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OMSLAG. Jargalantbergen. Foto: HG Karlsson.
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Vi såg många lammgamar i Jargalantbergen. Foto: Carl Sörensen.

INLEDNING
På denna vår första resa till västra Mongoliet fanns det både inslag av spänning och osäkerhet. Skulle vi lyckas
få se snöleopard i den isolerade bergskedjan Jargalantbergen? Detta utan att behöva utsätta oss för kyla och höga
höjder. Det visade sig utvecklas till något av en thriller när vi inför vår sista morgon uppe i bergen inte sett någon stor katt trots många timmars spaningar och besök i tre olika dalgångar. Våra engagerade nomader ville lika
mycket som vi att alla skulle få se en snöleopard i deras hemmafjäll. Då dök den upp som en silhuett högst upp
på en bergsrygg men försvann nästan direkt. Därefter vidtog intensiva spaningar och som tur dök den upp igen så
att de flesta fick se det vackra djuret.
Nu bjuder en höstresa till Mongoliet på så mycket mer. Vi fick se den märkliga saigaantilopen flera gånger och i
tajgan hörde vi en varg yla. Och lammgam svävade över den fina dalgången där vi hade vårt basläger.
Våtmarken Gun Galuut bjöd på osedvanligt många glasögontranor och en överraskning i form av en rastande
brednäbbad simsnäppa. Det kryllade av sorkar på marken vilket lockade till sig tartarfalk, stäppörn och korsakräv. Vi hälsade på världens enda vildhäst, Przewalski häst, i Khustai nationalpark. Där fanns det även murmeldjur som fortfarande var vakna.
Sedan njöt vi av alla rastande småfåglar från Sibirien och Altajbergen. Det var flera arter vackra rödstjärtar och
järnsparvar. Vi hade turen att kunna besöka en nystartad ringmärkningsstation där vi titta närmare på arter som
azurmes, rosaryggig rosenfink och svartstrupig järnsparv. I samma område fick vi se den mytiska bergsbeckasinen.
Vi blev även överväldigade av mängden fåglar i sjön Khar us Nuur. Bland de över hundratusen sjöfåglarna hittade vi kopparand och krushuvad pelikan. Och att se jättestora flockar stäppflyghöns var en mäktig syn.
Vi kommer också minnas alla våra mongoliska vänner som gjorde dagarna på stäppen, tajgan och i bergen till ett
härligt minne. De fixade till och med bordsservering med en trerätters lunch i fält djupt inne i Jargalantbergen!
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vid ett antal platser med pil- och aspskog. Det var inte en
massa fåglar men en del roliga arter. Erik hittade två
dvärgsparvar som vi alla fick kika närmare på. Våra
första tallsparvar fick också vår uppskattning. Det fanns
gott om svartryggig rödstjärt och rödhalsad trast. Erik
fotograferade en skum trast som visade sig vara en rödtrast. Vi såg även en rödräv som var nere vid floden för
att dricka och en sibirisk jordekorre roade oss en stund.
Vår andra chaufför Bayra kände till ett ställe där man
föder upp bävrar och vi bestämde oss för att göra ett
besök. Vi fick se bäverungar från både i år och förra året.
De kommer sedan planteras ut i floder varifrån de nästan
försvunnit på grund av jakt. Bävercentrat visade sig även
vara en bra fågellokal med bland annat resans första (och
enda) brunsångare.
Vi fortsatte färden mot Terelj nationalpark och fick se två
stäppörnar och de första berglärkorna. Några longtailed
ground squirrels kilade snabbt över vägen.
Vi nådde vår lodge lagom till lunch. Efter att ha fått våra
moderna jurtor (med golvvärme) väntade en trerätters
lunch.
Efter en kort lunchvila testade vi några lokaler längs
vägen till byn Terelj. Det var ovanligt tomt på tättingar
men vi lyckades i alla fall få se gråspett, nötskrika, tallsparv, tajgablåstjärt och lite annat smått och gott. Vi hade
bättre utdelning på rovfåglarna då vi fick se grågam,
orientvråk, brun glada och duvhök. Dagens fjärde däggdjursart blev en ekorre som här i öster är svart med vit
haklapp.
Tillbaka vid våra jurtor väntade artgenomgång, middag
och vila.

Söndag 29 september
Resans extradagar började tidigt på morgonen på Ulan
Bataars flygplats där vi mötte Ishee som både var vår
agent, lokala guide och chaufför. Efter en kopp kaffe
körde vi iväg i gryningsljuset mot floden Tuul strax
utanför Ulan Bataar (kallad lokalt för UB). Alpkråkor
lekte i luften när vi klev av bilen och tog en promenad i
den parkliknande skogen längs floden. Bland träden
hittade vi snart rastande fåglar som svartryggig rödstjärt,
kungsfågelsångare och tajgablåstjärt. En stor flock gråstare kom och landade på andra sidan floden och i vattnet
simmade några mandarinänder. Det fanns gott om trastar
varav de flesta var rödhalsad trast men även enstaka
individer svarthalsad trast. Vi bjöds även på fina obsar på
azurmes, östlig blåskata och stenknäck. Resans första
rovfåglar blev havsörn, dvärgörn, mongolvråk, tornfalk
och en trolig sparvhök. Mitt i alla upplevelser bjöds vi på
goda smörgåsar som Ishees fru Ganaa fixat på morgonen.
Vi avslutade förmiddagen skådning med att stanna till vid
Swan Lake - några mindre vattensamlingar i utkanten av
miljonstaden UB. Förutom några vega/mongoltrutar
fanns det bara lite vanliga änder och gråhägrar i våtmarken.
Därefter åkte vi in till centrum där vi hämtade upp Erik
som anlänt dagen innan. Vi tog en liten promenad och vid
stadens stora torg berättade Ishee lite kortfattat om Mongoliets brokiga historia. En av promenadens höjdare var
fjärilen större dagsvärmare som surrade runt i en blomsterplantering.
Nu började vi bli hungriga så vår värd tog oss till en
restaurang där vi fick smaka på olika mongoliska rätter.
Det blev en så kallad "god start" på den kulinariska delen
av resan!
Eftersom de flesta i sällskapet inte sovit mycket på flyget
bestämde vi oss för att checka in på det flotta hotellet
Kempinski och ta en lång eftermiddagsvila. Utvilade
samlades vi vid halv sex för artgenomgång och middag
på en restaurang nära vårt hotell.

Vi spanar efter och fotograferar diverse trastar längs
floden Tuul. Foto: HG Karlsson.
Måndag 30 september
Efter en härlig natt med god sömn väntade en rejäl hotellfrukost. Vi laddade väl för en hel dags fågelskådning norr
om UB. Efter att ha trasslat oss ut ur UB tog vi en annorlunda väg till Terelj. Vi följde floden Tuul med hjälp av
mindre vägar. Detta visade sig vara en betydligt vackrare
väg än den vi brukar ta om sommaren. Vi stannade till

Tretåig hackspett. Foto: Gunnar Steinholtz.
Tisdag 1 oktober
Idag var det dags för första försöket att hitta den mytomspunna svartnäbbade tjädern. På vägen till vår tjäderskog
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stannade vi för en större flock småfåglar vid vår färdväg.
Det visade dig vara mest tallsparvar men även någon
enstaka ängsparv och mongolsparv. Det var även gott om
rödhalsad trast och stenknäck. En tretåig hackspett gladde
oss lite extra - inte minst de med kameror som fick fina
bilder på den orädda hackspetten.
Framme i tjäderskogen började vi att gå sakta uppför.
Marken var alldeles gul av alla fallna barr från lärkträden.
De flesta blommorna hade vissnat men vi såg pimpinell
och en hög blåklocka. Lars-Bertil såg en vitryggig hackspett som hastigast.
Efter en dryg timmes letande tog vi en fikapaus bland
grova lärkträd. Efter en köttmacka ville några i gruppen
testa skogen ovanför medan de andra ville ta det lugnt
och vila benen. Promenadgruppen belönades med en
piphare i ett hav med stenar och det vilande gänget fick
besök av två nötkråkor.
Under tiden hade Ishee kontaktat en vän i Terelj som
berättade att han sett en större flock med tjädrar på en
annan lokal. Så vi gjorde en snabb reträtt och åkte till den
andra lokalen som låg djupare in i nationalparken. Vi
hämtade upp en lokal vägvisare som tog oss upp på en
bergsrygg med mycket sibirisk tall. Efter en andra lunchfika återupptog vi sökandet efter tjädern. Området kändes
lovande men tyvärr hittade vi inga tjädrar denna gången
heller. Däremot fick vi se spillning från både myskhjort
och brunbjörn. Under vår vandring tillbaka till bilarna
hörde vi en varg yla ett par gånger. När vi så sammanfattade dagen kunde vi konstatera att vi så klart hoppats på
att få se svartnäbbad tjäder men bjudits på andra fina
upplevelser.
Tillbaka i lodgen väntade en fiskmiddag.

bland annat mongolisk pizza och honungsmelon. Vi
somnade mätta och nöjda!

Det var invasion av Brandt´s Vole på stäppen. Foto:
Gunnar Steinholtz.
Torsdag 3 oktober
Det hade snöat under natten så marken var vit när vi klev
ut ur våra jurtor. Idag var det dags att lämna tajgan i
Terelj och fara ut på stäppen till Gun Galuut. Framme vid
de små sjöarna vid ingången till reservatet kunde vi konstatera att det var gott om sork av arten Brandt's Vole.
Dessa hade lockat till sig tartarfalkar, mongolvråkar och
stäppörnar. På marken sprang även några mongollärkor
och lappsparvar. I sjöarna fanns det en massa änder och
både strip- och svangås. Vi hittade även en brednäbbad
simsnäppa - en sällsynt art i Mongoliet.
Vi for vidare till våtmarkerna inne reservatet. Där fick vi
genast se en flock med tranor som cirklade över ett berg.
Det var 16 stycken glasögontranor! I våtmarken fanns det
ytterligare 12 stycken av dessa mycket stora tranor. Några murmeldjur var fortfarande vakna och även här var det
tusentals med sorkar som irrade omkring. Två svarta
storkar kom inflygande och anslöt dig till en liten grupp
artfränder.
Vi hittade ett soligt ställe med lä - perfekt läge för en
lunchpaus. Det kom ett gäng nykläckta tistelfjärilar som
var intresserade av våra apelsinklyftor och vi bjöd villigt
på denna energi i kylan. Efter en skön paus i vintersolen
for vi till en utsiktsplats över våtmarken. Förutom alla
glasögontranor och svarta storkar såg vi en blå kärrhök
och några sädgäss. Allra roligast var dock en mycket
nyfiken småvessla som kom nära oss när vi stod alldeles
stilla.
En annan kul upplevelse fick vi precis utanför reservatet.
En korsakräv låg och smög på några sorkar och tog ingen
notis av oss inne i bilarna. Den gjorde en attack på en
sork men missade den precis och sorken försvann ned i
ett hål. Men det fanns tusentals sorkar till så den led
ingen nöd!
Framåt tvåtiden for vi mot Ulan Bataar där vi tog in på
vårt fina hotell igen. Där väntade Rolf som flugit via
Kazakstan. Efter en mindre vila på sängen väntade nästa
höjdpunkt - en mongolisk kulturafton. Vi fick vara med
om en fantastisk föreställning med strupsång, folkmusik,
maskdans, skönsång och inte minst en kontorsionist (en
ormmänniska). En sådan dag!

Onsdag 2 oktober
Eftersom några ville ge den svartnäbbade tjädern en ny
chans delade vi upp gruppen idag. Flera valde det lugnare
alternativet som innebar förmiddag i de fina öppna markerna nära byn Terelj och på eftermiddagen besök i ett
litet buddhisttempel. Promenaden på förmiddagen gav
fina obsar på ängssparv, gråspett, mandarinand och inte
minst bruntrast.
Man såg även en tartarfalk inte så långt från vår lodge.
Och uppe vid templet sibirisk järnsparv.
Tjädergruppen åkte till ett ytterligare ställe för den skygga hönsfågeln. Vi hade även idag med oss den lokala
vägvisaren Chukar. På vägen till bergsryggen med tall
och lärkträd såg vi två sibiriska rådjur. Återigen traskade
vi varligt fram på sluttningen. Den första hönsfågeln vi
såg var en järpe. Efter en halvtimme skrämde vi upp en
svartnäbbad tjädertupp som flög ner mot dalen. De kraftiga vingslagen hördes väl. En stund senare stötte Chukar
upp tre tjädrar som han bedömde vars hönor. Även de
flög nedåt och vi bestämde oss för att gå i den riktningen.
Rätt så snart såg Lars-Bertil en brun fågel flyga åt vänster. Det visade sig vara en slaguggla och strax hade vi alla
sett denna urskogens uggla. Vi fick tyvärr inte kontakt
med någon av tjädrarna igen utan fick trösta oss med en
järpe till och fina obsar på nötkråka. Vi hittade även
spillning från varg och hörde en kronhjort bröla. Lunchpaket var som vanligt förträffligt med wraps som förrätt
och ris med kycklinggryta som huvudrätt. Det är annat
det än de traditionella mackorna med skinka och ost!
På tal om mat så besökte vi en nomadfamilj som bjöd på
några traditionella saker. Till exempel torkad yoghurt och
mjölkte – båda gjort på mjölk från jak. Vi fullföljde
dagens matorgie med en smakrik middagsbuffé med

Fredag 4 oktober
Vid klockan åtta var hela sällskapet samlat efter att de tre
sista resenärerna anlänt från Moskva. Vi träffades vid
floden Tuul och vi noterade direkt att det fanns lite mer
fågel där nu än förra gången. Nya arter för resan blev
stäpprapphöna och långstjärtad rosenfink. Vi njöt även av
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fina obsar på azurmes, vitryggig hackspett och tajgablåstjärt.
Vi for vidare till Khustai nationalpark för att titta på
Przewalski häst. På vägen dit såg vi flera grågamar och
stäppörnar. Inne i parken upptäckte vi några murmeldjur
som bevakade sina hålor. Lite längre fram stannade vi för
att spana efter vildhästar och rätt så snart fick vi syn på en
ung hingst. Det låg även en stor kronhjort uppe på ett
krön. Vi körde vidare och stötte på en flock på 14 Przewalski hästar som gick precis bredvid vägen Vi fick
verkligen närkontakt av världens enda vilda vildhäst –
vilken succé!
Vi hade visserligen nått dagens stora mål men tog ändå
en liten runda till i nationalparken. Vi fick därigenom se
en stor grupp med grågamar och örnar som slogs om ett
dött djur.
Det blev lunchdags så vi for till Khustai Ger Camp där vi
fick sitta inne i deras restaurang och äta vårt medhavda
lunchpaket. Vi passade även på att kika på deras utställning om vildhästar och övrig fauna i nationalparken.
På vägen ut till stora asfaltsvägen stannade vi till vid
några små sanddyner med lite buskar. Där upptäckte vi en
varfågel som visade sig vara en kinesisk varfågel. Erik
hittade fyra dvärgsävsparv och vi skrämde upp två japanska vaktlar. Det blev flera riktigt roliga arter på detta
korta stopp med andra ord!
Vi lämnade Khustai och for mot Ulan Bataar. Vi stannade
till vid Bodio´s fabriksförsäljning där många passade på
att köpa varma och sköna kläder i jak- och kashmirull.
Sedan for vi vidare till vårt hotell där de nyanlända
checkade in och fick en välbehövlig vila före middag och
artgenomgång. Denna dag åt vi på en japansk restaurang
och vi fick besök av en representant från Mongolia Snow
Leopard Trust. Hon berättade om deras verksamhet med
både forskning och information och stöd till nomaderna
som bor i snöleopardernas område. Mycket intressant
information inför våra dagar i Jargalantbergen.

en sovmorgon och en lång härlig frukost. På väg till
flygplatsen stannade vi till vid Zaisan Hill varifrån vi
hade en fin utsikt över Ulan Bataar. Ishee berättade om
stadens korta historia och om den byggboom som just nu
råder i staden. Vi såg en massa höga hyreshus som växer
upp som svampar.
Flyget till Khovd tog knappt två timmar. På flygplatsen
blev vi upphämtade av två Furgon – de ryska fyrhjuliga
minibussarna. Dessa tog oss till vårt hotell som visade sig
hålla förhållandevis hög standard. Vi fick lunch innan vi
checkade in. Sedan var det dags för dagens fågelskådning. Det tillsammans med Silas – en skådare från Färöarna som just nu bor i Khovd. Han tog oss till en plantering utanför staden. Där finns det havtornsbuskar som
lockar till sig en del rastande fåglar. Nästan direkt vi se
flera snygga hanar bergrödstjärt. Det var gott om svarthalsade trastar och inne buskarna gömde det sig några
svartstrupiga järnsparvar. Några visade sig som hastigast
för oss. En tajgahök och en stenfalk drog snabbt förbi.
Det fanns även altairödstjärt, bergstajgasångare, tajgaflugsnappare och en större turturduva. Gunnar hittade en
rödhake vilket gjorde Silas lite upphetsad. Den är nämligen ovanlig i Mongoliet.
Vi var ett nöjt gäng som for tillbaka till hotellet för en
god middag, artgenomgång och sömn.
Söndag 6 oktober
Efter frukosten for vi till samma plantering utanför
Khovd som igår. Vi märkte redan direkt att det kommit
lite flera fåglar under natten. Det var gott om ängssparv
och bland dem fanns minst en mongolsparv. Vi såg en
tajgahök och en klippsvala. Både altai- och bergrödstjärt
var på plats. Likaså svartstrupig järnsparv och tajgaflugsnappare. Ny art blev brun järnsparv.
Vi for lite längre västerut till en lokal där Silas sett Henderson´s ökenskrika. Men trots idogt letande hittade vi
ingen skrika. Vi fick nöja oss med några sibiriska stenbockar och stora gräshoppor som spelflög med raspande
vingljud. Längs vägen tillbaka till Khovd stötte vi upp
några stora flockar stäppflyghöns vilket gladde många
lite extra.
Vi åkte vidare ned till den stora fågelsjön Khar us Nuur
där lunchen väntade. Stärkta av pumpasoppa och köttgryta gick vi ned till sjöstranden och spanade ut över den
flera mil långa och grunda sjön. Det var pepprat med
änder, doppingar och gäss. Säkert mer än hundratusen
sjöfåglar och den som dominerade i antal var rödhuvad
dykand. En stäpphök och några blå kärrhökar drog förbi.
Lite längre norrut hittade Silas två kopparänder i vattnet.
En sibirisk tundrapipare kom och visade upp sig väl. Lite
längre bort längs sjön låg några krushuvade pelikaner och
fiskade.
Vi for till sjöns södra ände där stora vassbälten breder ut
sig. I det området hittade vi bland annat en fältpiplärka,
svarthuvad trut och bläsgäss. Solen började gå ned så vi
lämnade en av Centralasien bästa fågelsjöar med en
förnöjsam min.
Måndag 7 oktober
Frukost klockan sju och avfärd vid åtta. Vi hade en överraskning till gruppen – vi skulle besöka den ringmärkningsstation som nyligen etablerats i Manchan inte så
långt från Jargalantbergen. Just då fanns det en svensk
ringmärkare där, Anton Blanch. Han tyckte det var trevligt att träffa svenskar igen efter några veckor utomlands.

Mongolvråk var tämligen allmän på stäppen. Foto: Gunnar Steinholtz.
Lördag 5 oktober
Idag var det dags att åka västerut till Khovd. Eftersom
flyget inte gick förrän klockan halv ett kunde vi unna oss
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Vi fick ta del av ringmärkningen och Anton visade upp
arter som azurmes, altairödstjärt, svartstrupig järnsparv
och inte minst en rosenryggad rosenfink. Kul att få se
fåglarna så nära. Vi tog även en promenad i området och
fick bland annat se stenduva, skogsduva och en tajgahök.
Anton hade sett en bergsbeckasin längs en bäck nära
stationen så vi gick dit för att se om den fanns kvar. Och
det gjorde den! Tänk att få se en sådan svårsedd fågel så
där lätt!

många gånger för att spana av sluttningarna efter snöleopard eller något annat spännande. Vi hittade minst tre
lammgamar i olika åldrar. En yngre fågel satt i boet där
den var född. På samma klippa satt det några stenduvor.
En liten grupp sibiriska stenbockar gick på sluttningen
mitt emot oss. Det kom flera flockar med småfågel. Det
var mest stensparv men även en del mongolsparv och
brun järnsparv. Några såg fyra grå alpfinkar.
Vi tog lunchrast vid ett område med större stenblock. På
vissa av dem fanns det hällristningar, föreställande olika
bytesdjur, från bronsåldern. Här delade vi på gruppen - en
halva följde med Ishee och Bava längre in i dalen och den
andra halvan tog det lugnt en stund innan de började att
gå tillbaka mot lägret där varm dryck väntade. Bavas
grupp såg ingen snöleopard men hittade i alla fall lite
spillning från den stora katten. Hemmavid fortsatte vi att
spana efter snöleopard på bergssidorna närmast lägret
men även denna gång blev vi lottlösa.
Efter middagen visade Ishee en film som handlade om en
nomadfamilj och deras kameler. Så vi hade en biograf
mitt ute i vildmarken!

Lunchen intogs i Bavas mammas hus. Foto: HG Karlsson.
Lunchen åt vi hemma hos vår nomad och värd i bergen,
Bavas, mamma. Det blev broccolisoppa och hemmagjorda "piroger". Många tyckte det var intressant att få chansen att titta in i ett enkelt mongoliskt hem.
Sedan var det dags för oss att åka till Jargalantbergen,
vilket bara låg några mil bort. Vi färdades först över en
stenöken med bara lite växtlighet. Detta är den mongoliska saigans hemland och det dröjde inte länge förrän vi
såg en liten grupp på fem av denna märkliga lilla antilop.
De trippade fram med huvudet nedsänkt. När vi sedan
körde vidare såg vi ytterligare elva stycken. Vi hade även
några mongolfinkar och flera tusen stäppflyghönor!
Vi nådde vårt basläger vid fyratiden. Bava hade lånat
ihop och satt upp tio jurtor till oss. En var ett kök och en
annan samlingsplats. Resten var till oss att sova i så de
som valt enkelrum fick en hel jurta för sig själv. Lyx!
Efter att ha slängt in våra saker så spanade vi av bergssidorna efter snöleopard. Vi såg direkt en liten grupp ibex
(Sibirisk stenget) och strax därefter en lammgam. Några
valde att skåda småfåglar bland de gamla popplarna längs
den bäck som lägret låg intill. De hittade bland annat en
gulsparv som är ovanlig i Mongoliet.
Solen började gå ned så vi valde att krypa in i samlingstältet för en artgenomgång. Denna följdes av middag med
sallad till förrätt, pasta som huvudrätt och fruktcocktail
som dessert. Därefter gick var och en till sina sängar med
stort duntäcke och kudde. En skön natts sömn väntade!

En av dalgångarna som vi promenerade i och spanade
efter snöleopard. Foto: Jonas Norin.
Onsdag 9 oktober
Frukost serverades klockan sju. Idag fick vi bland annat
stekt bröd, ägg och korv. Klockan åtta satt vi i våra fordon igen. Idag satsade vi på en dal strax norr om oss.
Längs vägen till dalen såg bara reseledaren åter igen
mongolisk snöfink. Men det rättade till sig när vi börjat
promenaden och en liten flock mongoliska snöfinkar flög
över oss. Samma gällde vanlig snöfink - bara HG hade
sett den fram till idag men nu fick alla se en under vandringen i dalen. Vi såg även helt överraskande en sorgmantel - långt ifrån de skogar denna fjäril brukar vara i.
När vi kommit längre in dalen bredde dalen ut sig och vi
fann en trevlig plats för vårt basläger. Därifrån kunde vi
med tubkikarens hjälp spana av många bergsryggar och
dalsidor. Vi hittade några ibex, bland annat fyra baggar
med gigantiska horn. En fågel med mycket vitt på satt
högst uppe på en topp. Vi var mycket förbryllade över
vad det kunde vara. En altaisnöhöna eller en rovfågel?
Efter en lång stund vände den på sig, flaxade med vingarna och flög iväg. Då såg vi att det var en ovanligt ljus
och stor tartarfalk, troligen av rasen altaicus.
Hur vi än spanade fick vi inte se någon snöleopard även
denna dag. Mest spännande observation hade Gunnar när
han såg en ensam iberisk stenbock plötsligt börja springa
och oroligt titta sig omkring. Hur vi än spanade såg vi
inte vad som oroat ibexen. Kan det ha varit en stor katt?

Tisdag 8 oktober
Klockan sju stod kaffet och te färdigt i stora tältet. Till
det fick vi nygräddade mongoliska plättar. Silas hade
hittat en hona svartvit flugsnappare - ytterligare en ovanlig art i Mongoliet - så de flesta gick dit och fick se den.
När vi kom tillbaka till lägret stod frukosten färdig. Det
saknades inget på det bordet kan jag lova.
Vi hade bestämt att utforska dalen som vi bodde i och vi
fick skjuts den första kilometern av våra ryska fordon.
Sedan började vi traska långsamt uppåt. Vi stannade till
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Hemma i lägret njöt alla av kaffe och te. Solen värmde
skönt och vi såg två gamla kungsörnar tillsammans med
två grågamar. Kvällens middag bestod av grillspett med
goda grönsaker till.

Vi åt frukost klockan halv sex och fick skjuts den första
kilometern. På så sätt kunde vi börja spana efter snöleopard redan i gryningen. Det dröjde inte mer än en dryg
halvtimme förrän Ishee plötslig ropade "SNOW LEOPARD!". Han hade upptäckt en som gick högst upp på en
bergskam. Den försvann rätt så snabbt så bara några få
fick se den stora katten. Men nu visste vi vart vi skulle
koncentrera vår spaning. Efter en kvart sågs den igen och
då fick nästan alla se snöleoparden. Man såg fläckarna,
den långa kroppen och svansen. Succé! Äntligen fick vi
lön för alla timmars spaning och strävanden. Efter denna
häftiga upplevelse var det svårt att kika efter något annat
men vi såg några ibex och en drös med bruna järnsparvar.
Tillbaka i lägret njöt alla av kaffe och te. Till det några
goda kex. Sedan dukade Tomin och Tulgaa upp en riktig
lunchbuffé med sallader, kokta grönsaker, fruktfat och tre
olika kötträtter. Vilken festmåltid!
Sedan var det dags att ta farväl av vår duktiga lägerpersonal och vårt värdpar som gjort våra dagar i Jargalantbergen till en oförglömlig upplevelse.
Eftersom vi fick lite tid över gjorde vi ett försök att hitta
Hendersons ökenskrika. Efter en timmes letande såg
Gunnar en ökenskrika stå tätt intill en liten buske. Snart
hade alla få se även denna efterlängtade art. Vilken dag!
Vi såg en Hendersons ökenskrika till innan vi började vår
färd till vårt hotell i Khovd. Vi passade på att stanna till
en kort stund vid Khar us Nuur där vi återigen fick se
arter som svarthuvad trut, skedstork och rostand. Vi fick
även en ny art för resan, nämligen pilgrimsfalk.
Det var ett sömnigt gäng som tog in på hotellet, duschade
och åt lite mongolisk mat. Erik berättade lite om AviFauna Naturresors verksamhet. Sedan somnade alla gott efter
ännu en lyckad resdag.

Torsdag 10 oktober
Väckning redan klockan halv fem för att vi skulle vara på
plats vid gryningen. Bava hade valt en dalgång i södra
delen av Jargalantbergen och det tog drygt två timmar
innan vi var framme. Tulgaa och hennes assistent Nomin
fixade snabbt lite varm dryck som tillsammans med de
goda plättarna fick bli vår första frukost.
Nu hade vi nya berg och klippor att spana igenom. Återigen hittade vi bara sibiriska stenbockar varav fyra relativt nära oss. Efter en dryg timme hade vår personal dukat
upp frukostbordet. Det var en märklig känsla att sitta och
äta ägg och bacon mitt i de vackra bergen. Även havregrynsgröten smakade extra gott. Det flög förbi en del
fåglar. Bland annat stenduva och snöfink. De bruna järnsparvarna, vinterhämpling, och mongolsparv var allomstädes närvarande även idag. Några valde att vandra lite
längre in i dalen och upptäckte ett gäng altajsnöhöns högt
uppe i sluttningen. De gick och betade gräs och örter.

Lördag 12 oktober
Sovmorgon till klockan halv åtta. Eftersom flyget till
Ulan Bataar inte skulle gå förrän klockan två så hann vi
med lite skådning i planteringen utanför Khovd. Det var
spännande att se om det kommit några nya fåglar och om
några lämnat det trädrika området med havtornsbuskar.
Alla trastar och de flesta av rödstjärtarna hade stuckit.
Till vår glädje fanns det en del nya fåglar, bland annat
fyra arter rosenfink. Först såg vi en hona asiatisk alpfink
och sedan i andra änden av havtornsbuskaget en större
rosenfink och tre stycken rosenryggad rosenfink. Karl
hittade därefter ett par långstjärtad rosenfink.
Inne i havtornsbuskaget hade Khurle, den mongoliske
ringmärkaren som vi träffat i Manchan, satt upp några nät
för att testa om området kan vara bra ställe för ringmärkning framöver. Han hade fått svartstrupig järnsparv,
bergrödstjärt och ängssparv.
Vi fortsatte att spana i området och fick se lite fler azurmesar, bruna järnsparvar och en tajgahök. Framåt elva for
vi tillbaka till hotellet där vi packade ihop det sista och
fick sedan lunch i form av pizzabuffé.
Vid flygplatsen tackade vi våra förträffliga chaufförer
Gamba och Tsegii. Alltid lika glada och hjälpsamma.
Flyget tog drygt två timmar så vi landade i UB vid femtiden. Trafiken var något bättre så här en lördag eftermiddag och det var ett kärt återseende att checka in på Hotel
Kempinski igen.
Vi hade vår avslutningsmiddag på en restaurang mitt i
UB. Vi kunde sammanfatta resan med att den varit lyckad
med många minnen att ta med sig när mörkret sänker sig
hemma i Sverige. Vi tackade Ishee för ett lysande arran-

En trerätters lunch serverades djupt inne i bergen. Här
väntar vi på efterrätten. Foto: HG Karlsson.
Klockan ett serverades lunch i vår fältrestaurang. Tomatsoppa till förrätt och som huvudrätt blev det spagetti
bolognese. Efterrätten bestod av mongoliska maränger
och konfekt.
Eftersom inte alla sett snöhönan gick några bort till obsplatsen för de stora hönsfåglarna. De stod nu och vilade i
skuggan av några större stenar. Men lika vackra ändå.
Övriga i AviFaunagruppen gottade sig i solen och den
svalkande vinden. Utsikten var det inget att klaga över!
Strax efter klockan tre började vi köra hemåt. Ute på den
stora slätten i foten av bergen fick vi åter igen se mongolisk saiga. Först en flock på fem och sedan en på sju.
Eftersom det var mindre värmedallring denna dag kunde
vi se dem fint. Lite längre fram längs vägen stötte vi på
en ensam krävgasell. Tyvärr hade många gaseller dött
senaste vintern som varit ovanligt tuff i västra Mongoliet.
Efter en lång men härlig dag kom vi tillbaka till vårt läger
under de gamla popplarna. Vi började nästa känna oss
som hemma i våra jurtor!
Fredag 11 oktober
Äntligen. Till slut fick vi se den – snöleoparden! Och
detta i Bavas hemdal.
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gemang och hans trevliga små berättelser om sitt kära
hemland. Vi passade även på att kolla runt i gruppen
vilken som var resans art. Bland fåglarna blev det dött
lopp mellan lammgam och bergrödstjärt. Bland däggdjur
så var vinnaren så klart snöleopard.

gula bussen upp. Trafiken i UB var helt naturligt bättre en
söndagsmorgon. Framme vid flygplatsen tog vi farväl av
Ishee som skulle ta hand om Erik som stannade en dag
till i Mongoliet. Incheckningen gick smidigt och innan vi
klev på planet mot Moskva hade vi vår sista artgenomgång. Vi kunde konstatera att vi sett 171 fågelarter och 22
däggdjur. Av de sista var det en som stack ut lite extra snöleoparden!

Söndag 13 oktober
Eftersom flyget skulle avgå redan klockan fem över sju
så blev det uppstigning vid fyratiden. Vi hade beställt ett
frukostpaket kvällen innan som vi kunde hämta i receptionen. Det var smörgåsar, yoghurt, frukt och juice. Man
kunde ta lite kaffe och te på ett bord intill restaurangen så
vi fick en helt okej frukost. Halv fem dök Ishee och den

HG Karlsson

Vi såg många azurmesar under resan. Foto: Gunnar Steinholtz.
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Stäppflyghöna. Foto: Lars-Bertil Nilsson.

Artlista fåglar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bar-headed Goose Anser indicus (Stripgås)
1 Gun Galuut 3.10
Greylag Goose Anser anser rubrirostris (Grågås)
6 längs vägen 3.10, 200 Khar us Nuur 6.10 och 100 Khar us Nuur 11.10
Swan Goose Anser cygnoides (Svangås)
25 Gun Galuut 3.10 och 1 Khar us Nuur 6.10
Taiga Bean Goose Anser fabalis (Tajgasädgås)
5 Gun Galuut 3.10, 15 Khar us Nuur 6.10 och 1 hörd Khar us Nuur 11.10
Greater White-fronted Goose Anser albifrons (Bläsgås)
12 Khar us Nuur 6.10 och 4 Khar us Nuur 11.10
Mute Swan Cygnus olor (Knölsvan)
2 Khar us Nuur 6.10
Whooper Swan Cygnus cygnus (Sångsvan)
6 Tuul river 29.9, 6 Gun Galuut 3.10, 20 Khar us Nuur 6.10 och 10 Khar us Nuur 11.10
Common Shelduck Tadorna tadorna (Gravand)
6 Gun Galuut 3.10 och 1 Khar us Nuur 11.10
Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea (Rostand)
Observerad 8 dagar totalt
Mandarin Duck Aix galericulata (Mandarinand)
4 Tuul river 29.9 och 7 Terelj NP 2.10
Northern Shoveler Spatula clypeata (Skedand)
10 Gun Galuut 3.10, 10 Khar us Nuur 6.10 och 10 Khar us Nuur 11.10
Gadwall Mareca strepera strepera (Snatterand)
10 Tuul river 29.9, 20 Gun Galuut 3.10, 10 Tuul river 4.10, 100 Khar us Nuur 6.10 och 20 Khar us Nuur 11.10
Eurasian Wigeon Mareca penelope (Bläsand)
15 Tuul river 29.9, 30 Gun Galuut 3.10, 100 Khar us Nuur 6.10 och 30 Khar us Nuur 11.10
Mallard Anas platyrhynchos platyrhynchos (Gräsand)
10 Terelj NP 2.10, 100 Gun Galuut 3.10, 500 Khar us Nuur 6.10 och 20 Khar us Nuur 11.10
Northern Pintail Anas acuta (Stjärtand)
50 Gun Galuut 3.10, 50 Khar us Nuur 6.10 och 5 Khar us Nuur 11.10
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Eurasian Teal Anas crecca crecca (Kricka)
3 Tuul river 29.9, 20 Gun Galuut 3.10, 5 Tuul river 4.10, 50 Khar us Nuur 6.10 och 20 Khar us Nuur 11.10
Red-crested Pochard Netta rufina (Rödhuvad dykand)
Tusentals i Khar us Nuur 6.10 och 2 Khar us Nuur 11.10
Common Pochard Aythya ferina (Brunand)
10 Tuul river 4.10 och 20 Khar us Nuur 6.10
Ferruginous Duck Aythya nyroca (Vitögd dykand)
20 Khar us Nuur 6.10 och 1 Khar us Nuur 11.10
Tufted Duck Aythya fuligula (Vigg)
Observerad 5 dagar totalt
Common Goldeneye Bucephala clangula clangula (Knipa)
Observerad 5 dagar totalt
Common Merganser Mergus merganser merganser (Storskrake)
2 Tuul river 29.9, 1 Tuul river 4.10, 1 Khovd 5.10 och 50 Khar us Nuur 6.10
White-headed Duck Oxyura leucocephala (Kopparand)
4 Khar us Nuur 6.10
Hazel Grouse Tetrastes bonasia sibiricus (Järpe)
2 Terelj NP 2.10
Black-billed Capercaillie Tetrao urogalloides urogalloides (Svartnäbbad tjäder)
1 hörd Terelj NP 2.10
Altai Snowcock Tetraogallus altaicus (Altajsnöhöna)
9 Jargalant Mountain 10.10
Chukar Partridge Alectoris chukar (Berghöna)
30 Jargalant Mountain 8.10, 6 Jargalant Mountain 9.10 och 50 Jargalant Mountain 10.10
Daurian Partridge Perdix dauurica dauurica (Stäpprapphöna)
13 Tuul river 4.10

Stäpprapphöna. Foto: Lars-Bertil Nilsson.
29
30
31
32

Japanese Quail Coturnix japonica (Japansk vaktel)
2 Tuul river 4.10
Great Crested Grebe Podiceps cristatus cristatus (Skäggdopping)
5 Tuul river 29.9, 2 Tuul river 4.10 och 50 Khar us Nuur 6.10
Black-necked Grebe Podiceps nigricollis nigricollis (Svarthalsad dopping)
30 Khar us Nuur 6.10
Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia leucorodia (Skedstork)
75 Khar us Nuur 6.10, 1 Khovd 6.10 och 5 Khar us Nuur 11.10
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33
34

35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Grey Heron Ardea cinerea cinerea (Gråhäger)
Observerad 6 dagar totalt
Great Egret Ardea alba alba (Ägretthäger)
4 Khovd 5.10, 25 Khar us Nuur 6.10, 1 Khovd 6.10, 1 Khovd birdringing station 7.10, 20 Khar us Nuur 11.10 och 1
Khovd 12.10
Dalmatian Pelican Pelecanus crispus (Krushuvad pelikan)
9 Khar us Nuur 6.10
Great Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis (Storskarv)
Observerad 4 dagar totalt
Bearded Vulture Gypaetus barbatus barbatus (Lammgam)
1 Khar us Nuur 11.10 och upp till 5 Jargalant Mountain 7-10.10
Cinereous Vulture Aegypius monachus (Grågam)
Observerad 12 dagar totalt
Booted Eagle Hieraaetus pennatus (Dvärgörn)
1 Tuul river 29.9
Steppe Eagle Aquila nipalensis nipalensis (Stäppörn)
Observerad 7 dagar totalt
Golden Eagle Aquila chrysaetos kamtschatica (Kungsörn)
Observerad 7 dagar totalt
Japanese Sparrowhawk Accipiter gularis sibiricus (Tajgahök)
1 Khovd 5.10, 1 Khovd 6.10, 1 Khar us Nuur 6.10, 1 Khovd birdringing station 7.10, 2 Jargalant Mountain 10.10
och 1 Khovd 12.10
Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus nisosimilis (Sparvhök)
1 Terelj NP 1.10
Northern Goshawk Accipiter gentilis (Duvhök)
1 Terelj NP 30.9
Western Marsh Harrier Circus aeruginosus aeruginosus (Brun kärrhök)
1 Khar us Nuur 6.10 och 1 Khar us Nuur 11.10
Hen Harrier Circus cyaneus (Blå kärrhök)
1 Gun Galuut 3.10, 4 Khustai NR 4.10, 8 Khar us Nuur 6.10, 1 Khovd birdringing station 7.10 och 1 Khar us Nuur
11.10
Pallid Harrier Circus macrourus (Stäpphök)
1 Khar us Nuur 6.10
Black Kite Milvus migrans lineatus (Brun glada)
2 Ulaanbator 29.9 och 2 längs vägen 30.9
White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla albicilla (Havsörn)
1 Tuul river 29.9 och 1 Khar us Nuur 6.10
Upland Buzzard Buteo hemilasius (Mongolvråk)
Observerad 8 dagar totalt
Eastern Buzzard Buteo japonicus japonicus (Orientvråk)
1 längs vägen 30.9, 1 Terelj NP 30.9, 4 Terelj NP 1.10 och 2 Terelj NP 2.10
Eurasian Coot Fulica atra atra (Sothöna)
6 Tuul river 4.10, 100 Khar us Nuur 6.10 och 2 Khar us Nuur 11.10
White-naped Crane Antigone vipio (Glasögontrana)
28 Gun Galuut 3.10
Northern Lapwing Vanellus vanellus (Tofsvipa)
150 Gun Galuut 3.10 och 1 Khar us Nuur 6.10
Pacific Golden Plover Pluvialis fulva (Sibirisk tundrapipare)
1 Khar us Nuur 6.10
Grey Plover Pluvialis squatarola squatarola (Kustpipare)
1 Gun Galuut 3.10
Dunlin Calidris alpina (Kärrsnäppa)
3 Khar us Nuur 6.10
Eurasian Woodcock Scolopax rusticola (Morkulla)
1 Terelj NP 30.9
Solitary Snipe Gallinago solitaria (Bergbeckasin)
1 Khovd birdringing station 6.10
Red Phalarope Phalaropus fulicarius (Brednäbbad simsnäppa)
1 Gun Galuut 3.10
Green Sandpiper Tringa ochropus (Skogssnäppa)
1 Tuul river 4.10
Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus (Skrattmås)
50 Gun Galuut 3.10, 30 Khar us Nuur 6.10 och 100 Khar us Nuur 11.10

13

AVIFAUNA
63

Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus (Svarthuvad trut)
1 Khar us Nuur 6.10 och 1 Khar us Nuur 11.10

Svarthuvad trut. Foto: Lars-Bertil Nilsson.
64
65
66

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Mew Gull Larus canus (Fiskmås)
5 Gun Galuut 3.10
Vega Gull Larus vegae mongolicus (Vegatrut)
Observerad 7 dagar totalt. Förr kallad mongoltrut.
Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus (Stäppflyghöna)
200 Khovd 6.10, 150 Khar us Nuur 6.10, Minst 10 000 längs vägen 7.10, 1 Jargalant Mountain 9.10, 200 Jargalant
Mountain 10.10, 300 Jargalant Mountain 11.10 och 50 Khar us Nuur 11.10
Rock Dove Columba livia var. domestica (Klippduva)
Observerad 12 dagar totalt, varav några äkta klippduvor i Jargalantbergen.
Hill Pigeon Columba rupestris rupestris (Stenduva)
3 Khovd birdringing station 7.10, 60 Jargalant Mountain 8.10 och 20 Jargalant Mountain 10.10
Stock Dove Columba oenas (Skogsduva)
1 Khovd birdringing station 7.10
Common Wood Pigeon Columba palumbus casiotis (Ringduva)
2 Khovd 5.10 och 5 Khovd 12.10
Oriental Turtle Dove Streptopelia orientalis meena (Större turturduva)
1 Khovd 5.10 och 1 Khovd 6.10
Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto decaocto (Turkduva)
2 Tuul river 29.9
Ural Owl Strix uralensis daurica (Slaguggla)
1 Terelj NP 2.10
Little Owl Athene noctua plumipes (Minervauggla)
1 Khustai NR 4.10
Eurasian Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus tridactylus (Tretåig hackspett)
1 Terelj NP 1.10 och 1 Terelj NP 2.10
Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor kamtschatkensis (Mindre hackspett)
5 Tuul river 29.9, 4 längs vägen 30.9, 1 hörd Terelj NP 1.10 och 2 Terelj NP 2.10
Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major brevirostris (Större hackspett)
6 Tuul river 29.9, 1 Terelj NP 1.10 och 1 Khustai NR 4.10

14

AVIFAUNA
78

White-backed Woodpecker Dendrocopos leucotos leucotos (Vitryggig hackspett)
2 Terelj NP 1.10, 1 Terelj NP 2.10 och 1 Tuul river 4.10

Vitryggig hackspett. Foto: Gunnar Steinholtz.
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Black Woodpecker Dryocopus martius martius (Spillkråka)
1 hörd Terelj NP 3.10
Grey-headed Woodpecker Picus canus jessoensis (Gråspett)
1 Terelj NP 30.9, 2+1 hörd Terelj NP 1.10 och 8 Terelj NP 2.10
Common Kestrel Falco tinnunculus (Tornfalk)
Observerad 7 dagar totalt
Merlin Falco columbarius (Stenfalk)
1 Khovd 5.10, 1 Khovd 6.10 och 1 Khar us Nuur 6.10
Saker Falcon Falco cherrug (Tatarfalk)
Observerad 8 dagar totalt
Peregrine Falcon Falco peregrinus (Pilgrimsfalk)
1 Khar us Nuur 11.10
Chinese Grey Shrike Lanius sphenocercus (Kinesisk varfågel)
1 Khustai NR 4.10 och troligen 1 Khar us Nuur 11.10 (möjligen en vanlig varfågel av rasen homeyeri)
Eurasian Jay Garrulus glandarius brandtii (Nötskrika)
1 Terelj NP 30.9, 10 Terelj NP 1.10 och 10 Terelj NP 2.10
Azure-winged Magpie Cyanopica cyanus (Östlig blåskata)
15 Tuul river 29.9 och 10 längs vägen 30.9
Eurasian Magpie Pica pica leucoptera (Skata)
Observerad 14 dagar totalt
Henderson's Ground Jay Podoces hendersoni (Hendersons ökenskrika)
2 Jargalant Mountain 11.10
Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes macrorhynchos (Nötkråka)
4 Terelj NP 1.10 och 2+6 hörda Terelj NP 2.10
Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax (Alpkråka)
Observerad 14 dagar totalt
Daurian Jackdaw Coloeus dauuricus (Klippkaja)
Observerad 7 dagar totalt
Rook Corvus frugilegus pastinator (Råka)
100 Khovd 12.10. Observerad 6 dagar totalt
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Carrion Crow Corvus corone orientalis (Svartkråka)
Observerad 12 dagar totalt
Northern Raven Corvus corax kamtschaticus (Korp)
Observerad 14 dagar totalt
Coal Tit Periparus ater ater (Svartmes)
1 Khovd 12.10
Marsh Tit Poecile palustris (Entita)
6 längs vägen 30.9
Willow Tit Poecile montanus baicalensis (Talltita)
4 längs vägen 30.9, 50 Terelj NP 1.10 och 20 Terelj NP 2.10
Azure Tit Cyanistes cyanus yenisseensis (Azurmes)
Observerad 7 dagar totalt
Great Tit Parus major (Talgoxe)
Observerad 11 dagar totalt
White-crowned Penduline Tit Remiz coronatus stoliczkae (Vitkronad pungmes)
1 hörd Khovd birdringing station 7.10
Eurasian Skylark Alauda arvensis (Sånglärka)
1 Tuul river 29.9, 10 Terelj NP 2.10, 10 Gun Galuut 3.10 och 10 Khustai NR 4.10
Horned Lark Eremophila alpestris brandti (Berglärka)
Observerad 10 dagar totalt

Berglärka. Foto: Lars-Bertil Nilsson.
104 Mongolian Short-toed Lark Calandrella dukhunensis (Mongolisk korttålärka)
2 Khar us Nuur 11.10
105 Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla (Korttålärka)
1 hörd Khustai NR 4.10
106 Mongolian Lark Melanocorypha mongolica (Mongollärka)
6 Gun Galuut 3.10 och 20 Khustai NR 4.10
107 Asian Short-toed Lark Alaudala cheleensis (Mongolisk dvärglärka)
20 Khar us Nuur 6.10, 5 Khovd birdringing station 7.10 och 10 Khar us Nuur 11.10
108 Barn Swallow Hirundo rustica tytleri (Ladusvala)
1 Khustai NR 4.10
109 Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris (Klippsvala)
1 Khovd 6.10
110 Long-tailed Tit Aegithalos caudatus (Stjärtmes)
1+2 hörda Terelj NP 1.10, 14 Terelj NP 2.10 och 2 Jargalant Mountain 9.10
111 Common Chiffchaff Phylloscopus collybita tristis (Gransångare)
1 Khar us Nuur 6.10, 2 Khovd birdringing station 7.10 och 1 Jargalant Mountain 10.10
112 Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus fuscatus (Brunsångare)
1 längs vägen 30.9
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113 Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus (Kungsfågelsångare)
8 Tuul river 29.9, 4 längs vägen 30.9 och 8 Tuul river 4.10
114 Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus (Tajgasångare)
2 Tuul river 29.9, 1 längs vägen 30.9, 1+1 hörd Tuul river 4.10, 1 hörd Khovd birdringing station 7.10 och 1 Jargalant Mountain 9.10
115 Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei humei (Bergtajgasångare)
4 Khovd 5.10, 8 Khovd 6.10, 4 Khovd birdringing station 7.10 och 2 Jargalant Mountain 8.10
116 Lesser Whitethroat Sylvia curruca halimodendri (Ärtsångare)
1 Khovd birdringing station 7.10
117 Asian Desert Warbler Sylvia nana (Ökensångare)
1 Khovd 6.10
118 Goldcrest Regulus regulus coatsi (Kungsfågel)
1 Khovd birdringing station 7.10, 1 hörd Jargalant Mountain 7.10, 1 Jargalant Mountain 9.10 och 1 Jargalant Mountain 11.10
119 Eurasian Nuthatch Sitta europaea (Nötväcka)
Observerad 6 dagar totalt
120 White-cheeked Starling Spodiopsar cineraceus (Gråstare)
100 Tuul river 29.9 och 10 Tuul river 4.10
121 Common Starling Sturnus vulgaris (Stare)
10 Khar us Nuur 6.10
122 White's Thrush Zoothera aurea aurea (Guldtrast)
1 Khovd 5.10 och 1 Khovd birdringing station 7.10
123 Black-throated Thrush Turdus atrogularis (Svarthalsad trast)
Observerad 7 dagar totalt
124 Red-throated Thrush Turdus ruficollis (Rödhalsad trast)
Observerad 6 dagar totalt
125 Naumann's Thrush Turdus naumanni (Rödtrast)
2 längs vägen 30.9
126 Dusky Thrush Turdus eunomus (Bruntrast)
4 Terelj NP 2.10
127 European Robin Erithacus rubecula (Rödhake)
1 Khovd 5.10
128 Bluethroat Luscinia svecica kobdensis (Blåhake)
1 Khovd 5.10 och 1 Khovd 6.10
129 Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus (Tajgablåstjärt)
Observerad 9 dagar totalt
130 European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca (Svartvit flugsnappare)
1 Jargalant Mountain 8.10
131 Taiga Flycatcher Ficedula albicilla (Tajgaflugsnappare)
Observerad 6 dagar totalt i västra Mongoliet
132 Daurian Redstart Phoenicurus auroreus auroreus (Svartryggig rödstjärt)
Observerad 6 dagar totalt

Hona av svartryggig rödstjärt. Foto: Carl Sörensen.
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133 Eversmann's Redstart Phoenicurus erythronotus (Altajrödstjärt)
Observerad 6 dagar totalt i västra Mongoliet
134 Black Redstart Phoenicurus ochruros phoenicuroides (Svart rödstjärt)
Observerad 6 dagar totalt i västra Mongoliet
135 Güldenstädt's Redstart Phoenicurus erythrogastrus grandis (Bergrödstjärt)
10 Khovd 5.10, 10 Khovd 6.10, 3 Khovd birdringing station 7.10 och 6 Khovd 12.10
136 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe (Stenskvätta)
1 Khovd 6.10
137 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina (Isabellastenskvätta)
1 Khovd 6.10
138 Desert Wheatear Oenanthe deserti deserti (Ökenstenskvätta)
5 Khovd 6.10
139 House Sparrow Passer domesticus domesticus (Gråsparv)
Observerad 11 dagar totalt
140 Eurasian Tree Sparrow Passer montanus (Pilfink)
Observerad 12 dagar totalt
141 Rock Sparrow Petronia petronia brevirostris (Stensparv)
30 Khustai NR 4.10, 200 Jargalant Mountain 8.10, 100 Jargalant Mountain 9.10 och 200 Jargalant Mountain 10.10
142 White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis groumgrzimaili (Snöfink)
Upp till 10 Jargalant Mountain 8-11.10
143 Pere David's Snowfinch Pyrgilauda davidiana (Mongolsnöfink)
2 Khustai NR 4.10, 10 längs vägen 7.10 och 6 Jargalant Mountain 9.10
144 Siberian Accentor Prunella montanella montanella (Sibirisk järnsparv)
2 Terelj NP 2.10, 4 Tuul river 4.10, 1 hörd Ulaanbator 4.10, 1 Khovd 5.10 och 1 Khovd 12.10
145 Brown Accentor Prunella fulvescens dahurica (Brun järnsparv)
Observerad 7 dagar totalt. Minst 50 ex i Jargalant Mountain 11.10
146 Black-throated Accentor Prunella atrogularis (Svartstrupig järnsparv)
4+2 hörda Khovd 5.10, 6 Khovd 6.10, 3 Khovd birdringing station 7.10 och 1 Khovd 12.10
147 Citrine Wagtail Motacilla citreola citreola (Citronärla)
1 Khustai NR 4.10
148 White Wagtail Motacilla alba baicalensis (Sädesärla)
6 Tuul river 29.9, 3 Gun Galuut 3.10, 5 Khustai NR 4.10 och 5 Khar us Nuur 6.10
149 Tawny Pipit Anthus campestris (Fältpiplärka)
1 Khar us Nuur 6.10
150 Water Pipit Anthus spinoletta blakistoni (Vattenpiplärka)
1 Gun Galuut 3.10, 5 Khar us Nuur 6.10 och 4 Khovd birdringing station 7.10
151 Common Chaffinch Fringilla coelebs coelebs (Bofink)
Observerad 10 dagar totalt
152 Brambling Fringilla montifringilla (Bergfink)
Observerad 11 dagar totalt
153 Hawfinch Coccothraustes coccothraustes coccothraustes (Stenknäck)
Observerad 6 dagar totalt. Vanlig i tajgan
154 Mongolian Finch Bucanetes mongolicus (Mongolfink)
50 Jargalant Mountain 7.10, 5 Jargalant Mountain 8.10, 8 Jargalant Mountain 10.10 och 10 Jargalant Mountain 11.10
155 Brandt's Mountain Finch Leucosticte brandti (Grå alpfink)
4 Jargalant Mountain 8.10, 1 Jargalant Mountain 9.10 och 20 Jargalant Mountain 10.10
156 Asian Rosy Finch Leucosticte arctoa (Sibirisk alpfink)
3 Khovd 12.10
157 Great Rosefinch Carpodacus rubicilla (Större rosenfink)
1 Khovd 12.10
158 Red-mantled Rosefinch Carpodacus rhodochlamys (Rosaryggig rosenfink)
1 Khovd birdringing station 7.10 och 3 Khovd 12.10
159 Long-tailed Rosefinch Carpodacus sibiricus sibiricus (Långstjärtad rosenfink)
2 Tuul river 4.10 och 2 Khovd 12.10
160 Twite Linaria flavirostris altaica (Vinterhämpling)
Observerad 8 dagar totalt
161 Common Redpoll Acanthis flammea flammea (Gråsiska)
5 Jargalant Mountain 10.10
162 Red Crossbill Loxia curvirostra (Mindre korsnäbb)
1 hörd Terelj NP 2.10
163 Eurasian Siskin Spinus spinus (Grönsiska)
Observerad 8 dagar totalt
164 Yellowhammer Emberiza citrinella (Gulsparv)
1 Jargalant Mountain 7.10, 1 hörd Jargalant Mountain 8.10 och 1 Jargalant Mountain 11.10
165 Pine Bunting Emberiza leucocephalos leucocephalos (Tallsparv)
Observerad 7 dagar totalt. Allmän i Terelj.
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166 Godlewski's Bunting Emberiza godlewskii godlewskii (Mongolsparv)
Observerad 6 dagar totalt
167 Meadow Bunting Emberiza cioides (Ängssparv)
Observerad 12 dagar totalt
168 Little Bunting Emberiza pusilla (Dvärgsparv)
3 längs vägen 30.9, 1 Terelj NP 30.9, 1 Terelj NP 2.10 och 1 Khovd 6.10
169 Pallas's Reed Bunting Emberiza pallasi (Dvärgsävsparv)
4 Khustai NR 4.10
170 Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus (Sävsparv)
1 sedd och 2 hörda Khar us Nuur 6.10
171 Lapland Longspur Calcarius lapponicus lapponicus (Lappsparv)
10 Gun Galuut 3.10 och 1 Khar us Nuur 6.10

Anton visar upp en ringmärkt rosaryggig rosenfink. Foto: HG Karlsson.

19

AVIFAUNA

Mongolisk piphare. Foto: Carl Sörensen.

Artlista däggdjur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tolai Hare Lepus tolai (Tolaihare)
1 Khustai NR 4.10, 1 Khar us Nuur 6.10 och 1 Jargalant Mountain 10.10
Northern Pika Ochotona hyperborea (Sibirisk piphare)
2 Terelj NP 1.10
Pallas's Pika Ochotona pallasi (Mongolisk piphare)
1 Jargalant Mountain 7.10 och 3 Jargalant Mountain 11.10
Brandt's Vole Lasiopodomys brandtii
Tusentals i Gun Galuut 3.10 och 100 Khustai NR 4.10
Mongolian Gerbil Meriones unguiculatus (Mongolisk gerbil)
10 Khustai NR 4.10
Mongolian Marmot Marmota sibirica
8 Gun Galuut 3.10 och 20 Khustai NR 4.10
Eurasian Red Squirrel Sciurus vulgaris (Ekorre)
2 Terelj NP 30.9, 3 Terelj NP 1.10 och 1 Terelj NP 2.10
Long-tailed Ground Squirrel Spermophilus undulatus
Observerad 6 dagar totalt
Siberian Chipmunk Tamias sibiricus (Sibirisk jordekorre)
1 längs vägen 30.9, 1 Terelj NP 1.10 och 2 Terelj NP 2.10
Snow Leopard Panthera uncia (Snöleopard)
1 Jargalant Mountain 11.10. Troligen en hona.
Gray Wolf Canis lupus (Varg)
1 hörd Terelj NP 1.10
Corsac Fox Vulpes corsac (Korsakräv)
2 Gun Galuut 3.10
Red Fox Vulpes vulpes (Rödräv)
1 längs vägen 30.9, 1 Terelj NP 2.10 och 1 Terelj NP 3.10
Ermine Mustela erminea (Hermelin)
1 Jargalant Mountain 10.10
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15
16
17

Least Weasel Mustela nivalis (Småvessla)
1 Gun Galuut 3.10
American Mink Neovison vison (Mink)
1 Terelj NP 2.10
Wild horse Equus ferus przewalskii (Przewalskis häst) Endemisk
16 Khustai NR 4.10

Przewalskis häst. Foto: Carl Sörensen.
18
19
20
21
22
23

Siberian Roe Deer Capreolus pygargus (Sibiriskt rådjur)
2 Terelj NP 2.10
Red Deer Cervus elaphus (Kronhjort)
1 hörd Terelj NP 2.10 och 20 Khustai NR 4.10
Siberian Ibex Capra sibirica (Sibirisk stenbock)
Observerad 6 dagar totalt i västra Mongoliet
Goitered Gazelle Gazella subgutturosa (Krävgasell)
1 Jargalant Mountain 10.10
Argali Ovis ammon
1 Gun Galuut 3.10
Mongolian Saiga Saiga tatarica mongolica Endemisk
14 Jargalant Mountain 7.10 och 12 Jargalant Mountain 10.10
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