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MONGOLIET 
 

 
 

1. Ulaanbataar 

2. Tuul 

3. Terelj 

4. Gun Galuut 

5. Dalanzadgad 

6. Yolym am 

7. Khongor Sands 

8. Orog Nuur 

9. Böön Tsagaan Nuur 

10. Bayankhongor 

11. Tongorog Pass 

12. Hangay Mountain 

13. Orkhon River Valley 

14. Kharkhorin 

15. Ogii Nuur 

16. Tsagaan Nuur 

17. Khustai NR 
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Klaus Laimer 

Micael Fasth 

Åke Johansson 

  

 

RESELEDARE 

HG Karlsson, Halmstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESRUTT 

26/5 Resan startade på Ulan Bataars flygplats. Fågelskådning längs floden Tuul och i Terelj. 

 Nätter i Terelj.  

27/5 Terelj.  

28/5 Terelj och Gun Galuut. Natt i Gun Galuut.  

29/5 Gun Galuut. Natt i Ulan Bataar.  

30/5 Flyg till Dalanzagdad, Gobi. Två nätter i Yolym Am.  

31/5 Yolym Am. 

1/6 Färd genom halvöken till Khongor Sands och natt där.  

2/6 Khongor Sands. Färd till och natt i Orog Nuur. 

3/6 Orog Nuur. Holboj. Färd till och två nätter i Böön Tsagaan Nuur.  

4/6 Böön Tsagaan Nuur.  

5/6 Böön Tsagan Nuur, White Rock. Tongorog Pass.  

6–7/6 Orkhon River Valley (HG Valley).  

8/6 Karakorum. Ogii Nuur. Natt vid Tsagaan Nuur.  

9/6 Tsagaan Nuur. Färd till och natt i Khustai Nature Reserve.  

10/6 Khustai Nature Reserve. Sightseeing och natt i Ulaan Bataar.  

11/6 Resan avslutades på Ulan Bataars flygplats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Mongollärka. Foto: Klaus Laimer 
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Vårt tältläger vid Orgon Nuur i Gobi. Foto: HG Karlsson 

 

 
INLEDNING 

Årets resa till Mongoliet blev lite annorlunda eftersom det bara var tre deltagare (de tidigare resorna har varit 

fulltecknade). Detta gjorde att vi alla rymdes i Ishees stora Lexus – en fyrhjulsdriven bil som tar sig fram över-

allt. Vi blev på så sätt mer flexibla och lite snabbare än när vi åker i en stor karavan. Som vanligt fixade Ishees 

personal våra tältläger så att de var klara när vi kom fram till nattens basläger. Och maten stod serverad – vilken 

lyx! 

 

Det hade regnat betydligt mer i år än 2018 så det var grönt på många ställen. Det var betydligt lättare att hitta 

några av resans nyckelarter ner i Gobi. Till exempel såg vi elva stycken Henderson´s ökenskrika på en samma 

dag! Men även orientpipare, altajsnöhöna och saxaulsparv. 

 

Dessutom fick vi se tre svartnäbbade tjädrar i Tereljs fina tajgaskog. Där hittade vi också stejnegers buskskvätta, 

gråstare och svartryggig rödstjärt. I våtmarksområdet Gun Galuut njöt vi av glasögontrana, praktand och långtå-

snäppa, men även att ståtliga baggar av bergsfåret argali. Andra trevliga fåglar under resan var asiatisk beckasin-

snäppa, brokig kärrhök, sibirisk alpfink och östlig fläcknäbband (sällsynt gäst i Mongoliet) 

. 

En resa i Mongoliet bjuder även på vackra landskap och många kulturmöten. Vi besökte nomadfamiljer som 

bjöd på produkter på kamelmjölk och fick uppleva en fantastisk föreställning med mongolisk musik, dans och 

strupsång. Men starkaste intrycket var nog stunderna med Ishee och hans mongoliska vänner under våra dagar i 

tältlägren. Ishee berättade varje kväll en historia om livet i det stora landet mitt i Centralasien, blandade med 

egna minnen. Och vi från Sverige och Österrike bjöd på våra sånger och en och annan god historia. 
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RESEDAGBOK 

Söndag 26 maj 

Vi var en liten men naggande god grupp som klev av 

flyget på Djingis Kahns flygplats nära Ulan Bataar. Ty-

värr hade inte vårt, liksom de flesta övriga passagerares, 

bagage kommit fram. Så det var med en lätt packning 

som vi gav oss ut för att möta Ishee – vår agent, lokala 

guide och chaufför i en och samma person! En av de 

första fåglarna som vi såg var en orientseglare.  

  Vi hoppade in i Ishee stora fyrhjuliga Toyota Lexus och 

for till floden Tuul i Ulan Bataars södra utkant. Där träf-

fade vi Silas – en fågelskådare från Färöarna som skall bo 

i Mongoliet ett par år. Han hade hunnit reka lite och 

visade oss glasögonflugsnappare, brunsångare och rubin-

näktergal. Silas hade även hittat en taigabeckasin i en 

liten våtmark så vi stövlade dit. Det dröjde inte länge 

förrän vi stötte upp beckasinen. Där fanns även en enkel-

beckasin så vi kunde jämföra de båda arterna. 

  Tillbaka vid bilen hörde vi en vitkronad pungmes men 

vårt intresse drogs mer till ett par amurfalkar som visade 

upp sig fint där de satt i ett träd. Vilken start på resan! 

 

Amurfalk. Foto: Klaus Laimer 

 

  Ishee hade med sig en dubbelmacka och kokt ägg vilket 

smakade gott eftersom vi inte fått någon frukost på pla-

net. Ett litet gäng nordsångare och flera bruna törnskator 

roade oss innan vi for vidare mot Terelj. När vi kommit 

in i nationalparken svängde vi ned till poppelskogen 

längs floden Tuul. På vägen dit hade vi handlat lunch i en 

affär med det roliga namnet ”Good Price”. Den njöt vi av 

i solen medan vi studerade ett gäng klippkajor som hop-

pade på marken efter några hästar. 

  Vi slickade oss om munnen och tog en promenad bland 

de gamla popplarna. En gråspett visade upp sig fint precis 

som en mindre hackspett. Micael hittade ett par gråstare – 

målarten för lokalen. 

  Nu var det dags att åka till vårt första boende – Terelj 

Lodge som är en fin Ger Camp med bland annat golv-

värme belägen under några sandstensklippor. Där avnjöt 

vi en kopp kaffe och några smarriga dumplins. Vi avslu-

tade dagens uteaktiviteter med att gå i en liten lärkskog 

med buskage insprängda. Där var det gott om rubinnäk-

tergal, tajgasångare och tallsparv. Vi såg även svartryggig 

rödstjärt och gråhalsad trast. Kvällens tre rätters middag 

smakade gott men ännu bättre var njutningen att få krypa 

ned mellan nytvättade lakan och somna gott! 

 

Måndag 27 maj     

Dagens stora mål var att se svartnäbbad tjäder så efter 

frukosten for vi till AviFaunas speciella skog för den 

mytomspunna arten. På vägen dit såg vi stejnegers busk- 

 

 

skvätta och tallsparv. Vi följde en ridväg sakta uppåt 

genom en gammal lärkskog. Vi stötte nästan direkt på ett 

litet ”meståg” med tajgablåstjärt, tajgaflugsnappare och 

tajgasångare – det gick inte att undvika att notera att vi 

kommit till tajgan!  

  En bit uppför sluttningen vek Ishee av åt höger för att 

leta efter tjädern i skogen parallellt med oss. Efter en 

stund meddelade han via sin walkie-talkie att han ser en 

svartnäbbad tjäder. Vi smög oss dit och plötsligt lyfte 

tjädern och vi kunde se den mycket fint då den med 

mäktiga vingslag flög iväg. Lycka!  

 

Ishee med tre lyckliga deltagare som kryssat svartnäbbad 

tjäder! Foto: HG Karlsson. 

 

  Vi fortsatte vår vandring i den fina skogen och efter en 

stund hörde Åke ljudet av kraftiga vingslag och vi hann 

se ytterligare en tjädertupp flyga iväg mellan träden. Den 

följdes nästan direkt av en till fågel – vi såg alltså sam-

manlagt tre svartnäbbade tjädrar! Nöjda med denna upp-

levelse började vi vandra utför och tillbaka. En gammal 

kungsörn och en orientvråk svävade över oss. På vägen 

ned såg vi många sibiriska piplärkor och hörde ett sibi-

riskt rådjur skälla. 

  Nere vid bilen väntade ett lunchpaket med mongolisk 

hamburgare, dumplings, fruktsallad och goda drycker. Vi 

hörde rubinnäktergal sjunga från buskmarken intill. Där 

fanns även ett par gråhuvad sparv och en massa brun-

sångare.  

  Eftersom vi hade lite tid över tog vi en promenad i den 

fina poppelskogen nere i byn Terelj. Där fick vi se man-

darinand som rätt nyligen etablerat sig i Mongoliet och då 

som en invandrande art. Vi såg även en ekorre – som var 

betydligt större än vår och dessutom svart med vit bröst-

lapp. Vi passade även på att handla tandborste och 

schampo i byns lilla lanthandel. Och en rysk glass så 

klart! 

  Hemma vid lodgen njöt vi av en kopp kaffe och varm 

choklad. Ishee berättade om det mongoliska folket och vi 

ställde många frågor. Därefter for vi till ett buddistiskt 

tempel uppe bland bergskullarna. Förutom detta spän-

nande kulturmöte fick vi även träffa på en hane svartryg-

gig rödstjärt.  

  Kvällen avslutades med den traditionella artgenom-

gången och en smakrik middag. 

 

Tisdag 28 maj  

Väckning strax före klockan fem för en morgonpromenad 

längs buskmarker längs med vägen till Terelj by. Det var 
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kyligt, med frost på marken, men både rosenfink och 

talltita sjöng redan i gryningen. Efter ett tag satte svart-

ryggig rödstjärt igång att sjunga och följdes av rubinnäk-

tergal och brunsångare. En tajgagök hördes i fjärran och i 

lärkträdens toppar satt tallsparv och sibirisk piplärka och 

sjöng upp sig. En orientvråk gled förbi över dalen. 

  Efter en dryg timme nådde solens strålar oss och då 

hade vi även hört spillkråka och göktyta. Tyvärr var det 

bara reseledaren som såg gråhuvad sparv som hastigast.  

  Tillbaka vid lodgen möttes vi av ett digert frukost-

bord. Först en kopp varmt te och sedan ryska plättar med 

lönnsirap. Vi struntade i soppan, risotton och massa 

annat. 

  Eftersom vi inte hade så mycket packning att packa ihop 

var vi snabbt klara för att resa till nästa mål, Gun Galuut. 

Vi kom inte så långt förrän vi stannande för två tartarfal-

kar som kom flygande och satte sig på en stolpe. Hanen 

lämnade över ett byte till honan. Det är äkta kärlek det! 

Vi for vidare österut och efter en och en halv timme 

nådde vi två grunda sjöar ute på slätten inne i Gun Galu-

uts reservat. Det fanns en massa änder och vadare i detta 

fågeleldorado. Vi noterade samtliga simänder, inklusive 

praktand, och olika dykänder som sibirisk knölsvärta och 

brunand. En ensam svangås simmade i sjön och på stran-

den stod cirka sjuttio jungfrutranor. Bland vadarna kunde 

vi glädja oss lite extra åt rödhalsad snäppa, sibirisk tund-

rapipare och långtåsnäppa. Hundratals vitvingade tärnor 

svepte över vattenytan och över stäppen fladdrade mon-

gollärkor. 

  Efter en varm lunch i fält for vi till Gercampen i Gun 

Galuut. Här är jurtorna mera traditionella med vackert 

dekorerade trädetaljer inne i den runda nomadbyggnaden. 

Halva gänget valde att ta en siesta medan andra halvan 

skådade bland buskarna nere vid floden Herlen. Klaus 

hittade en hona gyllensparv och där fanns även flera olika 

arter sångare, bland annat östlig lundsångare. I gräsmar-

ken sprang mongolpiplärkor omkring och lät hest. 

  När alla vaknat till liv for vi ut till våtmarken och vidare 

till ett område med pilbuskar. Det var ovanligt lite rastan-

de tättingar i buskagen men vi fick se två större turturdu-

vor och tre vitkronade pungmesar. Vi träffade på en 

nomadfamilj som drev sina hästar med hjälp av motorcy-

kel. Pappa, mamma och barn – alla gick de plats på biken 

och var delaktiga i hojtandet. Vi busade lite med lillkillen 

innan vi for vidare upp i ett bergsområde. Där skulle vi 

leta efter argali - ett stort vilt bergsfår. Vi hittade snabbt 

fem baggar och blev imponerade av de stora skruvade 

hornen. Vi såg även mongolsnöfink och ytterligare en 

tartarfalk. På vägen tillbaka till våra jurtor stannade vi 

som hastigast till vid den stora våtmarken där vi såg tre 

glasögontranor och två skedstorkar. 

 

Onsdag 29 maj 

Vi vaknade av att det blåst upp under natten med en kall 

vind från norr. De som var ute före frukosten belönades 

med bland annat en tjocknäbbad sångare. Efter lite fru-

kost med ägg, smörgås och stekt korvskiva for vi bort till 

det stora våtmarksområdet. Vi tog en promenad i den 

friska vinden och såg direkt några glasögontranor, bland 

annat en som låg på ett bo. Vi såg sammanlagt 6 stycken 

tranor vilket är ett par fler än på tidigare resor. Ute i det 

blöta gick dammsnäppor och en långtåsnäppa. En stäpp-

örn flög lågt över myren och två svangäss gjorde likaså. 

Vi noterade även till vår glädje att antalet murmeldjur 

ökat kraftigt sedan sist. De ser för roliga ut när de skum-

par iväg mot sina hålor! 

  Eftersom vi ville kolla upp hur det gått för vårt bagage 

for vi strax efter tio till Ulan Bataar. Som vanligt var det 

tät trafik inne stan men köerna flöt på ovanligt bra. När vi 

kommit till Aeroflot kunde vi tyvärr konstatera att väs-

korna inte kommit fram. Så vi fick bege oss till det stora 

varuhuset Department Store för att köpa det mest nöd-

vändiga för resan vidare.  

  Vid klockan sex väntade nästa höjdpunkt under resan – 

en föreställning med strupsång, dansuppvisning, folk-

sånger och musik. Och dessutom en ”ormmänniska". 

Vilken hög kvalitet och kul att kunna ta del av den mon-

goliska kulturskatten. 

 

Det var ovanligt grönt i Gobi Altai. Här en bild från den 

vackra dalen Yolym am. Foto: HG Karlsson 

 

Torsdag 30 maj 

Idag blev det väckning redan klockan kvart över fyra 

eftersom vi skulle flyga till Gobi med ett tidigt plan. Vi 

hämtade ut frukostpaket från receptionen och for sedan 

med Togii till flygplatsen. Där checkade vi in och åt 

sedan frukost.  

  Det var en dryg timmes flyg till Dalanzadgad. Ishee 

mötte upp – han hade kört hit under natten. Vi kunde 

konstatera att Gobi var grönare än normalt. Vår kocka 

under safaridelen av resan Tulgaa hade fixat en andra 

frukost med bland annat stekt ägg och korv. Mätta och 

skådarsugna for vi till en trädplantering i utkanten av 

staden. Vi kunde konstatera att det fanns många sångare i 

träden och buskarna. Bland annat två höksångare som 

sjöng för full hals. Vi såg även resans första isabellatörn-

skata och en större turturduva. Vi besökte även den smala 

men långsträckta parken mitt i Dalanzadgad där vi bland 

annat hade två gråhalsade trastar.  

  Efter en sista kompletterande shopping for vi till vårt 

tältläger i Yolym Am. Våra tält var redan uppslagna när 

vi kom fram så vi gick in i samlingstältet och drack lite 

eftermiddagskaffe. Vilken lyx! Därefter tog vi en prome-

nad bort till ingången till den smala klyftan. På vägen dit 

såg vi både brun järnsparv och mongoljärnsparv – mon-

goliets enda endemiska fågel. Framme vid ingången kom 

både lammgam och snögam glidande över bergstopparna. 

Klaus lyckades få se en murkrypare och när tre av oss 

gick tillbaka hittade vi en dvärgsumphöna som spatserade 

i kanten av en liten bäck. Häftigt att få se den lilla kraba-

ten så öppet.  

  Efter första fältmiddagen satte sig reseledaren utanför 

tältet och spanade efter altaisnöhöna. Efter en stund 

hittade han en som satte högst uppe på en liten bergstopp. 

Alla rusade ut och hann se den stora hönan innan den 

försvann bakom berget. Jubel! En bra avslutning på ännu 

en lyckad dag. 
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Fredag 31 maj 

Vi sov alla bra på de bekväma tältsängarna även om 

natten var kylig – dubbla sovsäckar gjorde susen. Frukos-

ten stod klar klockan halv sju. Tulgaas rikhaltiga frukost 

med ägg, bacon, plättar och ostmacka smakade utmärkt. 

En timme senare for vi till Yolym Ams entré igen. Idag 

skulle vi promenera längre in i den berömda ”lammga-

mens dal. Det började med att vi gick på is en dryg kilo-

meter där dalen går i en djup klyfta. Det var häftigt att gå 

på flera meter tjock is mitt i Gobi. Micael som bara hade 

sneekers (kängorna låg i det förlorade bagaget) halkade 

sig fram men klarade balansgången utan att ramla en 

enda gång. Bra jobbat! 

  När vi lämnat isen bredde dalen ut sig lite mera. Där 

hittade vi direkt två av dagens målarter, ametistrosenfink 

och mongolsparv. Vi promenerade vidare över gröna 

ängar och längs en bäck. Rosenfink och törnsångare 

sjöng lite här och där. Klippsvalor gled utför bergssidan 

och en lammgam svävade i det blå. Innan vi vände hade 

ett par av oss stensångare och på tillbakavägen såg vi 

både berghöna och stentrast. Dvärgsumphönan var kvar 

på samma plats som dagen innan.  

  Efter en tre rätters lunch tog vi ett par timmars siesta. 

Passande nog kom resans enda rejäla regnskur när vi låg i 

tälten och vilade. Några av oss ville gärna gå upp till 

altaisnöhönans rike så vi segade oss uppför sluttningen 

ovanför lägret. Väl uppe på ryggen hade vi en härlig 

utsikt åt alla håll. Vi promenerade bort mot den lilla 

bergsknallen där vi sett snöhönan kvällen innan. På vägen 

dit såg vi förutom en massa fina blommor även vattenpip-

lärka och en flock sibirisk stenget (sibirean ibex). Vi 

smög oss närmare men tyvärr var snöhönan inte på plats. 

Ishee ville ge nästa bergsrygg en chans och kilade dit bort 

medan vi började gå tillbaka. Då hördes ett misstänkt ljud 

från vad vi tror var en altaisnöhöna. Ishee stötte på två 

snöhöns på sin extralånga vandring så de finns där uppe! 

Vi andra fick nöja oss med en tartarfalk uppe på en klip-

pa. 

 

Lördag 1 juni 

Jag (HG) vaknade till berguvens rop vid halv femtiden. 

När vi alla träffades vid frukost klockan sju visade det sig 

att även Klaus hört uven. Efter frukost var det dags att 

fara vidare. När vi kom ned på den stora slätten bestående 

av en slags halvöken började vi spana intensivt efter 

orientpipare. Ganska snart hittade vi två ökenpipare och 

lite längre fram några stäppflyghöns. Men ingen orientpi-

pare. HG hade fått tips om att det brukar finnas några 

pipare nära Gobi Mirage Ger camp. Väl där hittade vi en 

orientpipare nästan direkt – en så himla vacker fågel! Vi 

körde sakta närmare piparen så att vi kunde ta fina bilder. 

Fågeln själv var mest upptagen med att köra bort några 

närgångna stäppflyghöns.  

  Glada i hågen åkte vi till det lilla samhället Bulgan. 

Medan Ishee tankade bilen såg vi en stenduva och öken-

stenskvätta. Vid lunchtid nådde vi bergspasset innan 

Khongor Eels. Efter en god dubbelmacka tog vi en liten 

promenad och fick se stensparv och en massa mongolfin-

kar. De sistnämnda verkade ha invaderat platsen för de 

fanns överallt. 

  Framåt klockan två nådde vi vår ger camp för natten och 

där tog vi en timmes siesta. Efter trekaffet for vi ned till 

en saxaulskog nära de över hundra meter höga sanddy-

nerna. Där skulle vi leta efter saxaulsparv inne bland de 

märkliga träden. Det blåste rätt så mycket så vi hade inte 

något större hopp om att fina den speciella sparven. Vi 

hittade ett mongolvråksbo med minst fyra ungar i alla 

fall. När vi sökt igenom den glesa skogen och åkte över 

en bro så satt det plötsligt två saxaulsparvar i en spretig 

buske uppe på en liten sanddyn. Vilket flyt vi haft denna 

dag. Resten av tiden promenerade vi på gräsmarken 

framför de mäktiga dynerna. Det grönskar fint i dynkan-

ten tack vare att det trycks ut vatten från dynerna. Och 

förresten – de flesta västerlänningar tror att Gobi är en 

stor sandöken men det är bara tre procent av Gobi som är 

det! 

 

Vi såg totalt elva Hendersons ökenskrika – nytt rekord 

för AviFauna. Foto: Klaus Laimer 

 

Söndag 2 juni  

Vinden ökade under kvällen och kulminerade framåt 

midnatt. Våra runda jurtor skakade i vinden men har varit 

med om värre sandstormar. När vi vaknade vid sjutiden 

var det nästan helt vindstilla så vi åkte tillbaka till sand-

dynerna efter frukost. Vid en oas fanns det hundratals 

med stäppflyghöns som kommit dit för att dricka. Där-

ifrån började en lite längre bilfärd genom olika typer av 

landskap. Först stenöken och därefter sandiga områden 

med saxaulskog. Där fick Klaus nästan direkt syn på en 

Henderson’s ökenskrika som sprang på marken nära vår 

bil. Jubel – detta var en art som vi missade på förra Avi-

Faunaresan. Vi upptäckte en till och snart ytterligare tre. 

Fem individer av den vackra skrikan på samma plats är 

mycket ovanligt. När vi sedan åkte vidare mot den lilla 

staden Bayanlig såg vi ytterligare sex stycken Hender-

son’s ökenskrikor vilket är nytt rekord i antal för oss. Vi 

såg även ovanligt många krävgaseller ute i de buskrika 

markerna. Mer än trettio stycken av den lilla gasellen 

med svart svans. Normalt ser vi några enstaka individer 

men idag stötte vi på flera flockar. Kul att notera att 

denna sällsynta gasell verkar öka i antal. 

  Vi stannade även till vid en jurta längs vägen och fick 

hälsa på hos en nomadfamilj. De bjöd oss på mjölkte och 

yoghurt gjort på kamelmjölk – vilkas smaker uppskatta-

des mycket av deltagarna. Nomaderna höll just nu på att 

klippa av ullen på sina kameler. Att klippa en kamel tar 

cirka en timme. Vi fick kika lite på när de klippte en av 

dem. 

  Vi tackade för besöket och for de sista milen till Bayan-

lig där vi åt lunch hemma hos vår chaufför Batbold. Vi 

passade även på att köpa en glass medan Ishee tankade 

bilen. Därefter återstod två timmars färd till vår nästa 

tältplats nere på en strandäng intill fågelsjön Orog Nuur. 

Medan vår personal satte upp tältlägret skådade vi lite vid 

sjön. Där fanns som vanligt mycket fågel. Nya arter blev 

bland annat svartbent strandpipare, ägretthäger, brun 
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kärrhök och grågås. Vi avslutade dagen med att äta mid-

dag utomhus följt av en artgenomgång. Under natten 

hördes en rördrom tuta från vassarna.  

 

Våra stora sovtält med bekväma tältsängar – vilken lyx! 

Foto: HG Karlsson 

 

Måndag 3 juni 

Vi vaknade av att vinden skakade om tälten. Vid sextiden 

samlades vi inne hos Tulgaa för en kopp te och sockerka-

ka. Vi åkte sedan en bit västerut längs sjöns södra sida. 

Det blåste friskt men det kom trots det en del fåglar fly-

gande längs sjön, bland annat en svarthuvad trut, sandtär-

na och rödhuvad dykand. 

  Tillbaka vid lägret hade Tulgaa dukat upp frukostbordet 

med ägg, stekt korv, nygräddade platta bröd och frukt. 

Till det te eller juice. Sedan hjälpte vi tältpersonalen att 

plocka ihop våra tält, kuddar, sovsäckar och sängar.  

Strax efter att vi lämnat vår trevliga tältplats vid Orog 

Nuur såg vi en saxaulvarfågel sitta högst upp i en buske. 

Den var betydligt ljusare än vår varfågel. Färden gick 

vidare norrut i ett försök att hitta Holboj Lake. Vi hittade 

den till slut och där fanns två mongolpipare bland alla 

skärfläckor.  

  Nästa stopp blev i Bogd och där väntade något efter-

längtat – vårt försenade bagage! Äntligen fick Åke sitt 

snus och Micael sina grövre skor! Lyckliga for vi vidare 

mot fågelsjön Böön Tsagaan Nuur. Vi tog lunchrast vid 

ett par röda runda klippformationer. Där serverades ” Mc 

Gobi", det vill säga hamburgare som Tulgaa gjort. Mum-

sigt!  

  Det blåste fortfarande mycket när vi kom till byn Baat-

sagaan bara någon mil från sjön. Här fanns det ett litet 

hopp om att hitta kalla öl till kommande middagar, men 

efter att ha besökt byns alla små affärer fick vi nöja sig 

med några burkar rumsvarmt öl. Det pågick en volley-

bollturnering i staden så vi passade på att titta lite på en 

av hemmalagets matcher. Självklart hejade vi på Baatsa-

gaan! 

  Vi for ned till sjön och medan tältlägret fixades tog vi en 

promenad.  Det var fullt med fåglar vid vårt floddelta. 

Massor med storskarvar, gråhägrar, mongoltrutar, tärnor 

och änder. Flera svarthuvade trutar flög förbi och likaså 

skräntärnor och vitvingade tärnor. Det stod en grupp om 

100 skedstorkar vid mynningen och även en svart stork. 

Vi hittade en skäggtärna på stranden och lite här och där 

gick stripgäss. Tillbaka vid lägret var dagens middag 

serverad. Det var fläskkotlett med kokta grönsker och till 

efterrätt inlagda päron. 

 

Tisdag 4 juni 

Det var vindstilla när vi vaknade och klockan sex stod 

morgonkaffet framdukat. Sedan var vi sugna på att i 

lugnare vind och med bättre ljus spana av fåglarna vid 

sjön. En av de första fåglarna som vi såg var en ung 

bandhavsörn. Vi kunde sedan studera skillnaden mellan 

små- och rödhalsad snäppa.  

  Efter frukosten stack vi över till markerna norr om 

flodmynningen. Förutom en himla massa fjädermyggor i 

luften fanns där mängder av änder, vitfågel och vadare. 

Bland annat fick vi se resans första asiatiska beckasin-

snäppa – en sådan grann fågel. I det blöta gräset satt 

starrsångare och snappade myggor och i en vattenpöl 

simmade en smalnäbbad simsnäppa. Plötsligt hittade 

reseledaren en spännande and bland gräsänderna. Det 

visade sig vara östlig fläcknäbband som är ovanlig i 

Mongoliet. Efter en stund hittade vi en till! 

  Vi gick vidare och kunde njuta av fler asiatiska becka-

sinsnäppor, sibirisk tundrapipare och roskarl. Under 

bilfärden tillbaka såg vi ytterligare en bandhavsörn.  

  Till dagens lunch fick vi ”Gobisnitzel" och tomatsoppa. 

Därefter blev det läge för en siesta på tältsängen – om 

man inte ville sitta utanför tältet och kika på backsvalor 

och andra förbipasserande fåglar. Det kom en stor get-

flock som närmade sig vårt läger men reseledaren förde 

med berått mod bort getterna.  

  Eftersom vi ännu inte sett reliktmås åkte vi söderut 

längs sjön. Vi spanade igenom många måsflockar men vi 

hittade tyvärr ingen reliktmås. Däremot fick vi se många 

arter vadare varav några var nya. Arter som kustsnäppa, 

spovsnäppa och rödhalsad snäppa var i sommardräkter 

med läckra färger. En ung bandhavsörn svävade flera 

varv över oss och visade upp sig fint. Ute på en sandrevel 

stod en purpurhäger – en udda plats för denna vasslevan-

de hägerart. 

  Till kvällen fick vi besök av tre grannar – några noma-

der som nyss mjölkat sina getter. De slog sig ner till 

bords och fick lite godsaker och något att dricka. Vi 

utbyte sånger med varandra och som vanligt vann mon-

golerna när det gäller skönsång (även om inte vi har så 

dåliga heller). Vi somnade till getternas gnäggande och 

sånglärkans sång. 

 

Onsdag 5 juni 

Uppstigning vid sextiden. Vi packade ihop våra saker, åt 

frukost och for sedan vidare norrut med sikte på Hangay-

bergen. Vi skulle alltså lämna Gobi och de torra marker-

na. Det var gott om stäppflyghöns längs första delen av 

bilfärden. Det verkar vara ett bra år för dem eftersom de 

flög två och två. Vi nådde staden Bayankhongor vid 

elvatiden. Medan vår personal passade på att tanka bilar-

na och komplettera maten passade vi på att skåda i en 

pilskog längs en flod. Vi fick se en pungmes bygga på sitt 

bo och en stenmård som var nere och drack vatten. Vi 
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fick också en nytt resekryss när vi hittade en bergstaj-

gasångare. 

 

Stenmård. Foto: Klaus Laimer 

 

  Vi blev upphämtade och körde in i dalen som floden 

kommer från. Utanför Erdene Zogt tog vi lunchpaus. 

Dagens lunchlåda innehöll potatis, grönsaker och kyck-

lingklubba. Bra kryddat och saftigt. Till efterrätt blev det 

en av våra favoriter – Choco Pie. 

  Färden gick vidare längs floden som vi passerade flera 

gånger så att vattnet skvätte på bilfönstret. På de gröna 

ängarna stod stripgås och jungfrutrana. Vi kom tidigt till 

”White Rock” – en klippformation före Tongorog Pass. 

En lokal som vi hittade på AviFaunas första resa till 

Mongoliet och där vi brukar se flera fina arter. Vi gick 

runt det lilla berget, men det var ovanligt tomt. Det enda 

nya blev en altaijärnsparv och vinterhämpling. Eftersom 

vi inte fick se ett par andra viktiga arter bestämde vi oss 

för att slå läger nedanför klippformationen. Över vårt 

tältläger svävade i tur och ordning en lammgam och en 

kungsörn.  

 

Torsdag 6 juni 

Eftersom vi inte fick se så många fåglar på ”White Rock” 

dagen innan steg vi upp strax före sex, drack en varm 

dryck och blev skjutsade upp till klippan. Solen höll på 

att gå upp och det var betydligt bättre fågelliv denna 

morgon. Rätt så snart hade vi fått se både sibirisk alpfink 

och bergrödstjärt. Dessutom en tartarfalk som satt och 

njöt av morgonstrålarna. Det var gott om vattenpiplärkor, 

stentrasten sjöng och ett par vitgumpad buskskvätta 

visade upp sig fint en kort stund. Belåtna traskade vi ned 

till vårt läger där frukosten var serverad. Idag var det 

förutom omelett och pannkakor även färsk yoghurt från 

jakmjölk som en av nomadkvinnorna levererat medan vi 

var iväg. Den föll oss alla i smaken. 

  Framåt kvart i nio fortsatte vi vår färd genom Hangay-

bergen och det uppe på en högplatå. Vi stannade till vid 

ett stort gravfält från bronsåldern. Förutom ett stort antal 

stenrösen finns där en Dear Stone – en rest sten med 

hällristningar som föreställer hjortar, solen och månen.  

  När vi nådde andra änden av högplatån klev vi av just 

vid trädgränsen för att gå en promenad i skogen nedanför. 

När vi skulle börja gå upptäckte vi två stäppörnar som 

spelflög. De följdes av en grupp på tio snögamar som 

hängde nästan stilla i uppåtvinden. En mäktig syn! Nere i 

skogen stötte vi på många bergstajgasångare. Vi hörde en 

rödhalsad trast varna men tyvärr såg vi den inte.  

  Vi kom ned till våra fordon och for vidare i Orkhonflo-

dens källflöden för att lite senare hamna i Orkhon Valley. 

Efter att bara sett jakar i höglandet blev det allt fler hästar 

som betade på de gröna ängarna. På ett ställe satt en 

kungsörn på en sten vid floden. Den var helt orädd - 

märkligt att se den annars skygga fågeln så där.  

  Framåt tretiden nådde vi samhället Bat Öltzin där vi 

köpte varsin glass. Det var den stora bröllopsdagen i 

Mongoliet så vi såg flera mongoler klädda i sina färggla-

da traditionella dräkter. Vi åkte de sista kilometerna och 

kom fram till HG Valley med sin fina tältplats i den 

skogsklädda dalgången. Vi tog en liten tur längs busk-

marken längst i dalens botten. Vi såg gråspett, tajgagök 

och brun törnskata. Vi hörde flera rubinnäktergalar och 

en domherre. Vi avslutade dagen med att äta fruktsallad 

till förrätt och fårgryta som huvudrätt. 

 

HG Valley. Foto: HG Karlsson 

 

Fredag 7 juni 

Vi vaknade till spillkråkans rullande flyktläte och att 

varmt kaffe stod på bordet. Efter en slurk och ett par 

cookies promenerade vi upp i en parkliknande skog 

ovanför vårt läger. Tallsparven satt i en trädtopp och 

sjöng. Det satt även många klippkajor i lärkträden men 

ännu lustigare var det att se några roständer balansera på 

tunna torra grenar uppe i de höga träden. I ett klipparti 

satt en nunnestenskvätta och visade upp sig i fint med-

ljus.  

  Frukosten stod på bordet när vi kom tillbaka - vi har 

blivit så bortskämda. Det verkade bli en ny härlig dag 

med både sol och moln. En perfekt dag för en längre 

vandring. Vi tog med ett litet lunchpaket och vatten och 

fick längre in i dalen. I en riktig urskog gjorde vi ett 

försök att hitta guldtrast. Det gjorde vi tyvärr inte men 

däremot hörde vi en tretåig hackspett trumma.  

  Några av oss fortsatte vandringen uppåt och efter en 

dryg timme kom vi till trädgränsen. Där satt en altairödst-

järt och sjöng. Det var även gott om tajgablåstjärt och vi 

hörde en rödhalsad trast varna.  

  På vägen ned skrämde vi upp en svartnäbbad tjäder - 

resans fjärde! Klaus som valde att gå lite långsammare 

såg en slaguggla. 

  När alla kommit tillbaka så ordnade våra mongoliska 

vänner en äkta mongolisk barbecue på ett nyslaktat får 

som de köpt av en nomad i dalen. När vi njutit av det 

goda köttet och rotsakerna stämde våra mongoliska vän-

ner upp med lite skönsång och vi kontrade med diverse 

svenska visor. Det blev en härlig stämning i den svala 

junikvällen. 
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Lördag 8 juni 

På vår sista morgonpromenad i HG Valley fick vi se 

vitgumpad buskskvätta än en gång väldigt fint. En rubin-

näktergal ville inte vara sämre där den satt med sin vack-

ra rubinröda haklapp mot solen. Efter frukosten var det 

dags att säga farväl till vår fina dalgång och åka till Kara-

korum – en gång huvudstad för Djingis Kahn. Vi besökte 

Erdene Zuu - ett område med många buddhistiska tempel 

och några få lämningar från Djingis Kahns tid. 

  Färden gick vidare norrut till sjön Ogii Nuur. Det var 

gott om mongolsnöfinkar längs vägen, men bara några 

enstaka stäppörnar (andra år har vi sett upp till tjugo 

örnar men i år verkade det vara sämre med sorkar och 

andra bytesdjur i området). Framme vid sjön hittade vi en 

fiskmås som är relativt ovanlig i Mongoliet. Vi såg även 

en storlom i sjön och en fin hane dvärgsävsparv längs 

stranden.  

  Via mindre terrängvägar över stäppen nådde vi så den 

asfalterade huvudvägen till Ulan Bataar. Milen gick 

snabbt på den raka vägen och i ett huj var vi vid fågelsjön 

Tsagaan Nuur. Vi hörde en kinesisk trastsångare direkt 

när vi klev ur bilen. Och ganska snart upptäckte Klaus 

den första brokiga kärrhöken över vassarna. Strax däref-

ter såg vi sex stycken till av den snygga kärrhöken! 

  Vi greppade tuberna och vandrade ut i våtmarken. Vi 

såg ett par glasögontrana med två ungar. Även resans 

första östliga gulärla. Några dammsnäppor varnade och 

en svangås likaså. Till vår förvåning fanns det östlig 

fläcknäbband även vid denna fågelsjö - en liten invasion 

av den östasiatiska anden på gång?  

  Medan vi skådat hade teamet satt upp vårt tältläger nära 

stranden av den större sjön så vi drog oss ditåt. Efter ännu 

en artgenomgång och middag kände alla för en tidig 

kväll. Så vi somnade till ljudet från de sibiriska paddor-

nas kväkande.  

 

Söndag 9 juni 

Halv sex var vi beredda att skjutsas bort till vassarna 

öster om sjön. Där var det full fart på de kinesiska trast-

sångarna. Det var ovanligt många i år - minst tio stycken. 

Det satt även en handfull fältsångare i vassen. Brokiga 

kärrhökar gled omkring och en östlig fläcknäbband flög 

över våra huvuden. Vi hittade även asiatisk beckasin-

snäppa och hörde en sibirisk rall. När vi vandrade tillbaka 

till lägret stötte vi på en dvärgsävsparv. 

  Efter ännu en fullödig frukost var det dags att tacka av 

vår lilla personalstyrka. Det var kockan Tulgaa, bilföra-

re/tältlägerassistent Batbold och allt-i-allon Hoiga. De 

hade verkligen skämt bort oss med sin service. 

  Nästa etappmål var Khustai nationalpark som är känd 

för att det var där man återinplanterade den mongoliska 

vildhästen Przewalski häst - eller Takhi som den heter på 

mongoliska. Idag finns det över 350 vilda hästar i parken. 

Efter att ha lämnat in vårt bagage i parkens ger camp for 

vi in i det kuperade området. Vi såg många murmeldjur 

längs vägen och efter en liten runda stannade vi till i ett 

litet bergspass. Där satte vi oss för att äta vårt lunchpaket 

som idag bestod av nudlar och fårkött. Medan vi njöt av 

alla smaker kunde vi spana efter vildhästar och vi hittade 

en hjord på sju stycken. Vi såg även en stor grupp med 

kronhjort. 

  Sedan var det dags för dagens andra promenad. Vi gick 

uppför en backe och i en buske satt en ängssparv och 

sjöng. Nu fick alla äntligen se den fina fältsparven. Högre 

upp fick vi syn på ytterligare två grupper Przewalski häst 

och en kronhjortshind med en liten prickig kalv. 

Mycket nöjda med alla nära möten for vi tillbaka till våra 

jurtor för en stunds vila på sängarna. Resten av eftermid-

dagen ägnade vi åt att kika på en film om nationalparken, 

ha en artgenomgång och dricka te/kaffe. Eftersom vi 

skulle upp tidigt nästa dag gick alla och la sig direkt efter 

middagen.  

 

Przewalski häst. Foto: Klaus Laimer 

 

Måndag 10 juni  

Väckarklockan ringde vid tio i fyra och det var mörkt när 

vi tio minuter senare samlades vid Ishees bil. Vi åkte till 

en bergsrygg längre in i parken. Där hittade vi en bra 

spaningsplats uppe bland några stenblock. Vi hade ett 

litet hopp om att få syn på varg men ingen gråben dök 

upp. Däremot såg vi en ung lammgam och vi hörde en 

stäpprapphöna. På återfärden bjöds vi på en magnifik 

flyguppvisning av en kungsörn. 

  Gercampens frukost satt fint och efter den belönades vi 

med en halvtimmes vila på maten. Sedan var det dags att 

packa ned kikaren och åka till storstaden Ulan Bataar. 

Där stannade vi till vid Bodios stickfabrik och köpte lite 

varma jak- och kashmirprodukter i deras lilla butik. Fina 

presenter till de nära och kära där hemma. Sedan var det 

dags för lite lyxliv i det fyrstjärniga Kempinski Hotel. 

Bad i badkar, Wifi och lunch - vi mådde som prinsar! 

  Vi avslutade dagen med att promenera in till stadens 

centrum för att äta på en fin restaurang. Där tackade vi 

Ishee och Ganaa från Mongol Khan Expeditions för 

förträffligt bra program och underbar resa. Hemma vid 

hotellet var vi inte svårvaggade! 

 

Tisdag 11 juni 

Uppstigning vid halv fem och sista sakerna packades ned. 

Nere vid receptionen fanns lite morgonkaffe och de 

frukostpåsar som vi beställt dagen innan. Ishee dök upp 

strax efter fem och körde oss till flygplatsen. Eftersom 

det ljusnat kunde vi se de mer vanliga fåglarna i Mongo-

liet som alpkråka, skata och orientseglare en sista gång – 

för denna resa.  

  Efter att sagt hejdå till Ishee (som skulle åka direkt till 

mongolisk TV för att medverka i ett morgonprogram) 

checkade vi in och åt sedan vår medhavda frukost. Däref-

ter väntade bara en hemfärd men innan dess kunde vi 

konstatera att vi sett 220 arter och framför allt hade vi fått 

se de flesta önskade fåglarna ovanligt bra. 

 

HG Karlsson 

 

 



 
Bandhavsörn. Foto: Klaus Laimer 

 

Artlista fåglar 
1 Stripgås Anser indicus   

Observerad 7 dagar totalt 

2 Grågås Anser anser rubrirostris   

30 Orog Nuur 2.6, 10 Böön Tsagaan Nuur 3.6, 20 Böön Tsagaan Nuur 4.6, 10 Tsagaan Nuur 8.6 och 4 Tsagaan 

Nuur 9.6 

3 Svangås Anser cygnoides   

4 Gun Galuut 28.5, 2 Gun Galuut 29.5, 4 Böön Tsagaan Nuur 3.6, 20 Böön Tsagaan Nuur 4.6, 8 Tsagaan Nuur 8.6 

och 6 Tsagaan Nuur 9.6 

4 Knölsvan Cygnus olor   

2 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

5 Sångsvan Cygnus cygnus   

Observerad 6 dagar totalt 

6 Gravand Tadorna tadorna   

Observerad 6 dagar totalt 

7 Rostand Tadorna ferruginea   

Observerad 13 dagar totalt 

8 Mandarinand Aix galericulata   

2 Terelj 27.5 och 1 Tsagaan Nuur 8.6 

9 Årta Spatula querquedula   

Observerad 7 dagar totalt 

10 Skedand Spatula clypeata   

Observerad 7 dagar totalt 

11 Snatterand Mareca strepera strepera   

Observerad 8 dagar totalt 

12 Praktand Mareca falcata   

2 Gun Galuut 28.5 och 3 Tsagaan Nuur 9.6 

13 Bläsand Mareca penelope   

Observerad 6 dagar totalt 

14 Östlig fläcknäbband Anas zonorhyncha   

2 Böön Tsagaan Nuur 4.6, 1 Tsagaan Nuur 8.6 och 1 Tsagaan Nuur 9.6 

15 Gräsand Anas platyrhynchos platyrhynchos   

Observerad 10 dagar totalt 

16 Stjärtand Anas acuta   

6 Gun Galuut 28.5 och 8 Böön Tsagaan Nuur 4.6 
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17 Kricka Anas crecca   

10 Gun Galuut 28.5, 10 Böön Tsagaan Nuur 4.6, 10 Tsagaan Nuur 8.6 och 5 Tsagaan Nuur 9.6 

18 Rödhuvad dykand Netta rufina   

30 Böön Tsagaan Nuur 4.6, 10 Ogii Nuur 8.6, 8 Tsagaan Nuur 8.6 och 4 Tsagaan Nuur 9.6 

19 Brunand Aythya ferina   

Observerad 7 dagar totalt 

20 Vigg Aythya fuligula   

Observerad 5 dagar totalt 

21 Knölsvärta Melanitta deglandi stejnegeri   

15 Gun Galuut 28.5, 3 Böön Tsagaan Nuur 4.6 och 3 Ogii Nuur 8.6 

22 Knipa Bucephala clangula clangula   

Observerad 6 dagar totalt 

23 Storskrake Mergus merganser merganser   

5 Tuul 26.5, 2 Terelj 26.5, 6 Gun Galuut 28.5, 2 Gun Galuut 29.5 och 2 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

24 Svartnäbbad tjäder Tetrao urogalloides urogalloides   

3 Terelj 27.5 

25 Altajsnöhöna Tetraogallus altaicus   

1 Yolym am 30.5 och 1 hörd Yolym am 31.5 

26 Berghöna Alectoris chukar pubescens   

2 Yolym am 31.5 

27 Stäpprapphöna Perdix dauurica dauurica   

1 hörd Khustai NR 10.6 

28 Storlom Gavia arctica arctica   

1 Ogii Nuur 8.6 

29 Skäggdopping Podiceps cristatus cristatus   

Observerad 6 dagar totalt 

30 Svarthalsad dopping Podiceps nigricollis nigricollis   

10 Gun Galuut 28.5 och 4 Gun Galuut 29.5 

31 Svart stork Ciconia nigra   

1 Böön Tsagaan Nuur 3.6 

32 Skedstork Platalea leucorodia leucorodia   

Observerad 7 dagar totalt 

33 Rördrom Botaurus stellaris stellaris   

1 hörd Orog Nuur 2.6 och 1 hörd Orog Nuur 3.6 

34 Gråhäger Ardea cinerea cinerea   

Observerad 7 dagar totalt 

35 Purpurhäger Ardea purpurea manilensis   

1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

36 Ägretthäger Ardea alba alba   

3 Orog Nuur 2.6 och 15 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

37 Storskarv Phalacrocorax carbo sinensis   

Observerad 6 dagar totalt 

38 Lammgam Gypaetus barbatus barbatus   

2 Yolym am 30.5, 2 Yolym am 31.5, 1 Tongorog Pass 5.6 och 1 Khustai NR 10.6 

39 Snögam Gyps himalayensis   

7 Yolym am 30.5, 5 Yolym am 31.5 och 10 Tongorog Pass 6.6 

40 Grågam Aegypius monachus   

Observerad 11 dagar totalt 

41 Stäppörn Aquila nipalensis nipalensis   

1 Gun Galuut 29.5, 2 Orkhon River Valley 6.6, 6 längs vägen 8.6 och 5 längs vägen 9.6 

42 Kungsörn Aquila chrysaetos kamtschatica   

Observerad 9 dagar totalt 

43 Sparvhök Accipiter nisus nisosimilis   

1 Terelj 27.5 

44 Brun kärrhök Circus aeruginosus aeruginosus   

3 Orog Nuur 2.6 

45 Brokig kärrhök Circus spilonotus   

7 Tsagaan Nuur 8.6 och 4 Tsagaan Nuur 9.6 

46 Brun glada Milvus migrans lineatus   

Observerad 10 dagar totalt 

47 Bandhavsörn Haliaeetus leucoryphus   

1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 och 2 Böön Tsagaan Nuur 5.6 

48 Mongolvråk Buteo hemilasius   

Observerad 8 dagar totalt 

49 Orientvråk Buteo japonicus japonicus   

1 Terelj 27.5 och 1 Terelj 28.5 



  AVIFAUNA

   

 13 

50 Ormvråk Buteo buteo vulpinus   

2 Orkhon River Valley 6.6 och 4 Orkhon River Valley 7.6 

51 Sibirisk rall Rallus indicus   

1 hörd Tsagaan Nuur 9.6 

52 Dvärgsumphöna Porzana pusilla pusilla   

1 Yolym am 30.5 och 1 Yolym am 31.5 

53 Sothöna Fulica atra atra   

15 Gun Galuut 28.5, 4 Böön Tsagaan Nuur 3.6, 4 Böön Tsagaan Nuur 4.6, 200 Ogii Nuur 8.6, 10 Tsagaan Nuur 8.6 

och 10 Tsagaan Nuur 9.6 

54 Glasögontrana Antigone vipio   

3 Gun Galuut 28.5, 5 Gun Galuut 29.5, 6 Tsagaan Nuur 8.6 och 3 Tsagaan Nuur 9.6 

55 Jungfrutrana Grus virgo   

Observerad 11 dagar totalt 

56 Trana Grus grus   

4 Böön Tsagaan Nuur 4.6 och 3 Tsagaan Nuur 8.6 

57 Styltlöpare Himantopus himantopus   

Observerad 7 dagar totalt 

58 Skärfläcka Recurvirostra avosetta   

Observerad 6 dagar totalt 

59 Tofsvipa Vanellus vanellus   

Observerad 7 dagar totalt 

60 Sibirisk tundrapipare Pluvialis fulva   

1 Gun Galuut 28.5 och 9 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

61 Mindre strandpipare Charadrius dubius curonicus   

Observerad 6 dagar totalt 

62 Svartbent strandpipare Charadrius alexandrinus alexandrinus   

10 Orog Nuur 2.6, 50 Böön Tsagaan Nuur 3.6 och 100 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

63 Mongolpipare Charadrius mongolus schaeferi   

3 längs vägen 3.6, 1 Böön Tsagaan Nuur 3.6 och 8 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

64 Ökenpipare Charadrius leschenaultii leschenaultii   

2 längs vägen 1.6 

 

 
Orientpipare. Foto: Klaus Laimer 

 

65 Orientpipare Charadrius veredus   

1 längs vägen 1.6 

66 Småspov Numenius phaeopus   

2 Gun Galuut 28.5 

67 Rödspov Limosa limosa melanuroides   

6 Gun Galuut 28.5 och 1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 
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68 Roskarl Arenaria interpres interpres   

4 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

69 Kustsnäppa Calidris canutus piersmai   

1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

70 Brushane Calidris pugnax   

1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

71 Spovsnäppa Calidris ferruginea   

2 Böön Tsagaan Nuur 3.6 och 8 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

72 Mosnäppa Calidris temminckii   

10 Gun Galuut 28.5 

73 Långtåsnäppa Calidris subminuta   

1 Gun Galuut 28.5 och 1 Gun Galuut 29.5 

74 Rödhalsad snäppa Calidris ruficollis   

10 Gun Galuut 28.5 och 1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

75 Sandlöpare Calidris alba   

5 Gun Galuut 28.5 

76 Kärrsnäppa Calidris alpina   

1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

77 Småsnäppa Calidris minuta   

1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

78 Asiatisk beckasinsnäppa Limnodromus semipalmatus   

9 Böön Tsagaan Nuur 4.6 och 2 Tsagaan Nuur 9.6 

79 Tajgabeckasin Gallinago megala   

1 Tuul 26.5 

80 Enkelbeckasin Gallinago gallinago gallinago   

1 Tuul 26.5, 1 Gun Galuut 29.5 och 1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

81 Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus   

1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

82 Drillsnäppa Actitis hypoleucos   

1 Tuul 26.5, 1 Gun Galuut 28.5 och 1 Tsagaan Nuur 8.6 

83 Rödbena Tringa totanus ussuriensis   

Observerad 9 dagar totalt 

84 Dammsnäppa Tringa stagnatilis   

4 Gun Galuut 29.5, 2 Tsagaan Nuur 8.6 och 4 Tsagaan Nuur 9.6 

85 Grönbena Tringa glareola   

1 Gun Galuut 28.5 och 1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

86 Svartsnäppa Tringa erythropus   

5 Gun Galuut 28.5 och 1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

87 Gluttsnäppa Tringa nebularia   

2 Gun Galuut 28.5 

88 Skrattmås Chroicocephalus ridibundus   

Observerad 6 dagar totalt 

89 Svarthuvad trut Ichthyaetus ichthyaetus   

2 Orog Nuur 3.6, 10 Böön Tsagaan Nuur 3.6, 50 Böön Tsagaan Nuur 4.6 och 4 Böön Tsagaan Nuur 5.6 

90 Fiskmås Larus canus heinei   

1 Ogii Nuur 8.6 

91 Vegatrut Larus vegae mongolicus   

Observerad 9 dagar totalt 

92 Sandtärna Gelochelidon nilotica   

1 Orog Nuur 3.6, 2 Böön Tsagaan Nuur 3.6, 1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 och 2 Tsagaan Nuur 9.6 

93 Skräntärna Hydroprogne caspia   

1 Orog Nuur 2.6, 1 Orog Nuur 3.6, 15 Böön Tsagaan Nuur 3.6 och 15 Böön Tsagaan Nuur 4.6 

94 Fisktärna Sterna hirundo minussensis   

Observerad 9 dagar totalt 

95 Skäggtärna Chlidonias hybrida hybrida   

1 Böön Tsagaan Nuur 3.6 

96 Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus   

Observerad 7 dagar totalt 

97 Stäppflyghöna Syrrhaptes paradoxus   

Observerad 5 dagar totalt 

98 Klippduva Columba livia var. domestica   

Observerad 11 dagar totalt 

99 Stenduva Columba rupestris rupestris   

1 längs vägen 1.6 

100 Större turturduva Streptopelia orientalis orientalis   

2 Gun Galuut 28.5 och 1 Dalanzadgad 30.5 
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101 Turkduva Streptopelia decaocto decaocto   

2 Dalanzadgad 30.5 och 2 längs vägen 3.6 

 

 
Tajgagök. Foto: Klaus Laimer 

 

102 Tajgagök Cuculus optatus   

2 hörda Terelj 28.5, 1 Orkhon River Valley 6.6, 2 hörda Orkhon River Valley 7.6 och 1 hörd Orkhon River Valley 

8.6 

103 Gök Cuculus canorus   

Observerad 9 dagar totalt 

104 Berguv Bubo bubo   

1 hörd Yolym am 1.6 

105 Slaguggla Strix uralensis daurica   

1 Orkhon River Valley 7.6 

106 Tornseglare Apus apus pekinensis   

Observerad 11 dagar totalt 

107 Orientseglare Apus pacificus pacificus   

Observerad 12 dagar totalt 

108 Härfågel Upupa epops epops   

Observerad 8 dagar totalt 

109 Göktyta Jynx torquilla chinensis   

2 Terelj 28.5 och 1 hörd Orkhon River Valley 8.6 

110 Tretåig hackspett Picoides tridactylus tridactylus   

1 hörd Orkhon River Valley 7.6 

111 Mindre hackspett Dryobates minor kamtschatkensis   

2 Terelj 26.5 

112 Större hackspett Dendrocopos major brevirostris   

1 hörd Terelj 26.5, 1 hörd Terelj 27.5 och 1 hörd Terelj 28.5 

113 Spillkråka Dryocopus martius martius   

1 hörd Terelj 28.5, 1 hörd Orkhon River Valley 6.6, 1 Orkhon River Valley 7.6 och 1 Orkhon River Valley 8.6 

114 Gråspett Picus canus jessoensis   

1 Terelj 26.5, 1 Orkhon River Valley 6.6, 1 Orkhon River Valley 7.6 och 1 Orkhon River Valley 8.6 

115 Rödfalk Falco naumanni   

1 Yolym am 31.5 

116 Tornfalk Falco tinnunculus tinnunculus   

Observerad 8 dagar totalt 

117 Amurfalk Falco amurensis   

3 Tuul 26.5 
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118 Lärkfalk Falco subbuteo subbuteo   

1 Gun Galuut 28.5 

 

 
Tartarfalk. Foto: Klaus Laimer 

 

119 Tatarfalk Falco cherrug   

2 Terelj 28.5, 1 Gun Galuut 28.5, 2 Yolym am 30.5, 1 Yolym am 31.5, 1 längs vägen 5.6, 1 Tongorog Pass 6.6 och 

1 Khustai NR 10.6 

120 Brun törnskata Lanius cristatus cristatus   

Observerad 9 dagar totalt 

121 Isabellatörnskata Lanius isabellinus isabellinus   

2 Dalanzadgad 30.5, 5 Khongor Sands 2.6, 5 längs vägen 2.6 och 1 Orog Nuur 3.6 

122 Saxaulvarfågel Lanius pallidirostris   

1 Orog Nuur 3.6 

123 Nötskrika Garrulus glandarius brandtii   

2 Terelj 27.5 och 1 Orkhon River Valley 7.6 

124 Skata Pica pica   

Observerad 10 dagar totalt 

125 Hendersons ökenskrika Podoces hendersoni   

11 längs vägen 2.6 

126 Alpkråka Pyrrhocorax pyrrhocorax   

Observerad 13 dagar totalt 

127 Klippkaja Coloeus dauuricus   

Observerad 7 dagar totalt 

128 Råka Corvus frugilegus pastinator   

15 Tuul 26.5, 1 Terelj 27.5, 1 längs vägen 9.6 och 1 Ulaanbataar 11.6 

129 Svartkråka Corvus corone orientalis   

Observerad 11 dagar totalt 

130 Korp Corvus corax kamtschaticus   

Observerad 15 dagar totalt 

131 Svartmes Periparus ater ater   

5 Terelj 27.5 

132 Talltita Poecile montanus baicalensis   

1 Terelj 26.5, 6 Terelj 27.5, 4 Terelj 28.5 och 1 hörd Orkhon River Valley 7.6 
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133 Azurmes Cyanistes cyanus yenisseensis   

3 Tuul 26.5 

134 Talgoxe Parus major kapustini   

Observerad bara 3 dagar totalt 

 

 
Vitkronad pungmes som bygger bo. Foto: Klaus Laimer 

 

135 Vitkronad pungmes Remiz coronatus stoliczkae   

1 hörd Tuul 26.5, 3 Gun Galuut 28.5, 2 Dalanzadgad 30.5 och 1+2 hörda Bayankhongor 5.6 

136 Sånglärka Alauda arvensis   

Observerad 6 dagar totalt 

137 Tofslärka Galerida cristata magna   

3 Dalanzadgad 30.5 och 1 längs vägen 3.6 

138 Berglärka Eremophila alpestris brandti   

Observerad 13 dagar totalt 

139 Korttålärka Calandrella brachydactyla   

3 Khongor Sands 1.6, 8 Orog Nuur 2.6, 4 Böön Tsagaan Nuur 3.6, 7 Böön Tsagaan Nuur 4.6 och 1 Böön Tsagaan 

Nuur 5.6 

140 Mongollärka Melanocorypha mongolica   

30 Gun Galuut 28.5, 20 Gun Galuut 29.5, 2 Böön Tsagaan Nuur 4.6, 4 längs vägen 8.6, 15 längs vägen 9.6, 5 Khus-

tai NR 9.6 och 5 Khustai NR 10.6 

141 Mongolisk dvärglärka Alaudala cheleensis   

4 Gun Galuut 28.5, 1 Gun Galuut 29.5, 4 längs vägen 2.6, 20 Ogii Nuur 8.6 och 10 längs vägen 9.6 

142 Backsvala Riparia riparia   

1 Gun Galuut 28.5, 2 Gun Galuut 29.5, 3 Böön Tsagaan Nuur 3.6, 5 Böön Tsagaan Nuur 4.6 och 1 längs vägen 8.6 

143 Ladusvala Hirundo rustica tytleri   

Observerad 8 dagar totalt 

144 Klippsvala Ptyonoprogne rupestris   

4 Yolym am 30.5, 20 Yolym am 31.5, 4 längs vägen 1.6 och 2 Tongorog Pass 5.6 
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145 Hussvala Delichon urbicum lagopodum   

Observerad 7 dagar totalt 

146 Bergtajgasångare Phylloscopus humei humei   

1 Bayankhongor 5.6, 15 Orkhon River Valley 6.6 och 1 Orkhon River Valley 7.6 

147 Tajgasångare Phylloscopus inornatus   

Observerad 6 dagar totalt 

 

 
Kungsfågelsångare med mat i näbben. Foto: Klaus Laimer 

 

148 Kungsfågelsångare Phylloscopus proregulus   

Observerad 6 dagar totalt 

149 Stensångare Phylloscopus griseolus   

2 Yolym am 31.5 

150 Brunsångare Phylloscopus fuscatus fuscatus   

Observerad 11 dagar totalt 

151 Sibirisk lundsångare Phylloscopus plumbeitarsus   

2 Terelj 26.5, 1 Dalanzadgad 30.5 och 1 Bayankhongor 5.6 

152 Nordsångare Phylloscopus borealis   

5 Terelj 26.5, 1 Terelj 27.5, 1 Gun Galuut 28.5 och 2 Dalanzadgad 30.5 

153 Kinesisk trastsångare Acrocephalus orientalis   

1 hörd Tsagaan Nuur 8.6 och 10 Tsagaan Nuur 9.6 

154 Fältsångare Acrocephalus agricola agricola   

1 Tsagaan Nuur 8.6 och 5 Tsagaan Nuur 9.6 

155 Tjocknäbbad sångare Arundinax aedon   

1 Gun Galuut 29.5 

156 Starrsångare Helopsaltes certhiola   

12 Böön Tsagaan Nuur 4.6 och 1 Ogii Nuur 8.6 

157 Höksångare Sylvia nisoria merzbacheri   

2 Dalanzadgad 30.5 

158 Ärtsångare Sylvia curruca halimodendri   

1 Terelj 28.5, 2 Bayankhongor 5.6 och 2 Orkhon River Valley 8.6 

159 Ökensångare Sylvia nana   

1 Khongor Sands 1.6 

160 Törnsångare Sylvia communis rubicola   

8 Yolym am 31.5, 1 Orkhon River Valley 7.6 och 2 Orkhon River Valley 8.6 

161 Nötväcka Sitta europaea asiatica   

1+1 hörd Terelj 26.5 och 2+2 hörda Terelj 27.5 

162 Murkrypare Tichodroma muraria nepalensis   

1 Dalanzadgad 30.5 
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163 Trädkrypare Certhia familiaris daurica   

1 Terelj 27.5 

164 Gråstare Spodiopsar cineraceus   

3 Terelj 26.5 

165 Rosenstare Pastor roseus   

3 längs vägen 8.6 

166 Gråhalsad trast Turdus obscurus   

1 Terelj 26.5 och 2 Dalanzadgad 30.5 

167 Rödhalsad trast Turdus ruficollis   

1 hörd Orkhon River Valley 6.6 och 1 hörd Orkhon River Valley 7.6 

168 Grå flugsnappare Muscicapa striata mongola   

1 Tuul 26.5, 1 Bayankhongor 5.6, 1 Tongorog Pass 5.6 och 1 Orkhon River Valley 8.6 

169 Glasögonflugsnappare Muscicapa dauurica dauurica   

Observerad 5 dagar totalt 

 

 
Rubinnäktergalen är vanlig i ”HG Valley”. Foto: Klaus Laimer 

 

170 Rubinnäktergal Calliope calliope calliope   

1 Tuul 26.5, 10 Terelj 26.5, 1 Terelj 27.5, 4 Terelj 28.5, 6 hörda Orkhon River Valley 6.6, 3+3 hörda Orkhon River 

Valley 7.6 och 1+1 hörd Orkhon River Valley 8.6 

171 Tajgablåstjärt Tarsiger cyanurus   

1 Terelj 27.5 och 2+5 hörda Orkhon River Valley 7.6 

172 Tajgaflugsnappare Ficedula albicilla   

Observerad 4 dagar totalt 

173 Altajrödstjärt Phoenicurus erythronotus   

1 Orkhon River Valley 7.6 

174 Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros phoenicuroides   

3 Yolym am 31.5 och 1 Tongorog Pass 5.6 

175 Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus phoenicurus   

2 Terelj 27.5, 1 Orkhon River Valley 6.6 och 2 Orkhon River Valley 7.6 

176 Svartryggig rödstjärt Phoenicurus auroreus auroreus   

2 Tuul 26.5, 3 Terelj 26.5, 1 Terelj 27.5, 3 Terelj 28.5, 2 Gun Galuut 28.5, 1 Orkhon River Valley 6.6 och 1 Orkhon 

River Valley 7.6 

177 Bergrödstjärt Phoenicurus erythrogastrus grandis   

1 Tongorog Pass 6.6 

178 Stentrast Monticola saxatilis   

Observerad 6 dagar totalt 

179 Vitgumpad buskskvätta Saxicola maurus maurus   

2 Tongorog Pass 6.6, 1 Orkhon River Valley 7.6 och 2 Orkhon River Valley 8.6 

180 Amurbuskskvätta Saxicola stejnegeri   

1 Terelj 27.5 
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181 Stenskvätta Oenanthe oenanthe oenanthe   

Observerad 13 dagar totalt 

182 Isabellastenskvätta Oenanthe isabellina   

Observerad 13 dagar totalt 

183 Ökenstenskvätta Oenanthe deserti deserti   

1 Dalanzadgad 30.5, 2 längs vägen 1.6, 2 Khongor Sands 1.6 och 6 längs vägen 2.6 

184 Nunnestenskvätta Oenanthe pleschanka   

Observerad 7 dagar totalt 

185 Saxaulsparv Passer ammodendri   

2 Khongor Sands 1.6 

186 Gråsparv Passer domesticus domesticus   

Observerad 9 dagar totalt 

187 Pilfink Passer montanus   

Observerad 14 dagar totalt 

188 Stensparv Petronia petronia brevirostris   

1 Gun Galuut 28.5, 5 längs vägen 1.6 och 2 längs vägen 8.6 

189 Snöfink Montifringilla nivalis groumgrzimaili   

20 Yolym am 30.5, 20 Yolym am 31.5 och 4 Yolym am 1.6 

 

 
Mongolsnöfink. Foto: Klaus Laimer 

 

190 Mongolsnöfink Pyrgilauda davidiana   

1 Gun Galuut 28.5, 3 längs vägen 5.6, 30 längs vägen 8.6 och 4 Tsagaan Nuur 9.6 

191 Altajjärnsparv Prunella himalayana   

1 Tongorog Pass 5.6 

192 Brun järnsparv Prunella fulvescens dahurica   

6 Yolym am 30.5, 10 Yolym am 31.5, 4 Yolym am 1.6, 1 längs vägen 5.6, 2 Tongorog Pass 5.6 och 8 Tongorog 

Pass 6.6 

193 Mongoljärnsparv Prunella koslowi   

1 Yolym am 30.5 

194 Östlig gulärla Motacilla tschutschensis   

4 Tsagaan Nuur 8.6 

195 Citronärla Motacilla citreola citreola   

Observerad 6 dagar totalt 
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196 Forsärla Motacilla cinerea cinerea   

Observerad 7 dagar totalt 

197 Sädesärla Motacilla alba baicalensis   

Observerad 9 dagar totalt 

 

 
Större piplärka. Foto: Klaus Laimer 

 

198 Större piplärka Anthus richardi   

Observerad 7 dagar totalt 

199 Mongolpiplärka Anthus godlewskii   

Observerad 9 dagar totalt 

200 Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni yunnanensis   

Observerad 6 dagar totalt 

201 Vattenpiplärka Anthus spinoletta blakistoni   

1 Gun Galuut 28.5, 1 hörd Yolym am 31.5, 3 Tongorog Pass 5.6 och 6 Tongorog Pass 6.6 

202 Bofink Fringilla coelebs coelebs   

2 Terelj 27.5 

203 Stenknäck Coccothraustes coccothraustes coccothraustes   

20 Dalanzadgad 30.5 och 1 Yolym am 31.5 

204 Domherre Pyrrhula pyrrhula   

1 Orkhon River Valley 6.6 

205 Mongolfink Bucanetes mongolicus   

30 längs vägen 1.6, 10 längs vägen 2.6 och 10 längs vägen 5.6 

206 Sibirisk alpfink Leucosticte arctoa sushkini   

1 Tongorog Pass 5.6 och 2 Tongorog Pass 6.6 

207 Rosenfink Carpodacus erythrinus grebnitskii   

Observerad 10 dagar totalt 

208 Ametistrosenfink Carpodacus davidianus   

20 Yolym am 31.5 

209 Vinterhämpling Linaria flavirostris altaica   

3 Tongorog Pass 5.6 och 4 Tongorog Pass 6.6 

210 Mindre korsnäbb Loxia curvirostra altaiensis   

2 Terelj 27.5 

211 Tallsparv Emberiza leucocephalos leucocephalos   

8 Terelj 26.5, 4 Terelj 27.5 och 2 Terelj 28.5 

212 Mongolsparv Emberiza godlewskii godlewskii   

4 Yolym am 31.5 och 1 längs vägen 2.6 
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213 Ängssparv Emberiza cioides cioides   

1 Gun Galuut 28.5 och 1 Khustai NR 9.6 

 

 
Ängssparv. Foto: Klaus Laimer 

 

214 Ortolansparv Emberiza hortulana   

1 Orkhon River Valley 6.6 och 3 Orkhon River Valley 8.6 

215 Rödkindad sparv Emberiza fucata fucata   

2 Gun Galuut 28.5 

216 Dvärgsparv Emberiza pusilla   

1 Yolym am 31.5 

217 Gyllensparv Emberiza aureola   

1 Gun Galuut 28.5 

218 Gråhuvad sparv Emberiza spodocephala spodocephala   

4 Terelj 27.5 

219 Dvärgsävsparv Emberiza pallasi lydiae   

2 Gun Galuut 28.5, 1 Gun Galuut 29.5, 1 Ogii Nuur 8.6 och 2 Tsagaan Nuur 9.6 

220 Sävsparv Emberiza schoeniclus   

2 Böön Tsagaan Nuur 4.6 och 1 Tsagaan Nuur 9.6 
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Sibirisk jordekorre – väldigt söt liten ”Piff och Puff”. Foto: Klaus Laimer 

 

Artlista däggdjur 
1 Tolai Hare Lepus tolai (Tolaihare)   

1 längs vägen 28.5, 1 Gun Galuut 28.5, 1 Dalanzadgad 30.5, 2 Khongor Sands 1.6 och 1 Orkhon River Valley 8.6 

2 Pallas Pika Ochotona pallasi (Sibirisk piphare) 

20 Yolym am 30.5, 50 Yolym am 31.5 och 2 Yolym am 1.6 

3 Brandt's Vole Lasiopodomys brandtii   

100 Gun Galuut 28.5, 20 längs vägen 8.6, 50 längs vägen 9.6 och 50 Khustai NR 9.6 

4 Mongolian Gerbil Meriones unguiculatus (Mongolisk gerbil/ökenmus)   

2 Yolym am 30.5, 1 Yolym am 31.5, 1 Khongor Sands 1.6, 4 Ogii Nuur 8.6 och 10 Tsagaan Nuur 9.6 

5 Mongolian Marmot Marmota sibirica   

8 Gun Galuut 28.5, 2 Tongorog Pass 6.6, 15 Khustai NR 9.6 och 5 Khustai NR 10.6 

6 Eurasian Red Squirrel Sciurus vulgaris (Ekorre)   

1 Terelj 27.5 och 1 Orkhon River Valley 7.6 

7 Red-cheeked Ground Squirrel Spermophilus erythrogenys   

4 längs vägen 1.6 och 6 längs vägen 5.6 

8 Long-tailed Ground Squirrel Spermophilus undulatus   

Observerad 8 dagar totalt 

9 Siberian Chipmunk Tamias sibiricus (Sibirisk jordekorre)   

1 Terelj 27.5 

10 Corsac Fox Vulpes corsac (Korsakräv)   

1 längs vägen 1.6 

11 Red Fox Vulpes vulpes (Rödräv)   

1 längs vägen 3.6, 1 Böön Tsagaan Nuur 4.6 och 1 Tongorog Pass 6.6 

12 Stone Marten Martes foina (Stenmård)   

1 Bayankhongor 5.6 

13 Wild horse Equus ferus przewalskii  Endemisk 

36 Khustai NR 9.6 

14 Siberian Roe Deer Capreolus pygargus (Sibiriskt rådjur)   

1 hörd Terelj 27.5 

15 Red Deer Cervus elaphus (Kronhjort)   

31 Khustai NR 9.6 och 20 Khustai NR 10.6 

16 Siberian Ibex Capra sibirica (Sibirisk stenbock)   

11 Yolym am 31.5 

17 Goitered Gazelle Gazella subgutturosa (Krävgasell)   

31 Orog Nuur 2.6 och 2 längs vägen 3.6 

18 Argali Ovis ammon   

5 Gun Galuut 28.5 
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Argali – stora långbenta bergsfår med rejäla horn. Foto: Klaus Laimer 

 

 

Det fina våtmarksområdet vid Tsagaan Nuur. Foto: HG Karlsson 

 


