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Turen dag for dag: 
 
30. juni avreise fra Gardermoen med Finnair. Bytte av fly i Helsinki. 
 
1. juli Ankomst Beijing  kl. 09.00, lokal tid, over 1 time forsinket. To kolli borte, dette 
sammen med flyforsinkelse førte til at vi mista flyet til Xining. Vi fikk noen lange timer på 
flyplassen i Beijing frem til kl. 18.00, da kveldsflyet endelig gikk. I Xining møtte vi Marco, 
Nick og Oscar som i mellomtiden hadde kikket på fugl utenfor Xining (bl.a. ørkenrosenfink). 
Overnatting i Xining, 2300moh. Omsider smak av fugl: til middag fikk vi pekingand! 
 
2. juli Tidlig avreise fra Xining til Dongxia, et flott skogsområde/reservat nord for Xining. 
Overnattet i Xining, provinshovedstaden. 
 
3. juli Avreise kl. 05.10 til Koko Nor der vi brukte mesteparten av dagen langs breddene av 
Qinghai Lake. Fint vær. Passerte Rubber Mts. på ettermiddagen og stoppet i en halvørken 
utenfor Caka med positiv leting etter bl.a. steppehøne og mongolløpekråke før regnet satte 
inn. Overnatting i Caka, 3300 moh. 
 
4. juli Tidlig start fra Caka opp til et einer- (ikke tuja) bevokst fjellområde der vi kom opp i 
3850 moh. Målart nr 1: alashanrødstjert ble relativt raskt funnet. På vei opp og ned hadde vi 
korte stopp bl.a. i underkant av fjellområdet og i det samme halvørkenområdet utenfor Caka 
som vi besøkte kvelden før. Overnatting i Caka. 
 

 
Mongollerka er en populær burfugl i Kina. Foto: KJ. 
 
 



 
 
5. juli Tidlig start fra Caka med et par lengre stopp i tilknytning til: 
- en gammel interneringsleir fra kulturrevolusjonen utenfor Caka, halvørken/oppdyrka mark. 
Målartene var steinfink og svartnebbfink, sistnevnte art var tallrik. 
- fjellene sør for Koko Nor (bl.a. etter vierfink). 
Vi fortsatte sørover til Gonghe (2900 moh) der vi overnattet. 
 
 

 
Enorme flate gressletter preger sammen med bønneflagg og jakokser det tibetanske 
høyfjellsplatået. Foto KJ. 
 
 
6. juli Avreise kl. 05.10 fra Gonghe. Frokstpause ved Daheba produserte flere nye turarter. 
Svært lang transportetappe og vi passerte flere pass, bl.a. Er La (4500 moh) og Bayankala 
passet (4828 moh). Vi stoppet langs den Den Gule Flod (en av Asias store elver), bare 30-40 
km fra kildene til elva og litt seinere på kvelden passerte vi Yangtze (nok en av Asias 
mektigste elver). Vi kjørte også forbi et større sammenhengende våtmarksområde ved Madou 
før vi endelig kom frem til Yushu kl. 22.00.  
 



 
De fleste fikk personlig høyderekord i det vi passerte Bayankala passet, bl.a. Ken. Foto: KJ. 
 
7. juli Vi dro opp og brukte en del av dagen i nordlige deler av Kanda Shan, et fjellområde vel 
70 km sørvest for Yushu. Her var en av målartene bl.a. tibetspurv (som glimret med sitt 
fravær). Skiftende vær med regnbyger (ca 5-25 grader). En frodig og blomstrende fjellflora 
gledet mange.  
 

Frodig og fargerik fjellflora. Foto: KJ. 



 
8. juli Tidlig avreise fra Yushu til Nangqian skogreservat. Vi hadde i 3 netter base camp i en 
svært enkel leir på 3600 moh. Leiren lå ca 200 km sør for Yushu. 100 kilometer på en dårlig 
vei nedover til skogsreservatet tok sin tid.  
 
9. juli Langtur i Nangqian skogsreservat, med tur fra kl. 06.45-21.00! Klatret fra 3600 opp til 
4300 moh. Innlagt siesta inne i skogen.  
 
10. juli I dag delte gruppa seg i to: majoriteten tok nok en langtur oppover fjellsidene i 
Nangqian skogsreservat. En mindre gruppe ble kjørt lengre ned i dalen og vandret i en 
naturskjønn kløft. 
 
 

 
God stemning etter at tibetspurven på andre forsøk ble funnet ved Kanda Shan. Foto KJ. 
 
11. juli Avreise fra Nangqian skogsreservat til den svært så tibetanske ”cowboy”landsbyen 
Nangqian. Maken til kjøretur hadde ingen i turfølget tidligere opplevd. Veien kunne knapt 
kalles en krøttersti enkelte plasser. Toyotas Landcruisere kom frem der alle andre kjøretøyer 
måtte gi tapt. Alle ventet i spenning på hva slag utfordring som ventet rundt neste sving. Et av 
høydepunktene bokstavelig talt var de sørlige deler av Kanda Shan. Vi vandret noen timer i 
området og fant ikke mindre enn 9 tibetspurver! Obligatorisk stopp ved nok en av Asias 
mektigste elver – Mekong 
 



     
Motiver fra Mekong. Fotos KJ. 
 
12. juli Vi dro tilbake til en mindre dal vi passerte langs den skranglete veien dagen før. 
Passerte Mekong. Tilbrakte store deler av dagen i dalen i de sørlige deler av Kanda Shan der 
vi blant annet fant blodfasan og kinavarsler 
 

 
Tradisjonell pyntet tibetansk kvinne i byen Yushu. Foto: KJ 
 
13. juli Vi satte nesa nordover igjen – fra Nangqian -Yushu og passerte Mekong for siste 
gang, som var overraskende mektig allerede her oppe (elva startet ca 400 km lengre oppe i 
Tibetmassivet). 
 



 
Hundrevis av mennesker vandret rundt tempelet i Yushu en grytidlig morgen. Foto: KJ. 
 
14. juli En lengre transportetappe. Vi dro fra ”luksushotellet” i Yushu til et atskilling mer 
spartansk overnattingssted i Wenquan (4100 moh – høyeste overnattingslokalitet). Jesper 
hadde på forhånd varslet om at dette var en ”rustic” plass. Vi hadde flere stopp i tilknytning til 
høyereliggende våtmarksområder ved Madou. Passerte underveis Bayankala passet (4828 
moh) og tidlig på morgenen Yangtze, denne gang i dagslys.  
 

 
Utsikt fra Er La, 4800 m.o.h., mot snødekte fjellmassiv på i underkant av 7000moh. Foto KJ. 



 
15. juli Tidlig avreise fra Wenquan. Da de første solstrålene traff Er La passet (4500 moh) kl. 
06.15, spiste vi frokost. Første morgen med rim på bilene og frosne vannpytter. Luer, hansker 
og stilongs på. 8 timers langtur i opp til 4800 meters høyde gikk overraskende bra. Vi var 
akklimatisert. Etter flere timers leting syntes tibetsteppehøna umulig. Men når det så som 
mørkest ut viste Nick og Oscar et ukuelig pågangsmot som ble belønnet med en 
tibetsteppehøne hann. Flott utsikt mot snødekte fjell i sørøst som lå i underkant av 7000 
m.o.h. Overnatting i Gonghe. 
 

  
Eroderte åssider utenfor Xining der vi bl.a. hadde flere ørkenrosenfinker. Foto: KJ 
 
16. juli Siste fugledag i Qinghai. Vi startet tidlig fra Gonghe med kurs tilbake til Koko Nor og 
bredden av Qinghai Lake, der vi spiste frokost før horder av mygg overtok. En flott 
hvitvingesvartterne jaktet i området. Ellers atskillig mer vadere på gjennomtrekk enn sist vi 
var i området (3. juli). Etter frokost delte gruppa seg i to: Marco, Nick og Oscar tilbrakte et 
par timer til ved Koko Nor mens vi andre satte kursen til noen fjellsider utenfor storbyen 
Xining. Her klatrert vi oppover med bilene i de eroderte fjellsidene til vi fant 
ørkenrosenfinkene. Midt på dagen gikk flyet fra Xining til Beijing. Før det ble mørkt ankom 
vi vårt 4 stjerners Sino Swiss hotell, like ved flyplassen. Kvelden avsluttet med velsmakende 
pekingand på lokal restaurant.  
 
17. juli Siste mulighet for ornitologiske krumspring. De ivrigste tok seg en tur i hotellhagen 
før frokost og fikk inn ytterligere 5 nye turarter – deriblant vinhegre, kinabylbyl og 
perlekragedue. Kl. 11.00, returnerte vi fra Beijing med mellomlanding i Helsinki og ankomst 
Gardermoen kl. 16.30. 
 



Totalt hadde vi i løpet av 17 dager observert 219 forskjellige fuglearter og det meste hadde 
gått på skinner. Takk til alle turdeltakerne og ikke minst vår lokale organisator og fugleguide 
Jesper Hornskov for en flott tur! 
 
Artsliste 
 
Rekkefølgen følger Mac Kinnon og Phillips ”A field guide to the birds of China”. Første gang 
utgitt 2000. Oxford. Clements systematikk er også lagt til grunn ifht splitt med mer.  
 
 
Tibethøne Tibetan Snowcock Tetraogallus tibetanus 
07.07 - 5 ind. inkl. 2 halvvoksne kyllinger på en bratt åskam 70 km sørvest for Yushu, i de 
nordlige deler av Kanda Shan. 
11.07 - 10 ind. - bl.a. 3 flyvende fugler rett over hodet i de sørlige deler av Kanda Shan! 
15.07 - 3+ ind. ved Er La. 
Vokale fugler som er vanskelig å finne oppe i fjellet. 
 
Gulstrupehøne Buff-throated/Szechenyi's Monal Partridge Tetraophasis szechenyii   
09. + 10.07 - 5 ind. på noen høytliggende skogkledde åskammer i Nangqian skogreservat. 
Støyende fugl som responderte på playback. 
 
Qinghaihøne Rusty-necklaced/Przevalski's Partridge Alectoris magna   
04.07 - et par sett godt ved foten av en fjellkjede utenfor Caka. Tidvis støyende fugler. 
 

 
Vi hadde flere fjellrapphøner i blomsterenga langs veien. Foto: KJ 
 
Fjellrapphøne Tibetan Partridge Perdix hodgsoniae 
07.07 - 3 voksne ind. utenfor Yushu - i veikanten. 



08.07 - 1 ind. 
11.07 - 4 ind. 
12.07 - 1 ind. 
13.07 - 2 ind. 
14.07 - 3 ind. 
 
Blodfasan Blood Pheasant  Ithaginis cruentus  
10.07 - 3 ind. Nangqian skogreservat. Disse skye fuglene var det bare et par som fikk med seg  
12.07 - 4+ ind. inkl. minst 2 hanner og 2 kyllinger i de sørlige deler av Kanda Shan. 
 
Hvitfasan White Eared Pheasant  Crossoptilon crossoptilon 
04.07 - 8 ind. i en fjellkjede utenfor Caka. 
09. + 10.07, Nangqian skogreservat- 4 ind. begge dager. 
11.07 - 2 ind. i de sørlige deler av Kanda Shan. 
12.07 - 10+ ind. i de sørlige deler av Kanda Shan. Bl.a. flygende fugl nesten rett over hodet! 
 
Fasan Common Pheasant  Phasanius colchicus 
02.07 - 10 ind. v/Xining. 
05.07 - 4 ind. 
15. + 16.07 - hhv 1 og 2 ind. 
 
Kinajerpe Severtzov's Grouse  Bonasia sewerzowi   
09. + 10.07 hhv et par og en hann på samme plass i Nangqian skogreservat. Ut i fra 
lokkelyder sannsynligvis kyllinger i området (hekking). 
 
Grågås Greylag Goose  Anser anser 
03. + 16.7 - hhv 15 og 40 ind. Koko Nor. 
 
Stripegås Bar-headed Goose  A. Indicus 
03.07 maks 250 ind. Koko Nor (Qinghai Lake - bl.a. ungekull).  
14.07 - 360 ind. i våtmarksområder ved Madou. 
Sangsvane Whooper Swan Cygnus cygnus   
03.07 - 3 ind. Koko Nor. Ett ind. lå tilsynelatende på reir. 
 
Rustand Ruddy Shelduck  Tadorna ferruginea 
Svært vanlig i forbindelse med våtmarksområder og dammer/innsjøer langs veien 03.-16.07.  
Flere ungekull. Maks 108 ind. 14.07 i våtmarksområer nord av Yushu. 
 
Gravand Common Shelduck  T. tadorna   
16.07 - 2 ind. Koko Nor. Kun observert av Nick og Oscar. 
 
Stokkand Mallard  Anas platyrhynchos 
03. + 16.07 - hhv 10 og 1 ind. Koko Nor. 
 
Flekknebband Spot-billed/Yellow-nibbed Duck A. zonorhyncha  
03.07 - 5 ind. Koko Nor. 
 
Stjertand Northern Pintail  A. acuta   
03. + 16.07 - hhv 3 og 2 ind. Koko Nor. 
 



Skjeand Northern Shoveler  A. clypeata   
03.07 - 1 hann Koko Nor. 
 
Brunnakke Eurasian Wigeon A. penelope   
03.07 - 1 hann Koko Nor (et leucistisk, dvs sandfarget ind.). 
 
Snadderand Gadwall  A. strepera   
03.07 - 8 ind. Koko Nor. 
 
Krikkand Common Teal  A. crecca   
03. + 16.07 - hhv 1 og 6 ind. Koko Nor. 
05.07 - 1 ind. Gonghe. 
 
Toppand Tufted Duck  Aythya fuligula   
03. + 16.07 - hhv 75 og 100 ind. Koko Nor. 
 
Taffeland Common Pochard  A. farina 
03. + 16.07 - hhv 50 og 250 ind. Koko Nor. 
 
Rødhodeand Red-crested Pochard  Netta rufina 
03. + 16.07 - hhv 60 og 500 (!) ind. Koko Nor. Sistnevnte observasjon sto Nick, Marco og 
Oscar for. 
 
Hvitøyeand Ferruginous Duck  A. nyroca 
03. + 16.07 - hhv 8 og 3 ind. Koko Nor. 
 
Kvinand Common Goldeneye  Bucephala clanga   
03. +16.07 - hhv 1 og 10 ind. Koko Nor. 
 
Laksand Goosander Mergus merganser 
Ikke uvanlig i elver langs veien: 
06. - 08.07 - 1 ind. daglig. 
13. + 14.07 - 4 ind. begge dager. 
16.07 - 1 ind. 
 
Tretåspett Three-toed Woodpecker  Picoides tridactylus funebris 
Den lokale underarten har svært mørk fjærdrakt ifht vår hjemlige tretåspett. 
09. - 11.07 opp til 6 ind. (10.07) Nangqian skogreservat. 
 
Flaggspett Great Spotted Woodpecker  Dendrocopus major 
17.07 - 1 ind. utenfor Sino Swiss hotell, Beijing. 
 
Gråspett Grey-headed Woodpecker  Picus canus 
02.07 - 1 ind. v/Xining. 
08. - 10.07 - 1-3 ind./dag Nangqian skogreservat. 
16.07 - 2 ind. ved Xining. 
17.07 - 1 ind. utenfor Sino Swiss hotell, Beijing. 
 
Svartspett Black Woodpecker  Dryocupus martius 
09. - 10.07 hhv 3 og 2 ind. i Nangqian skogreservat. 



 
Vendehals Wryneck Jynx torquilla 
15.07 - 1 ind. ved Gonghe. 
 
Trekryper Common Treecreeper  Certhia familiaris  
02.07 - 2 ind. Dongxia. 
08. - 10.07 opp til 4 ind. i Nangqian skogreservat (9.7). Dette dreier seg om ”Hodgons 
Treecreeper” C. hogdsoni som noen betrakter som en egen art. Ikke skilt ut av Clements. 
 
Hærfugl Hoopoe Upopa epops 
05. - 16.07 - nesten daglig i veikanten med opp til 25 ind. 5.7, dvs på strekningen Caka – 
Gonghe. 
 
Gjøk Common Cuckoo  Cuculus canorus 
05. - 16.07 - daglig i veikanten med maks 20 ind. 5.7 på strekningen Caka – Gonghe. 
 
Asiagjøk Indian Cuckoo C. micropterus  
16. + 17.07 – minst 1 sy utenfor Sino Swiss hotell, Beijing. 
 
Tårnseiler Common Swift Apus apus 
Vanlig i de nordlige delene. Opp til 100 ind./dag. 
 
Gaffelseiler Fork-tailed Swift A. pacificus 
Mer vanlig i de sørligere delene, ofte i tilknytning til fjellområder. Opp til 100 ind./dag. 
 
Kirkeugle Little Owl Athene noctua 
Fåtallig, ofte sett langs veien: 
02.07 - 2 ind. 
05.07 - 5 ind. 
14. - 16.07 - ett ind. hver dag. 
 

 
                    Steindua var tallrik underveis. Foto: KJ. 



 
Steindue Hill/Blue Hill Pigeon  Columba rupestris 
Vanlig på det meste av turen. Opp til 200 ind. sett på bakken ved Qinghai lake. 
 

 
                                   Snødue med reirmateriale i Kanda Shan. Foto: KJ. 
 
Snødue Snow Pigeon C. leuconota 
Fåtallig i høyereliggende områder sør for Yushu. Sett fire dager med maks 17 ind. 13.07. 
 
Mongolturteldue Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis 
2. og 3.7. hhv 5 og 2 ind. nord for Xining. Sang og fluktspill. 
17.07 - 1 ind. utenfor hotellet i Beijing. 
 
Tyrkerdue Collared Dove S. decaocto 
Sett fire dager. Maks 10 ind. 05.07 
 
Perlekragedue Spotted Dove S. chinensis   
16. + 17.07 - 1 ind. utenfor hotellet i Beijing. 
 



 
Svarthalstraner i våtmarksområde ved Madou. Foto: KJ. 
 
Svarthalstrane Black-necked Crane  Grus nigricollis 
03. + 16.07 - hhv 2 og 5 ind. i våtmarksområde ved Koko Nor – bl.a 1 unge 16.07. 
02. + 14.07 - hhv 2 og 8 ind. sett i fra veikanten i tilknytning til et større våtmarksområde ved 
Madou.  
 
Sothøne Coot  Fulica atra 
Kun sett ved Koko Nor. Maks 50 ind. 16.07. Flere unger sett. 
 
Steppehøne Pallas's Sandgrouse  Syrrhaptes paradoxus 
03.07 - 2 ind. skremt opp i halvørken rett utenfor Caka. Fuglene vanskelig å oppdage på 
bakken og ble tråkket opp et par ganger i den kraftige vinden. 
 
Tibetsteppehøne Tibetan Sandgrouse S. tibetanus   
En av turens høydepunkter bokstavelig talt.  
15.07 - 1 hann oppdaget ved Er La passet, ca 4800 moh.  
 
Vipe Northern Lapwing Vanellus vanellus 
03. + 16.07 hhv 4 og 2 ind. Koko Nor. 
 
Storspove Eurasian Curlew  N. arquata 
03. + 16.07 hhv 40 og 1 ind. Koko Nor. 
 
Svarthalespove Black-tailed Godwit  Limosa limosa   
03.07 - 11 ind. Koko Nor. 
14.07 - 15 ind. sett i fra veikanten i tilknytning til et større våtmarksområde. 
 
 



Sotsnipe Spotted Redshank  Tringa erythropus   
16.07 - 5 ind. Koko Nor. 
 
Rødstilk Common Redshank T. totanus 
Vanlig i tilknytning til våtmark. Maks 100 ind. 16.07 ved Koko Nor. 
 
Gluttsnipe Greenshank  T. nebularia 
16.07 - 1 ind. Koko Nor. 
 
Skogsnipe Green Sandpiper T. ochropus 
Tre observasjoner 5.+ 13. + 16.07. 
 
Grønnstilk Wood Sandpiper T. glareola 
03. + 16.07 hhv 20 og 15 ind. Koko Nor. 
Ellers 1 ind. 14.07. 
 
Strandsnipe Common Sandpiper Actitis hypoleucos 
6 ind. observert over 4 dager. 
 
Brushane Ruff Philomachus pugnax   
16.07 - 1 ind. Koko Nor. 
 
Tundrasnipe Curlew Sandpiper  C. ferruginea 
16.07 - 5 ind. Koko Nor. 
 
Dverglo Little Ringed Plover  Charadrius dubius 
03. + 16.07 hhv 4 og 2 ind. Koko Nor. Voksen fugl sett på reir. 
Ellers 2 ind. 04.07. 
 
Hvitbrystlo Kentish Plover  C. alexandrinus 
03. + 16.07 hhv 10 og 8 ind. Koko Nor. 
 
Mongollo Lesser Sand Plover  C. mongolus 
03. + 16.07 hhv 1 og 12 ind. Koko Nor. 
06.07 - 10 ind. observert i tilknytning til våtmarksområder ved Madou der de sannsynligvis 
hekket. 
 
 



 
Lite sky ibisnebb i et elveleie sør for Yushu. Foto: KJ. 
 
Ibisnebb Ibisbill  Ibidorhyncha struthersii 
5 observasjonsdager med maks 6 ind. observert i elveleier langs veien 14.07. 
Voksen fugl med stor unge bl.a. sett underveis - sør for Yushu. 



 
Stylteløper Black-winged Stilt  Himantopus himantopus   
03.+16.07 hhv 7 og 5 ind. Koko Nor. Fugl observert på reir. 
 
Steppemåke Great Black-headed Gull  Larus ichthyaetus 
03.07 - hele 150 ind. Koko Nor. De fleste fuglene satt i strandkanten. 
Noen fugler manglet nesten helt hodetegninger og gav på langt hold assosiasjoner til gråmåke. 
05.07 - 15 ind. 
 
Asiahettemåke Brown-headed Gull  L. brunnicephalus 
Observert 5 dager med maks 40 ind. 14.07 (våtmarker v/Madou). Ett dødt ind. funnet 16.07. 
 
Dvergmåke Little Gull Larus minutus 
03. + 16.07 - 2 ind. Koko Nor begge dager. Arten er svært uvanlig i området og iflg. Jesper 
foreligger det fra før kun et par observasjoner i Tibet. Ellers forekommer arten fåtallig i Kina, 
men har nylig begynt å hekke i noen områder. Hekker iflg. Jesper ellers i indre Mongolia. 
 
Makrellterne Common Tern  Sterna hirundo 
Forekom i tilknytning til elver og våtmark. Sett 9 dager med maks 50 ind. ved Koko Nor 
03.07. 
 
Hvitkinnsvartterne Whiskered Tern  Chlidonias hybridus   
03. + 16.07 hhv 2 og 1 ind. Koko Nor. 
 
Hvitvingesvartterne White-winged Black Tern  C. leucopterus   
16.07 - 1 ind. Koko Nor. 
 
Orientvepsevåk Crested/Oriental Honey Buzzard  Pernis ptilorhyncus   
02.07 - 1 ind. sett fra veien nord for Xining. 
 
Svartglente Black Kite  Milvus migrans 
Totalt observert 6 dager med 1-2 ind./dag.  
 

 
Lammegribb kun noen meter over hodet nord i Kanda Shan. Foto: KJ. 



 
Lammegribb Lammergeier  Gypaetus barbatus 
Observert 10 dager med opp til 4 ind./dag.  
Den 7. juli opplevde vi kretsende lammegribb på få meters hold i de nordlige deler av Kanda 
Shan. Ved Er La, 15.07, opplevde vi bl.a. en fugl som med stor treffsikkerhet slapp en 
knokkel mot en stein i fra lufta et par ganger. 
 

 
Himalayagribb, turens vanligste gribb. Foto: KJ. 
 
Himalayagribb Himalayan Griffon  Gyps himalayensis 
Nesten daglige observasjoner med opp til 40 ind. Koko Nor 05.07. 
 
Munkegribb Black/Cinereous Vulture Aegypius monachus   
15.07 - 1 ind. Er La. Ikke alle fikk med seg denne fuglen da en tibetsteppehøne stjal showet. 
 
Spurvehauk Eurasian Sparrowhawk A. nisus melaschitos 
Totalt observert 7 dager med 1-2 ind/dag.  
Den lokale underarten hadde påfallende mørk overside. 
 
Musvåk Common Buzzard Buteo buteo 
Observert 3 dager med totalt 6 fugler, bl.a. ett ind. Dongxia 02.07. 
Jesper mener fuglene tilhører underarten B. b. burmenicus, av noen betraktet som egen art: 
Himalayan Buzzard  B. burmenicus. B. b. burmenicus har en fjærdrakt som likner B. b. 
japonicus, men Jesper, som har sjekket litt nærmere i litteraturen, sier at disse fuglene i DNA- 
tester har vist seg å ligge nærmere mongolvåk. 
 
Mongolvåk Upland Buzzard B. hemilasius 
Vanlig, sett 10 dager. Vi passerte en enorm flat beitemark to ganger. Her talte vi opp  



06. og 14.07 hhv 108 og 135 ind. sittende langs veien. Fuglene jaktet utelukkende på de 
tallrike svartleppepikaene. Flere etablerte reir i kraftstolper. Reirene var flere plasser i stor 
grad bygget av bønneflagg! Flere nesten flygedyktige unger ble sett. 
 
Steppeørn Steppe Eagle Aquila nipalensis   
03. + 06.07 - 1 ind. begge dager (2 og 3 årige fugler). 
 
Kongeørn Golden Eagle A. chrysaetos 
Sett 11 dager med 1-6 ind./dag.  
6 ind. og ett reir observert 12.07. 
 
Tårnfalk Eurasian Kestrel Falco tinnunculus 
Sett 9 dager med 1-5 ind./dag.  
 
Lerkefalk Eurasian Hobby F. subbuteo 
02.07 - 2 ind. nord for Xining. 
09. + 10.07 - et territorielt par like ved leiren i Nangqian skogsreservat. 
 
Tartarfalk Saker F. cherrug 
Observert 4 dager. Vi passerte en enorm flat beitemark to ganger. Her talte vi opp  
06. og 14.07 hhv 10 og 8 ind. sittende langs veien. Fuglene så i stor grad ut til å jakte på 
svartleppepika. En fugl ble ellers sett ved Er La, 4600 moh. 
 
Dvergdykker Little Grebe  Tachybaptus ruficollis 
03. + 16.7 hhv 1 og 2 ind. Koko Nor. 
 
Toppdykker Great Crested Grebe  Podiceps cristatus 
03. + 16.07 opp til 80 ind. Koko Nor. 
 
Svarthalsdykker Black-necked Grebe P. nigricollis  
03. + 16.07 opp til 40 ind. Koko Nor, bl.a. 5 unger observert. 
 
Storskarv Great Cormorant  Phalacrocorax carbo 
03.07 - 100 ind. Koko Nor. 
 
Silkehegre Little Egret Egretta garzetta   
03.07 - 1 ind. Koko Nor. 
 
Egretthegre Great Egret  E. alba   
03.07 - 3 ind. Koko Nor. 
 
Kuhegre Cattle Egret  Bubulcus ibis   
04. + 15.07 hhv 4 og 2 ind. på samme lokalitet utenfor Gonghe. 
Ellers enkeltindivider langs veien 14.07 (v/Madou) og 16.07. 
Noen har valgt å skille ut og kalle kuhegrene i Østen for Eastern Cattle Egret B. coromandus. 
Clements har ikke splitta. 
 
Gråhegre Grey Heron  Ardea cinerea 
03. + 16.07 opp til 6 ind. Koko Nor. 
 



Vinhegre Chinese Pond Heron  Ardeola bacchus   
17.07 - 1 ind. over hotellet i Beijing. De ivrigste fikk med seg denne fuglen som fløy lavt i 
morgendisen. 
 
Rørdrum Bittern Botaurus stellaris  
03. + 16.07 - 1 ind. Koko Nor, bl.a. sett i flukt og hørt pauke. 
 

 Murkryper. Foto: KJ. 
 

Murkryper Wallcreeper Tichodroma muraria 
Observert 6 dager med opp til 6 ind. 13.07. Fuglene søkte føde i bratte fjellvegger og ”flagret” 
innimellom rundt på hærfuglvis. Unntaket var en hann som noe overraskende ble sett på 
matsøk i et lavereliggende ravinelandskap rett utenfor storbyen Xining 16.07. 
 
Brunvarsler Brown Shrike  Lanius cristatus lucionensis  
05.07 - 1 ad. nær Caka. Sjelden i Qinghai, kun med et fåtall funn fra før iflg. Jesper. 
 
Rødhalevarsler Isabelline Shrike  L. isabellinus   
04.07 - 17 ind. på en lokalitet utenfor Caka. 
 



Tefravarsler Grey-backed Shrike L. tephronotus 
Nesten daglig med opp til 20 ind. 10.07. 
 
Kinavarsler Chinese Grey Shrike  L. sphenocercus  
12.07 - 1 ind av underarten L. sphenocercus giganteus  “Tibetan Grey Shrike” – øverst i en 
dal (ca 4300 moh) øst av byen Nangqian. Underarten er av flere betraktet som egen art, men 
ennå ikke splittet av Clements. Siste mulighet for å finne denne på turen. Derfor ekstra god 
stemning etterpå! 
 
Blåskjære Azure-winged Magpie  Cyanopica cyanus   
02.07- 15 ind. ved Xining (underart: C. c. kansuensis) 
16.07 - 20 ind., både observert ved Xining og ved hotellet i Beijing (underart C. c. 
interposita). 
 
Skjære Common Magpie  Pica pica  
Sett 4 dager med totalt 15 fugler. 
“Tibetan Magpie” P. pica bottanensis: Sett 4 dager med totalt 41 fugler. 
 
Mongolløpekråke Mongolian/Henderson's Ground Jay  Podoces hendersoni 
03. - 05.07 opp til 5 ind. vest for Koko Nor, bl.a. i halvørken rett utenfor Caka. 
 

 
Gravemeis. Het opprinnelig gravekråke men nyere forsking viser at den er nært beslektet med 
meiser.  Foto: KJ. 
 
Gravemeis Hume's Ground-pecker  Pseudopodoces humilis 
Vanlig under det meste av turen. Opp til 60 ind. på en dag (03.07). 



Det har de siste årene vært foretatt studier som viser at ”gravekråka”, som den opprinnelig 
het, er nært beslektet med meiser, noe vi fikk bekreftet ut i fra atferd.  
 
Alpekaie Yellow-billed Chough  Pyrrhocorax graculus 
Observert sør for Yushu 4 dager i tiden 07. - 13.07. 
 
Alpekråke Red-billed Chough  P. pyrrhocorax 
Daglige observasjoner med opp til 70 ind./dag (02.07). 
 

     
Mongolkaia var stadig å finne i veikanten. Foto: KJ. 
 
Mongolkaie Daurian Jackdaw Corvus dauuricus 
Observert 7 dager med maks 20 ind. 08.07. 
 
Kornkråke Rook C. frugilegus 
02. + 16.07 - hhv 25 og 2 ind. ved Xining. 
 
Svartkråke Carrion Crow C. corone 
02.07 - 15 ind. ved Xining. 
08.07 - 2 ind. 
 
Tykknebbkråke Large-billed Crow C. macrorhynchos 
Observert 6 dager med maks 15 ind. 08.07. 
 
Ravn Raven C. corax 
Observert 5 dager med maks 7 ind. 07.07 i de nordlige deler av Kanda Shan 
 
Langhalemønjefugl Long-tailed Minivet Pericrocotus ethologus   
08.07 - 1 overflyvende hunn ved Nangqian skogreservat som stort sett bare et par av 
deltakerne i turfølget fikk med seg. 
 
Svartdrongo Black Drongo  Dicrurus macrocercus   
Observert 5 dager med maks 2 ind. 07.07. Fuglen vi så trekkende over Dongxia 02.07 var 
første kjente observasjon i området. 
 
 
 
 



Fossekall White-throated Dipper  Cinclus cinclus 
Observert 5 dager med maks 7 ind. 10.07. Dette gjelder hovedsklig fugler sett fra bilen 
underveis. Det forekom fossekaller med både helbrun fjærdrakt samt fugler med drakt som 
vår hjemlige. Et par ganger så vi også blandingspar mellom de to ulike formene. 
 

 
Rododendrontrost, en tallrik art underveis. Foto: KJ. 
 
Rododendrontrost Kessler's Thrush Turdus kessleri 
Observert 9 dager med opp til 35 ind./dag (08.07). Reir med nesten flyvedyktige unger også 
funnet i klippevegg ved Nangqian. 
 
Blåstjert Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus 
02.07 - 8 ind. Dongxia. 
09. + 10.07 - opp til 25 ind. i Nangqian skogreservat. Flere syngende hanner. Sangen var 
vesentlig forskjellig fra den europeiske utgaven. Ut i fra sang og morfologi betrakter noen 
blåstjerten i Qinghai som en egen art: Himalayan Red-flanked Bluetail, Tarsiger rufilatus. 
Ikke skilt ut av Clements. 
 



 
Rubinstrupe, en sky åpenbaring! Foto: KJ. 
 
Rubinstrupe Siberian Rubythroat  Luscinia calliope 
02.07 - 10 ind. Dongxia. Rubinstrupa er sky, men en fugl eksponerte seg flott i en tretopp godt 
innenfor teleskophold. 
 
Juvelstrupe Himalayan/White-tailed Rubythroat  L. pectoralis 
05.07 - 2 ind. ved Koko Nor 
11.07 - 2 ind.  
13.07 - 1 ind. 
Ikke noe mindre sky enn rubinstrupa tvert i mot! 
 
Alashanrødstjert Alashan/Przevalski's Redstart  Phoenicurus alashanicus 
04.07 - 4 ind. (3 hanner og 1 hunn) i et fjellområde med gamle einertrær vest for Koko Nor. 
Vi var heldig og hadde bl.a. 2 syngende hanner av denne flotte arten som var en av målartene 
her. 
 



Kinarødstjert Hodgson's Redstart P. hodgsoni 
Observert 9 dager med opptil 15 ind. 08. + 13.07. 
Draktmessig ganske lik vår hjemlige rødstjert. 
 
Svartrødstjert Black Redstart P. ochruros rufiventris 
Observert nesten daglig i så vel byer (Xining) som oppe i fjellområdene. Maks 30 ind. 05. + 
07.07. Underarten har kledelig røde mage og buk, ulik våre nordeuropeiske fugler. 
 
Blåpannerødstjert Blue-fronted Redstart P. frontalis 
Observert 7 dager med opptil 15 ind./dag (15.07). 
 
Hvitstruperødstjert White-throated Redstart  P. schisticeps 
Observert 6 dager med opp til 10 ind. 12.07. 
Hannen en skikkelig fargeklatt som ofte satt eksponert i tretoppene og sang.  
Den hvite strupen ofte lite synlig på litt avstand. 
 
Hvithoderødstjert Guldenstadt's/White-winged Redstart P. erythrogaster 
Observert 6 dager med opp til 10 ind. 14.07. Hovedsaklig sett 4400-5000 moh. 
 

 
Strømrødstjert vanlig i forbindelse med vassdrag.  Foto: KJ. 
 
Strømrødstjert River Chat/White-capped Waterredstart  Chaimarrornis leucocephalus 
Observert 7 dager med opp til 14 ind./dag (13.07). Funnet på liknende habitater som fossekall 
dvs langs mindre elver.  
 
Vifterødstjert White-bellied Redstart Hodgsonius phaenicuroides   
02.07 - 4 hanner hørt syngende Dongxia. 
12.07 - 4 ind., bl.a. en flott hann som eksponerte seg noen sekunder (reagerte på playback). 
En av turens skyeste arter. 



Gråflankefluesnapper Sooty Flycatcher  Muscicapa sibirica rothschildi 
08.07 - 6 ind. Nangqian skogreservat 
10.07 - 3 ind. Nangqian skogreservat  
 
Skiferryggfluesnapper Slaty-backed Flycatcher  Ficedula hodgsonii 
02.07 To ind. Dongxia. 
08. - 10.07 tallrik med opp til 25 ind. Nangqian skogreservat 10.07. 
 
Svartstrupe Stonechat  Saxicola torquata 
05.07 - 6 ind. ved Heimahe, inkludert 2 ungfugler. 
 
Isabellasteinskvett Isabelline Wheatear  Oenanthe isabellina 
Observert 4 dager med opp til 30 ind. 03.07. 
 
Svartstrupesteinskvett Pied Wheatear O. pleschanka 
03.07 - 3 ind. i veikanten. Fugler som de færreste fikk med seg. 
16.07 - 1 hunn ved Xining. 
 
Ørkensteinskvett Desert Wheatear O. deserti 
Observert 3 dager ved Koko Nor med opp til 11 ind. 05.07. 
 

 
Den endemiske kinaspettmeisen. Foto: KJ. 
 
Kinaspettmeis Chinese Nuthatch Sitta villosa 
02.07 - 4 ind. Dongxia. 



  
Hvitkinnspettmeis White-cheeked/Przevalski's Nuthatch S. leucopsis przewalskii 
02.07 - 3 ind. Dongxia. 
09. -10.07 opp til 3 ind. i barskogsreservat ved Nangqian. 
En flott fugl som lettest oppdages på lyd. 
 
Himalayameis Grey Crested Tit  P. dichrous 
Vanlig sør for Yushu med opp til 25 ind. i barskogsreservat ved Nangqian 10.07. 
 
Kinagranmeis Songar Tit  P. songarus 
02.07 - 4 ind. Dongxia. 
Fuglene tilhørte iflg. Jesper u.a. P. s. affinis 
08. - 12.07 sett 4 dager sør for Yushu, med opp til 12 ind. 12.07. Iflg. Jesper dreide dette seg 
om underarten P. s. weigoldicus. 
 
Rododendronmeis Rufous-vented Tit P. rubidiventris 
02.07 - 5 ind. Dongxia. 
08. - 10.07 opp til 15 ind. i barskogsreservat ved Nangqian. 
 
Kjøttmeis Great Tit  P. major 
02.07 - 6 ind. Dongxia samt ytterligere 3 ind. ved Xining 16.07. Fuglene tilhørte underarten P. 
m. minor. Fugler observert sør for Yushu (opp til 3 ind. 09.07) tilhørte iflg. Jesper underarten  
P. m. tibetanus. 
 

 
Nok en endem: hvitbrynmeis. Foto: KJ. 



 
Hvitbrynmeis White-browed Tit Parus superciliosus 
04.07 en familie med minst 7 ind. sett i et fjellområde vest for Koko Nor. 
07. - 13.07 observert sør for Yushu 3 dager. Maks. 5 ind. 12.07. 
 
Bleksandsvale Pale Sand Martin  Riparia (riparia) diluta 
Observert 6 dager med opp til 20 ind. 14.07. 
 

 
Klippesvale. Foto: KJ. 
 
Klippesvale Crag Martin  Hirundo rupestris 
Sett 6 dager med opp til 25 ind. 12.+ 13.07. 
 
Låvesvale Barn Swallow  H. rustica 
11.07 - 2 ind. 
16.07 - 30 ind. observert av Oscar og Nick. 
 
Amursvale Red-rumped Swallow  H. daurica 
Sett 6 dager med opp til 35 ind. 13.07, hovedsakelig sør for Yushu. 
 
Orienttaksvale Asian House Martin Delichon dasypus 
Sett 8 dager hovedsakelig sør for Yushu med opp til 50 ind. 10.07. Hekket i bratte 
klippevegger. 
 
Taksvale House Martin Delichon urbica 
03.07 - 1 ind.  
 



Flekkbrystsanger Spotted Bush Warbler Bradypterus thoracicus   
02.07 - 2 ind. i barskogsreservat nord for Xining. Responderte på playback, men skjulte seg 
godt i kratt selv på et par meters hold! 
 

 
Hunnfarget purpursanger, en art som trivdes i tett buskmark. Foto: KJ. 
 
Purpursanger White-browed/Stoliczka's Tit-warbler  Leptopoecile sophiae 
04.07 - 10 ind. sett i tett buskas i et fjellområde vest for Koko Nor. 
05.07 - 8 ind. 
12.07 - 3 ind. ved Nangqian. 
 
Toppsanger Crested Tit-warbler L. elegans 
08. - 10.07 opp til 8 ind. i barskogsreservat ved Nangqian. 
Fuglekongestørrelse og -oppførsel. 
 
Østsanger Greenish Warbler  Phylloscopus trochiloides 
Observert 7 dager med opp til 12 ind. 12.07. 
 
Rododendronsanger Buff-barred Leaf Warbler P. pulcher 
09. - 10.07 - 5 ind. i barskogsreservat ved Nangqian.  
Fuglene holdt til påfallende høyt opp mot tregrensa - ble sett på rundt 4000 meter (tregrensa 
gikk på 4300 moh). 
 
Blekgumpsanger Lemon-rumped Warbler P. chloronotus 
Observert 4 dager sør for Yushu med opp til 12 ind. 10.07 i barskogsreservat ved Nangqian. 
På grunnlag av sang og DNA tester betrakter noen forskere at det finnes en ”Eastern” og en 
”Western” Lemon-rumped Warbler, hhv P. forresti og P. chloronotus dette iflg. Jesper som 
har sett litt nærmere i litteraturen. 
 



Gansusanger Gansu Leaf Warbler P. kansuensis 
02.07 - 15 ind. Dongxia. Flere syngende fugler.  
En av målartene denne dagen sammen med arten under: 
 
Mandarinsanger Chinese Leaf Warbler P. sichuanensis 
02.07 - 2 ind. Dongxia. 
 
Blekbrynsanger Hume's Leaf Warbler P. humei  
02.07 - 20 ind. Dongxia. 
08. - 10.07 opp til 10 ind. 
 
Gulstreksanger Yellow-streaked Warbler P. armandii 
02.07 - 15 ind. Dongxia.  
08. - 12.07 observert 3 dager sør for Yushu med opp til 5 ind. 08.07. 
 
Skrentsanger Tickell's Leaf Warbler  P. affinis 
Observert 7 dager med opp til 15 ind. 04.07. 
 
Fuglekonge Goldcrest Regulus regulus  
02.07 - 5 ind. i Dongxia. 
08. - 10.07 opp til 10 ind. i barskogsreservat ved Nangqian.  
 
Gansumøller Desert Lesser Whitethroat  Sylvia margelanica 
05.07 - 3 ind. utenfor Gonghe. Vi trengte noe tid for å finne arten men ble belønnet i rikelig 
monn når vi først fant de. Svært lik vår egen møller.  
 
Kinalattertrost Plain/Pere David's Laughingthrush  Garrulax davidi 
02.07 - 6 ind. Dongxia. 
16.07 - 1 ind. Denne var det vel bare Jesper som fikk med seg. 
De fleste fikk erfare at dette var en svært vokal men sky fugl. 
 
Kjempelattertrost Giant Laughingthrush  G. maximus 
Observert 4 dager sør for Yushu. Maks 25 ind. i barskogsreservat ved Nangqian 10.07. 
Svært vokal og høylytt, men sky. 
 



 
Sichuanlattertrost, vanligvis svært sky. Foto: KJ. 
 
Sichuanlattertrost Elliot's Laughingthrush  G. elliotii 
02.07 - 10 ind. Dongxia. 
Ellers observert 6 dager sør for Yushu med opp til 40 ind. 10.07 i barskogsreservat ved 
Nangqian. Den desidert vanligste lattertrosten på turen men likevel ikke enkel å få sett godt.  
Jesper mener, etter litteratursøk og egenerfaring (sang og morfologi), at fuglene vi så nord for 
Xining tilhører en annen underart enn fuglene vi hadde i sør (nomiant). Men han har ikke 
funnet noe entydig om hvilken underart det dreier seg om i nord - underarten prjevalski er 
nevnt som en mulighet. 
 
Flekkbrystsigdtimal Spot-breasted Scimitar Babbler  Pomatorhinus erythrocnemis   
08. - 10.07 opp til 10 ind. i barskogsreservat ved Nangqian. En sky fugl.  
 
Gjerdesmett Wren Troglodytes troglodytes 
09. - 10.07 opp til 10 ind. i barskogsreservat ved Nangqian.  
 
Brunbabaks Tibetan/Kozlov's Babax Babax koslowi 
10. - 12.07 opp til 5 ind. i barskogsreservat ved Nangqian. 
Ingen vil vel glemme episoden der en av sjåførene hadde gjemt seg bak en busk for å late 
vannet i det den skulky fuglen landet like ved og hele NOF Travel koblet kom stormende. 
Sjåføren skjønte alvoret og fikk virkelig fart på beina til god latter for alle! 
 
Sichuanfulvetta Chinese Fulvetta  Alcippe striaticollis 
10.07 to ind. i barskogsreservat ved Nangqian. 
12.07 opp til 7 ind. i en dal ved Nangqian. Vokal men vanskelig å få øye på! 
Jesper`s kunnskap til lokkelyd og lokalitet var avgjørende for å få med seg denne ikke fullt så 
samarbeidsvillige arten. 



 

 
Tibetlerke var i form av sin størrelse en riktig ”monsterlerke”! Foto: KJ. 
 
Tibetlerke Tibetan/Long-billed Calandra Lark  Melanocorypha maxima 
Observert 5 dager med opp til 32 ind. den 12.07. Observert i fuktige gressenger opp til 4600-
4700 moh.  
 
Mongollerke Mongolian Lark  M. mongolica 
Relativt fåtallig - 4 dagsobservasjoner nord for Yushu med maks 8 ind. ved Koko Nor 03.07.  
En praktfull lerke ikke så fjernt beslektet med hvitvingelerke. Foretrakk tørrere habitat enn 
tibetlerka og gikk ikke så høyt opp. Tydeligvis en lokalt populær burfugl: i en av landsbyene 
vi stoppet kom vi over flere voksne mongollerker i bur. Vi kom også over flere et par 
pappesker fulle av 10-12 dager gamle mongollerkeunger - som med suksess ble matet med en 
pasta.  
 
Steppedverglerke Hume's Short-toed Lark  Calandrella acutirostris 
Observert 4 dager nord for Yushu, bl.a. ved Koko Nor der vi maksimalt hadde 8 ind. 03.07. 
Ikke ulik dverglerke. 
 
Saltdverglerke Asian Short-toed Lark  C.  cheleensis   
Observert 3 dager med maks 20 ind. 04.07 i en halvørken ved Caka. 
 
Topplerke Crested Lark Galerida cristata   
05. + 15.07 et par ind. observert begge dager ved Gonghe. 
 
Orientlerke Oriental Skylark Alauda gulgula 
Sett nesten daglig med maks 100 ind. 08.07. 
 



Fjellerke Horned Lark Eremophila alpestris  
Vanlig med opp til 30 ind. 15.07.  
Det er sannsynligvis snakk om underarten E. a. elwesi, evnt. E. a. brandti øst for Koko Nor 
iflg. Jesper, som har sjekket litteraturen. 
 

 Kanelspurv, hunn.  Foto: KJ. 
 
Kanelspurv Russet Sparrow P. rutilans  
08.07 to hanner og en hunn sør for Yushu. Vi fant et reirhull i et lite tre der et par så ut til å 
hekke. Arten ble iflg. Jesper første gang sett i Qinghai i 2006 og den er sannsynligvis i 
ekspansjon. Før 2006 var arten kjent 150 km unna. 
 
Pilfink Tree Sparrow  P. montanus 
Vanlig i tilknytning til bebyggelse hele veien. 
 
Steinspurv Rock Sparrow  Petronia petronia 
Observert 9 dager med opp til 25 ind. 15.07. Reir bl.a. funnet i sprekker på siden og under 
hovedveien! 
 
Hvitkinnfjellspurv Plain-backed/Blanford's Snowfinch Pyrgilauda blanfordi 
Sett ved Caka 04. - 05.07 med maks 12 ind. 05.07. Tre unger ble bl.a sett den 4. 
14.07 - tre ind. 
 



 
Brunørefjellspurv, den vanligste fjellspurven på det tibetanske høyfjellsplatået. Foto: KJ. 
 
Brunørefjellspurv Rufous-necked Snowfinch P. ruficollis 
Observert 7 dager med opp til 40 ind. 14.07. Vanligste fjellspurv. 
 
Gobifjellspurv Small/Pere David's Snowfinch P. davidiana 
03.07 - 20 ind. Koko Nor. Fire ind. samme plass 16.07. 
 

 
Hvitgumpfjellspurv, nesten litt gravemeissilhuett, oppførsel og drakt på denne! Foto: KJ. 



 
Hvitgumpfjellspurv White-rumped Snowfinch Onychostruthus taczanowskii 
Sett 4 dager med opp til 15 ind. 14.07. 
 
Svartvingefjellspurv Tibetan/Himalayan Snowfinch Montifringilla adamsii 
Sett 6 dager med opp til 15 ind. 07.07. Vi fikk oppleve at svartvingefjellspurv og fjellspurv 
kunne være vanskelig å skille spesielt på bakken. 
 

 
Fjellspurv fotografert i veikanten ved Er Lapasset, 4824 m.o.h. Foto: KJ. 
 
Fjellspurv Eurasian/White-winged Snowfinch  M. nivalis henrici 
Observert 4 dager med opp til 25 ind. ved Er La 15.07. 
Noen har valgt å skille ut underarten som en egen art: Henri`s Snowfinch M. henrici. Ikke 
splittet hos Clements. 
 



 Sitronerle. Foto: KJ. 
Sitronerle Citrine Wagtail  M. citreola calcarata 
Ikke uvanlig i forbindelse med våtmarksområder langs veikanten. Observert 9 dager med opp 
til 10 ind. 15.07. 
 
Linerle White Wagtail  M. alba 
Daglig og begge underarter M. a. alboides og M. a. leucopsis ble observert.  
Makstall for hver av underartene; 
02.07 - 30 ind. av M. a. leucopsis.  
08.07 - 15 ind. av M. a. alboides. 
 
Tartarpiplerke Richard's Pipit Anthus richardi 
Tre observasjoner med maks 6 ind. 05.07. 
 
Sibirpiplerke Olive-backed Pipit A. hodgsoni 
Observert 5 dager med maks 15 ind. i barskogsreservat nord for Xining 02.07 herav flere 
syngende fugler. 
 
Rosenpiplerke Rosy Pipit A. roseatus 
To observasjoner: 
05.07 - 1 ind. Koko Nor sør. 
11.07  - 2 ind. i de sørlige deler av Kanda Shan. 



Kaneljernspurv Maroon-backed Accentor  Prunella immaculata   
09. - 10.07 opp til 20 ind. i barskogsreservat ved Nangqian (10.07).  
Nyutfluvende unger bl.a. funnet. 
 
Rustbrystjernspurv Rufous-browed/breasted Accentor P. strophiata 
Observert 4 dager med opp til 12 ind. 10.07. 
 

 Hvitbrynjernspurv. Foto: KJ. 
 
Hvitbrynjernspurv Brown Accentor P. fulvescens 
Turens vanligste jernspurv. Observert 9 dager med opp til 20 ind. 04.07. 
 

 Tibetjernspurv. Foto: KJ. 



 
Tibetjernspurv Robin Accentor P. rubeculoides 
Observert 6 dager med opp til 20 ind. 07.07. 
 
Alpejernspurv Alpine Accentor P. collaris 
07.07 - 6 ind. i de nordlige deler av Kanda Shan. 
11.07 - 1 ind. i de sørlige deler av Kanda Shan. 
 
Orientfink Oriental/Grey-capped Greenfinch  Carduelis sinica   
Observert ved Xining 02.07 (Dongxia) og 16.07, med maks 15 ind. 02.07.  
Ellers 5 ind. 05.07. 
 
Bergirisk Twite C. flavirostris 
Vanlig. Observert 9 dager med opp til 40 ind. 03.07. 
 
Brunfjellfink Plain Mountain Finch Leucosticte nemoricola 
Observert 5 dager med opp til 100 ind. ved Er La 15.07 - de fleste på 4700 - 4800 moh. 
 
Sotfjellfink Brandt's Mountain Finch  L. brandti 
Observert 4 dager med opp til 20 ind. ved Er La 15.07 - de fleste på 4700-4800 moh sammen 
med brunfjellfink. 
 
Svartnebbfink Desert Finch Rhodospiza obsoleta   
05.07 - 5 ind. ved Caka var eneste observasjon. 
 
Steinfink Mongolian Trumpeter Finch Bucanetes mongolicus 
Observert 4 dager med maks 5 ind. 15.07. Totalt 3 fugler ble sett kort av stort sett bare Jesper 
04. - 05.07, noe som skapte litt frustrasjon. Men vi fikk på slutten av turen studert opp til flere 
individer både ved Gonghe og ved Koko Nor.  
 
Grankorsnebb Red Crossbill  Loxia curvirostra 
02.07 - 10 ind. Dongxia. 
08. - 10.07 opp til 50 ind. 20 ind. i barskogsreservat ved Nangqian (10.07). 
 
Rosenfink Common Rosefinch  Carpodacus erythrinus 
Observert 8 dager med opp til 20 ind. 08.07. Ingen fugler i nord ved Koko Nor - Xining. 
 
 



 
Turens vanligste rosenfink: ametystrosenfink. Her representert med en flott hann. Foto: KJ. 
 
Ametystrosenfink Beautiful Rosefinch C. pulcherrimus 
Observert 9 dager med opp til 8 ind. 04.07. Vanligst sør i turområdet. 
Er av noen (ikke Clements) skilt ut som en egen art: Chinese Beautiful Rosefinch  
C. davidianus. 
 
Eosrosenfink Pink-rumped Rosefinch  C. eos 
Observert 6 dager med opp til 50 ind. 10.07. Ingen fugler i nord ved Koko Nor - Xining.  
Draktmessig svært lik foregående art. 
 
 



 
Vierfinken fant vi kun på en lokalitet. Foto: KJ. 
 
Vierfink Pink-tailed/Przevalski's Rosefinch  Urocynchramus pylzowi 
05.07 - 3 ind. Koko Nor sør (ikke så langt fra Heimahe). En hunn og 2 svært aktive 
territorielle hanner. Flotte fugler! 
 
Ørkenrosenfink Sinai/Pale Rosefinch  C. synoicus 
16.07 - 7 ind. i et høyereliggende ravinelandskap utenfor Xining. Både hunner og minst 2 
utfargede hanner. 



 

 
Blodrosenfink, en av turens flotteste rosenfinker! Foto: KJ. 
 
Blodrosenfink Three-banded Rosefinch C. trifasciatus   
08. - 10.07 opp til 17 ind. i barskogsreservat ved Nangqian (10.07).  
Av flere betraktet som turens flotteste rosenfink. Vi hadde bl.a. en flokk på 15 ind. 
 
 
 
 



Krattrosenrosenfink White-browed Rosefinch  C. thura 
Observert 6 dager med opp til 70 ind. 10.07! Nok en flott rosenfink som fantes både nord og 
sør i turområdet. Er av noen (ikke Clements) skilt ut som en egen art: Chinese White-browed 
Rosefinch C. dubius. 
 

 
Skrentrosenfink. Foto: KJ. 
 
Skrentrosenfink Eastern Great/Streaked Rosefinch  C. rubicilloides 
06.07 - 2 ind. 
07.07 - 1 ind.  
13.07 - 9 ind. 
 
Fjellrosenfink Great Rosefinch  C. rubicilla 
06.07 - 1 hann 
13.07 - 2 ind. 
Ganske lik overnevnte art, men lysere ensfarget (ikke streket) rygg og uten dypere rødfarge i 
hodet (bl.a. rundt øyne). Er av noen (ikke Clements) skilt ut som en egen art: Spotted Great 
Rosefinch C. severtzovi. 
 



  
Rubinfink til venstre og gulnebbrosenfink til høyre. Fotos: KJ. 
 
Rubinfink Red-breasted/fronted Rosefinch  C. puniceus 
07.07 - 8 ind. 
08.07 - 1 ind. 
13.07 - 9 ind. 
 
Gulnebbrosenfink Roborovski's Rosefinch  Kozlowia roborowskii 
06.07 - 2 ind. kun noen hundre meter fra toppen av passet – veien over Er La. 
14.07 - 4 ind. 
15.07 - mer enn 10 ind. under lengre fottur ved Er La, bl.a. reirbyggende par og flere 
syngende hanner. 
 
Bærbit Crimson-browed Finch Pinicola subhimachalus   
10.07 - 5 ind. i barskogsreservat ved Nangqian. Denne dagen var den norske gruppa splittet 
og det var kun den ene gruppa som fant de konglebitlike fuglene. Tre av fuglene ble sett godt, 
bl.a. en utfarget rød hann! 
 



 Mandarindompap. Foto: KJ. 
 
Mandarindompap Grey-headed Bullfinch  Pyrrhula erythaca 
02.07 - 2 ind. Dongxia. 
08. + 10.07 opp til 8 ind. 08.07 i barskogsreservat ved Nangqian. 
 

 
Hunnfarget einerkjernebiter. På menyen stod einerbær. Foto: KJ. 
 
Einerkjernebiter White-winged Grosbeak  Mycerobas carniceps 
Sett 7 dager med opp til 14 ind. i et fjellområde utenfor Caka 04.07. 
 



Gråhodespurv Black-faced Bunting  Emberiza spodocephala   
02.07 fem ind. i jordbrukslandskap nord for Xining. 
05. + 15.07 - 1 ind. i jordbrukslandskap ved Gonghe. 
 

 
Syngende tibetspurv sør i Kanda Shan. En av turens virkelige godbiter! Foto: KJ. 
 
Tibetspurv Tibetan/Kozlov's Bunting E. koslowi 
11.07 - 9 ind. (tre par og 3 syngende hanner) i de sørlige deler av Kanda Shan. Velfortjent 
etter å ha lett forgjeves i mange timer i regn på en annen lokalitet 07.07. Veien opp til 
området, der vi lyktes, er en historie i seg selv hvis den i hele tatt kunne kalles vei… 
 
Hvithodesspurv Pine Bunting E. leucocephalos   
04.07 - 14 ind. i fjellområde utenfor Caka. Flere flotte hanner. Sang som gulspurv. 
 



 Lispurv. Foto: KJ. 
 
Lispurv Godlewski's Rock Bunting  E. godlewskii 
Observert 11 dager med opp til 25 ind. 08.07. 
 
Engspurv Meadow Bunting E. cioides   
16.07 - 10 ind. utenfor Xining. 
 
 
*************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pattedyr  
(bl.a. basert på navn fra Verdens dyr (Cappelen 1980). 
 

 
Vi kom over en støyende gruppe tibetmakaker inne i barskogen! Foto: KJ. 
 
Korthale/Tibetmakak Tibetan Stump-tailed Macaque Macaca thibetana 
09.07 Nangqian skogsreservat minst 4 støyende ind. som bl.a. eksponerte seg på en åskam 
inne i barskogen. 
 

 
Nærkontakt med ulv! Foto: KJ. 
 



Ulv Wolf  Canis lupus 
14.07 - 1 ind. rett i veikanten viste seg frem fra sin beste side. Litt lengre nord – i 
våtmarksområder ved Madou, kom vi over ytterligere to individer i tilknytning til et 
våtmarksområde men dette var på atskillig lengre hold.  
15.07 - Er La ett ind. på litt lengre hold under en vandring ved Er La passet.  
 
Rødrev Red Fox  Vulpes vulpes 
03. + 05. + 14.07 - 2 ind. hver av dagene. 
 

 
Tibetrev. Merk det kraftige nesten ulveaktige hodet. Foto: KJ. 
 
Tibetrev Tibetan Fox V. ferrilata 
06.07 - 3 ind. Gonghe - Yushu. 
13.07 - 3 ind. Nangqian - Yushu. 
14.07 hele 8 ind. Yushu - Wenquan. 
 
Altaisnømus Alpine Weasel M. altaica 
02.07 - 1 ind. i barskogsreservat nord for Xining. 
06.07 - 1 ind. Gonghe -Yushu. 
(14.07 - 1 mulig Er La) 
 
Grevling Eurasian Badger Meles meles 
15.07 - ett påkjørt og dødt ind. i veibanen sør for Gonghe. 
 



 
Beitende kiang på det tibetanske høyfjellsplatået, et vanlig syn på noen strekninger.  Foto: KJ. 
 
Kiang Kiang Equus kiang 
06. + 14.07 hhv 11 og 10 ind. nord av Yushu, på høyfjellsplatået. Opptalt fra veien. 
 
Fjellmoskushjort Alpine Musk Deer Moschus chrysogaster 
09.07 - 1 ind. skremt opp i Nangqian skogsreservat (også tilfeldigvis fotografert av Nick i 
forbindelse med landskapsfoto!). 
 
Hjort Red Deer Cervus elaphus 
04.07 - 1 ind. i fjellområde utenfor Caka. 
 
Thoroldhjort White-lipped Deer C. albirostris 
13.07 - 3 drøvtyggende hunner på en fjelltopp sør av Yushu 
 



 
Tibetgaseller hadde vi flere av rett i veikanten. Foto: KJ. 
 
Tibetgaselle Tibetan Gazelle Procapra picticaudata 
06. + 14.07 hhv 151 og 110 ind. nord av Yushu. Opptalt fra veien. 
07.07 - 1 ind. 
15.07 - 9 ind. Er La - bl.a. en hunn som slikket nyfødt kalv. 
 
Persiagaselle Gazella subgutturosa 
04.07 - 7 ind. sør av Caka. 
 

 
Blåsau på en åskam sør av Caka Foto: KJ. 
 
Blåsau Blue Sheep Pseudois nayaur 
04.07 - 58 ind. - fjellområde sør for Caka. 
07.07 - 3 ind. 
11.07 - 54 ind. på strekningen Nangqian skogsreservat - Kanda Shan – Nangqian. 
13.07 - 50 ind. på strekningen Nangqian – Yushu. 
14.07 - 7 ind. 
 



 
Himalayamurmeldyrene var et trivelig bekjentskap på det tibetanske høyfjellplatået. Foto: KJ. 
 
*Himalayamurmeldyr Himalayan Marmot  Marmota himalayana 
04. - 15.07, dvs i høyereliggende fjellområder, daglig med maks 50 ind. 8.7 (fra Yushu til 
Nangqian skogreservat). 
 

 
Ullhare var vanlig underveis. Her fotografert i en halvørken ved Caka. Foto: KJ. 



 
Ullhare Woolly Hare Lepus oiostolus 
03. - 16.7 - daglig med maks 10 ind. 3.7 Koko Nor - Caka 
 
*Asiatisk fjellmus Stoliczka's Mountain Vole Alticola stoliczkanus 
06.07 - 2 ind 
14. + 15.07 hhv 4 og 7 ind. på strekningen Yushu - Er La (bl.a. 1 ind. ved Er La på 4700 moh 
15.07). 
 
Svartleppepika Black-lipped Pika Ochotona curzoniae  
Svært vanlig i fjellområdene, i tusenvis. Særlig vanlig på gresslettene Nangqian - Yushu 
  
Vi fikk ikke artsbestemt alle pikaene men Jesper sier at det sannsynligvis dreier det seg om 
noen av følgende arter: Thomas`Pika O. thomasi, Tibetan Pika O. thibetana eller Western 
Sichuan Pika O. gloveri. 
 
*Gansupika Gansu Pika Ochotona cansus 
02.07 - 1 ind. Dongxia tilhørte muligens denne art. 
 
Storørepika Large-eared Pika  Ochotona macrotis 
06. - 13.07 Ett - to. ind. nesten observert daglig, antatt denne art, bl.a. 15.07 - 1 ind. på toppen 
av Er La (under Kens sko!), 4800 m.o.h. 
 
 
*uoffisielle/ikke komplette norske dyrenavn.  
 
 



 
Mektig landskap. Foto: KJ. 


