tso Kar 22.9 

64 Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris (Klippsvala)   

Upp till 8 Rumbak valley, Hemis NP 17-21.9 

65 Dusky Crag Martin Ptyonoprogne concolor concolor (Mörk klippsvala) 

2 New Delhi 24.9 

66 Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei (Bergtajgasångare)   

5 Rumbak valley, Hemis NP 15.9, 5 Rumbak valley, Hemis NP 18.9 och 3 Rumbak valley, Hemis NP 

20.9. Observerad 6 dagar totalt 
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67 Sulphur-bellied Warbler Phylloscopus griseolus (Stensångare)   

3 Rumbak valley, Hemis NP 14.9 

68 Tickell's Leaf Warbler Phylloscopus affinis perflavus (Alpsångare)   

2 Rumbak valley, Hemis NP 15.9, 5 Rumbak valley, Hemis NP 16.9, 2 Rumbak valley, Hemis NP 17.9 

och 5 Rumbak valley, Hemis NP 20.9 

69 Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus sindianus (Berggransångare)   

10 Leh 12.9 och tämligen allmän Rumbak valley, Hemis NP. Observerad 10 dagar totalt 

70 Hume's Whitethroat Sylvia althaea (Bergärtsångare)   

3 Leh 13.9 

71 Wallcreeper Tichodroma muraria nepalensis (Murkrypare)   

1 Rumbak valley, Hemis NP 14.9 

72 Common Myna Acridotheres tristis (Brun majna)   

Tämligen allmän New Delhi 12.9 

73 Bluethroat Luscinia svecica (Blåhake)   

2 Leh 13.9 och 1 Rumbak valley, Hemis NP 20.9 

74 Blue Whistling Thrush Myophonus caeruleus (Blå visseltrast)   

Upp till 2 Rumbak valley, Hemis NP 14-20.9 

75 Black Redstart Phoenicurus ochruros (Svart rödstjärt)   

2 Leh 13.9, 20 längs vägen 14.9, 50 Rumbak valley, Hemis NP 20.9 och 10 Rumtse 23.9. Observerad 

11 dagar totalt 

76 Güldenstädt's Redstart Phoenicurus erythrogastrus grandis (Bergrödstjärt)   

3 ♂ Rumbak valley, Hemis NP 20.9, 3 ♂ längs vägen 21.9 och 2 ♀ längs vägen 21.9 

77 Blue Rock Thrush Monticola solitarius (Blåtrast)   

3 längs vägen 14.9 och 1 ♂ längs vägen 21.9 

78 Siberian Stonechat Saxicola maurus (Vitgumpad buskskvätta)   

1 Leh 13.9, 1 Rumbak valley, Hemis NP 16.9, 1 Rumbak valley, Hemis NP 18.9, 1 Rumbak valley, 

Hemis NP 20.9 och 3 ♂ Tso Kar 22.9 

79 Desert Wheatear Oenanthe deserti (Ökenstenskvätta)   

40 Tso Kar 22.9 och 1 Rumtse 23.9 

  

80 House Sparrow Passer domesticus (Gråsparv)   

Allmän Leh och 50 Rumbak valley, Hemis NP 15.9. Observerad 11 dagar totalt 

81 Tibetan Snowfinch Montifringilla henrici (Tibetansk snöfink)   

2 längs vägen 21.9 och 10 Rumtse 23.9 

82 Blanford's Snowfinch Pyrgilauda blanfordi blanfordi (Blek snöfink)   

3 Tso Kar 22.9 

83 Robin Accentor Prunella rubeculoides muraria (Rödbröstad järnsparv)   

7 Rumbak valley, Hemis NP 16.9, 2 Rumbak valley, Hemis NP 17.9, 1 Rumbak valley, Hemis NP 

18.9, 6 Rumbak valley, Hemis NP 20.9 och 4 Rumtse 23.9 

84 Citrine Wagtail Motacilla citreola calcarata (Citronärla)   

1 Leh 12.9, 25 Rumbak valley, Hemis NP 15.9, 10 Rumbak valley, Hemis NP 18.9, 6 Rumbak valley, 

Hemis NP 19.9, 5 Rumbak valley, Hemis NP 20.9, 5 längs vägen 21.9, 10 Tso Kar 22.9 och 4 Rumtse 

23.9. Observerad 12 dagar totalt 

85 Grey Wagtail Motacilla cinerea (Forsärla)   

1 Leh 12.9, 2 längs vägen 13.9 och 1 Rumbak valley, Hemis NP 15.9, upp till 2 Rumbak valley, Hemis 

NP 18-21.9 

86 White Wagtail Motacilla alba personata (Sädesärla)   

Observerad 13 dagar totalt 

87 Tree Pipit Anthus trivialis (Trädpiplärka)   

1 Tso Kar 22.9, upp till 50 Rumbak valley, Hemis NP 14-20.9 och 2 Leh 13.9 

88 Rosy Pipit Anthus roseatus (Rosenpiplärka)   

2 Rumbak valley, Hemis NP 18.9, 2 Tso Kar 22.9 

89 Red-throated Pipit Anthus cervinus (Rödstrupig piplärka)   

1 Rumbak valley, Hemis NP 19.9 

90 Plain Mountain Finch Leucosticte nemoricola (Brun alpfink)   

25 Rumbak valley, Hemis NP 15.9, 15 Rumbak valley, Hemis NP 16.9, 5 Rumbak valley, Hemis NP 

18.9, 10 Rumbak valley, Hemis NP 20.9 och 2 Taglang La Pass 22.9 

91 Brandt's Mountain Finch Leucosticte brandti haematopygia (Grå alpfink)   

15 Rumtse 23.9 
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92 Common Rosefinch Carpodacus erythrinus kubanensis (Rosenfink)   

8 Leh 13.9, 10 Rumbak valley, Hemis NP 20.9, upp till 25 Rumbak valley, Hemis NP 14-18.9. Obser-

verad 10 dagar totalt 

93 Streaked Rosefinch Carpodacus rubicilloides lucifer (Himalayarosenfink)   

10 Rumbak valley, Hemis NP 16.9 och 15 Rumbak valley, Hemis NP 20.9 

94 Great Rosefinch Carpodacus rubicilla severtzovi (Större rosenfink)   

1 ♂ Rumbak valley, Hemis NP 16.9 och 1 ♀ Rumbak valley, Hemis NP 16.9 

95 Twite Linaria flavirostris rufostrigata (Vinterhämpling)   

2 Rumbak valley, Hemis NP 17.9, 1 juvenil Rumbak valley, Hemis NP 20.9, 25 Tso Kar 21.9 och 75 

Rumtse 23.9 

96 Red-fronted Serin Serinus pusillus (Rödpannad gulhämpling)   

3 Rumtse 23.9 och upp till 30 Rumbak valley, Hemis NP 16-20.9. Observerad 7 dagar totalt 

97 Rock Bunting Emberiza cia stracheyi (Klippsparv)   

1 Rumbak valley, Hemis NP 18.9 

98 Grey-necked Bunting Emberiza buchanani (Bergortolan)   

2 Tso Kar 22.9 

 

 

 

 
Sädesärla rasen personata. Foto: Rachel Muheim 

 

 

 
ARTLISTA DÄGGDJUR 
 

1 Woolly Hare Lepus oiostolus (Ullig hare)   

4 Tso Kar 22.9 
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 [Plateau Pika Ochotona curzoniae (Platåpiphare)]   

4 Taglang La Pass 21.9 var troligen denna art 

2 Ladak Pika Ochotona ladacensis   

3 Tso Kar 22.9 

3 Large-eared Pika Ochotona macrotis (Storörad piphare)   

1 Rumbak valley, Hemis NP 19.9 

4 Royle's Pika Ochotona roylei (Himalayapiphare)   

3 Rumbak valley, Hemis NP 16.9 och 1 Rumbak valley, Hemis NP 19.9 

5 Long-tailed Marmot Marmota caudata   

1 Tso Kar 22.9 

6 Himalayan Marmot Marmota himalayana   

Upp till 7 Rumbak valley, Hemis NP 14-19.9 

7 Snow Leopard Panthera uncia (Snöleopard)   

1 Rumbak valley, Hemis NP 15.9 och 1 Rumbak valley, Hemis NP 19.9 

8 Gray Wolf Canis lupus (Varg)   

1 rödbrun individ Rumbak valley, Hemis NP 17.9 och 1 mörk individ Taglang La Pass 22.9. Vargarna i 

Himalaya brukar kallas för Tibetan Wolf Canis lupus chanco eller mer specifikt Himalayan Wolf Canis 

lupus filchneri/Canis himalayensis då de är så pass avvikande att de kanske bör betraktas som en egen 

art  

  

  

9 Red Fox Vulpes vulpes (Rödräv)   

1 Rumbak valley, Hemis NP 20.9, 1 Zinchan 21.9, 1 Tso Kar 21.9 och 4 Tso Kar 22.9 

10 Kiang Equus kiang (Kiang)   

100 Tso Kar 21.9, 60 Tso Kar 22.9 

11 Argali Ovis ammon   

1 ♂ Rumbak valley, Hemis NP 17.9, 4 Tso Kar 21.9 och 16 Tso Kar 22.9 

12 Bharal Pseudois nayaur (Blåfår)   

Upp till 100 Rumbak valley, Hemis NP 14-20.9 

 

 

 

 

 
Blåfår. Foto: Rachel Muheim 


