
Thailand 27.11 – 18.12.2012 

Krabi og området rett syd for Bangkok 
 

 
Orientsporegjøk – Laem Pak Bia 18.12.2012 

 

Innledning 

Vi (frua og jeg) bestemte oss for å besøke Thailand på nytt. Siste gang var i januar 2011. Vi bestilte 

billetter seint, en gang i oktober. Jeg klarte nesten å karre til meg T/R København – Bangkok for 

2900,-, men de forsvant mellom fingrene mine. Endte derfor opp med dyre billetter på 4500,- T/R.  

Torp – København ble ordnet med bonuspoeng. Hadde på forhånd bestilt hotell, leiebil og guide i 

Khao Nor Chu Chi (KNC). Mye planlegging ble det ikke, stort sett bare å ta fram notatene fra forrige 

tur og planleggingen fra turen i 2011/2012 som ikke ble noe av. Hvis man aldri har vært i Thailand 

før, finnes det en utrolig god hjemmeside – thaibirding.com – skrevet av engelskmannen Nick Upton. 

Han bor i Bangkok og har laget en hjemmeside med utrolig mye informasjon om steder, hotell, guider 

osv. Han er selv guide og jeg brukte ham første gang jeg lette etter skjesnipe og han er verdt hvert 

øre (eller bath). Han har også en ”Siste Nytt” spalte på siden som er veldig interessant for de som er 

glade i Thailand og fuglelivet der.   

 

Mandag 26.11.2012 

Avreise Torp, Sandefjord klokken 1010 med kurs for København. Taxi til Amager for å besøke danske 

venner for dansk frokost med det hele. Videre med Austrian Airlines via Wien til Bangkok. God 



medvind førte til at reisen Wien til Bangkok gikk på rundt 9t30min. Toppfart på 1050 km/t har jeg 

ikke vært med på før. 

T/R billett København – Bangkok kostet 4.500,- kroner gjennom ”SuperSaver”. Vi brukte bonuspoeng 

Torp-København, men en returbillett koster rundt 1.000,- kroner.  

Dagens fugl: solsort i våre venners have på Amager 

 

Tirsdag 27.11.2012  

Ankomst Bangkok 1515 og videre med Thai til Krabi 1830. Taxi til hotellet 350 Bath. Framme ved 

hotellet Dee Andaman Pool Bar i Krabi 2100. Hotellet ligger strategisk i Krabi by og kan virkelig 

anbefales. Middag på taket av hotellet hvor det var restaurant og nattklubb (kveldklubb – stengte 

2300). Kjempefin plass for å observere rovfugler, seilere, svaler, piroler og mye annet.  

Dagens fugl: gråspurv – Bangkok Internsjonale Flyplass (faktisk ny Thai-art) 

 

Onsdag 28.11.2012 

Hotellet lå på en høyde i Krabi by og i løpet av uka der skulle det vise seg at det passerte mye rovfugl 

hver eneste dag. Hele 10 rovfuglarter fra hotellet – 2 nye. Første morgen fra balkongen – 5 

braminglenter, 1 shikra, 1 orientsnokørn, 1 hvitbukhavørn og flere svartglente. Ett par timer ved 

bassenget ga gode bilder av olivenryggsolfugl (Olive-backed Sunbird) og malaysolfugl (Brown-

throated Sunbird).  

Hadde avtalt å hente Avis leiebil på ett hotell som lå 30 minutter fra vårt hotell. Avis leverte leiebilen 

på hotellet gratis, og viste den samme service ved levering av bilen.  

Kjørte ut til Khao Nor Chu Chi (KNC) i håp om å finne gulbrystpitta (Gurney’s Pitta). Kjøreturen er kun 

på 45-50 minutter, men det kan være litt tricky å finne korteste vei. Hadde booket rom ved Morakot 

Resort i nokså enkle hytter med aircondition. Et dobbeltrom for 150 kroner med frokost er til å leve 

med. Morakot Resort bygget ny motell bygning mens vi var der, som garantert gir litt mer bekvem 

overnatting i fremtiden. Det regnet jævla hele kvelden og det meste av natta. Ikke særlig godt dagen 

før en skulle pløye gjennom regnskogen.  

Dagens fugl: glansdrongogjøk (Drongo Cuckoo) rett sør for Krabi flyplass. 

 

 
Malaysolfugl hann og hunn i hotellhagen 28.11.2012. 

 

 

 

 



Torsdag 29.11.2012 

Hadde på forhånd gjort avtale med Yotin Meekaw om guiding 29. + 30.11. Han tar 5500 Bath pr dag, 

men jeg synes han var verdt hver eneste bath. Han snakker bra engelsk og har ett utrolig godt humør. 

Vi ble hentet 0630 av Yotin ved Morakot Resort og morgenen ble primært brukt på B-trail.  

Regnet om natten gjorde at det var rått og fuktig i skogen. Veldig stille om morgenen, men da det 

begynte å tørke opp ved 11-tiden eksploderte skogen. Tre nye broadbill arter på 5 minutter, green 

grønnbrednebb), banded (solstripebrednebb) og black and yellow (guløyebrednebb). Jeg kan vel 

takke guiden min for 26 nye arter denne dagen (blant annet 8 bulbuls og 5 babblers).  KNC er 

fantastisk. Man kan gå fra sti til sti og finne noe nytt hele tiden. Vi hadde rundt 75 arter i parken 

denne dagen. Jeg var fornøyd, men Yotin syntes det var lite. Dagen ble avsluttet med 

stjernefroskemunn (Gould’s Frogmouth) rett før det ble mørkt.  

Dagens fugl: stjernefroskemunn (Gould’s Frogmouth) – Khao Nor Chu Chi (KNC). 

 
Stjernefroskemunn og svartskrike (Black Magpie) – KNC 29.11.2012 

 

Fredag 30.11.2012 

Ny bra dag i ”skogen”, men ingen Gurney’s. Det er kun 3 par med Gurney’s igjen i parken og disse er 

enklest å se når de hevder territorium fra slutten av februar og utover. For meg gikk det skitt. Min 

mest svette dag noensinne. Skikkelig problem på grunn av pollen denne dagen også. Vi jaget en 

gulbrynpitta (Banded Pitta) for å få bilder, men jeg var vel nærmere hjerteinfarkt enn bilde av fuglen. 

Fikk sett den godt allikevel. Trolig en av de flotteste spurvefugler jeg noen gang har sett. Ellers to 

nydelige isfugler og avsluttet oppholdet i KNC med malayskogørn (Blyth’s Hawk-Eagle) og storløvfugl 

(Great Iora) som lager utrolig mye støy når den flyr. Yotin gjorde an avtale for oss for en båttur i 

mangrovene i Krabi. Det skulle være med Mr. Dai søndag morgen 0700.  

Dagens fugler: gulbrynpitta (Banded Pitta) og malayskogørn (Blyth’s Hawk-Eagle) i KNC. 

 



 
Malayskogørn og storløvfugl – KNC 30.11.2010 

 

Lørdag 01.12.2012 

Ikke noe spesielt, men en fottur på boardwalken i Krabi ga 3 nye arter, blant annet den utrolig flotte 

brunvingeisfugl (Brown-winged Kingfisher), mangroveplystrer (Mangrove Whistler), askeskredderfugl 

(Ashy Tailorbird). Bordwalken går 500-600 meter inn i flott mangroveskog. Boardwalken finner du 

der hvor veien fra Krabi sentrum begynner å gå vekk fra elva. Kommer man fra byen må man noen 

hundre meter forbi og ta en U-sving tilbake.  

Dagens fugl: brunvingeisfugl (Brown-winged Kingfisher) i Krabi mangrovesti. 

 

 

Søndag 02.12.2012 

Kjørte til elvepromenaden i Krabi for å møte Mr. Dai. En hyggelig ung gutt fortalte at Mr. Dai die. Da 

jeg fortalte ham at vi hadde snakket med ham to dager før sa han at ”oh maybe he woke up”. Ingen 

kom for å kjøre oss så vi dro ut med den unge gutten. Flott tur i mangrovene med masse snadder. 

Mangrovepitta (Mangrove Pitta), brunvinge isfugl, flammeisfugl (Ruddy Kingfisher) blant artene på 

turen. Over hotellet to svartbaza (Black Baza) – endelig. En art jeg har slitt med.   

Dagens fugl: svartbaza (Black Baza) over Dee Andaman hotell i Krabi 

 

 

 
Svarthetteisfugl, brunvingeisfugl og jadeisfugl, Krabi – 2.12.2012.  

 

Mandag 03.12.2012 

Basseng tjeneste på formiddagen, noe som ga libellefalk (Oriental Hobby) – lifer. Ny tur med våre 

unge venner fra i går. Denne gang langs munningen av Krabi elva. Traff litt dårlig med tidevannet, 

men det ble bra allikevel. Masse vadere og godt med terner.  

Dagens fugl: libellefalk (Oriental Hobby) over Dee Andaman hotell i Krabi. 



 

  

 

Benga 
Bengalterner, småspover, ørkenlo og mongollo ved Krabi elvas munning 3.12.2012. 

 

Tirsdag 04.12.2012 

Reiste til Khao Sok National Park midt på dagen. Parken ligger nord for Krabi og er lite besøkt av 

fuglekikkere. Vi så ingen andre der i løpet av to dager. Turen dit tok mindre enn beregnet, kun 2 

timer. Parken har kun to gode stier, men det kryr av fugl. ”Elvestien” som følger elven vestover er 

ganske åpen og gir også utsikt over elva ved noen steder. Elva er ett av få steder i Thailand hvor man 

kan se båndelvørn (Grey-headed Fish-Eagle) og småelvørn (Lesser Fish-Eagle) ganske regelmessig. 

Det er også et godt sted for 3-4 arter av hornfugl. Det er viktig å komme til parken når den åpner 

ettersom den er populær for dagsbesøk av myriader av turister fra kysten. Disse ankommer gjerne 

fra 1100 og utover. Da begynner det allikevel å bli så varmt at aktiviteten avtar ganske mye.  

 
Fantastisk hage ved hotellet. 

Vi hadde bestilt rom (hytte) ved the Cliff and Jungle Resort omtrent 10 km fra parken. Fantastisk 

beliggenhet med masse fugl i hagen og ved elven utenfor restauranten. Kvelden i hagen med flere 

oriental hobby og flere andre rovfuglarter.  Gjorde avtale med hotellet om en tur på Ratchaprapa 

Dam neste dag.  

Dagens fugl: brunskjeggfugl (Brown Barbet) i skogen rundt hotellet. 

 

Onsdag 05.12.2012 

Reiste fra hotellet 0800 og var framme ved dammen 0845. Ut i longtail båt 0900. Fantastisk tur i 

utrolig landskap. Kalkstein formasjonene i dammen er en av de mest kjente og besøkte turist 

attraksjonene i Thailand. Dammen er kunstig laget for kraftproduksjon. Første timen ga 6 

rovfuglarter: malayskogørn (Blyth’s Hawk-Eagle), båndelvørn (Grey-headed Fish-Eagle), småelvørn 

(Lesser Fish-Eagle), libellefalk (Oriental Hobby), fiskeørn, hvitbukørn (Wwhite-bellied Sea-Eagle). Ikke 

mye annet å se, men en flott tur. Båtturer på dammen kan bestilles fra hotellet (vi bodde på) eller 

reise til dammen og ordne skyss der. Det går også ”rutebåter” inn til de mange overnattingsstedene 



rundt dammen. Det finnes også operatører som spesialiserer seg på kanoturer på dammen. Man blir 

kjørt inn i trange tarmer hvor det er stille og masse dyr og fugler.  

Dagens fugl: båndelvørn (Grey-headed Fish-Eagle) Ratchaprapa Dam, Khao Sok 

 

  

Ratchaprapa Dam 5.12.2012. 

 

 

Torsdag 06.12.2012   

Grytidlig til Khao Sok NP og ”elvestien”. Bra med fugl og argusfasan (Great Argus) kunne høres oppe i 

lia tidlig om morgenen. Godt med fugl om morgenen, blant annet en flokk med 5 bronsehornfugl 

(Bushy-crested Hornbill). På vei tilbake ble jeg oppmerksom på to fugler gjennom løvkronene som så 

ut som kråker. Jeg løp ut i en åpning ved hovedkavrteret til nasjonalparken og fant to flotte 

dvergskogørn (Wallace’s Hawk-Eagle). På vei tilbake til HQ møtte vi masse turister (sånne som oss) på 

vei inn i parken så jeg tror vi kom oss ut i tide. Tilbake til Krabi etter lunch. En av turens største 

overraskelser ventet i hotell hagen. Fuglen fløy over to ganger og jeg slet med å finne ut hva det var. 

Tredje gang landet den i hagen og det viste seg å være ei kjøttmeis!!!!! 

Dagens fugl: dvergskogørn (Wallace’s Hawk-Eagle) i Khao Sok NP 

 

  

Dvergskogørn i Khao Sok 6.12 og orientvepsevåk og båndelvørn fra dagen før.  

 

Fredag 07.12.2012 

Tok en virkelig laid back dag. Kun en liten tur sør for Krabi flyplass for å finne krattstær (Jungle Myna), 

men uten hell. Hadde en flott aften på restauranten på taket sammen med et par fra Barcelona. 

Ganske skremmende å høre hvor virkelig ille den økonomiske krisen i Spania er. Vi klarte å komme ut 



av det ved å prate om verdens beste fotballag – Barcelona. Vi ble ”kastet” ut på en pen måte 2330. 

Ikke rart en var litt trang i nøtta neste dag.  

Dagens fugl: brunvarsler (Brown Shrike) syd for Krabi flyplass. 

 

 
Solnedgang fra taket av hotellet i Krabi. 

 

Lørdag 08.12.2012 

Leverte leiebilen og slappet av på hotellet. Godt med rovfugl over hotellet med libellefalk som 

dagens høydare.  

Dagens fugl: libellefalk (Oriental Hobby) over Dee Andaman hotell i Krabi. 

 

Søndag 09.12.2012 

Taxi om morgenen til Krabi flyplass. Fly til Bangkok og hentet leiebil hos Avis. Avis var tom for GPS’er, 

men jeg kunne få en i Hua Hin (hvis jeg fant veien ut av Bangkok og dit). Akkurat som sist (den gang 

med GPS) forvillet jeg meg inn Bangkok. Etter to og en halv time i kaotisk og tett trafikk, var jeg 

tilbake ved flyplassen og på vei sydvestover. Phu!!!! Ved ankomst i Cha-Am var det fullstendig kaos 

der også på grunn av nasjonal helligdag. Vi brukte 45 minutter på de siste 3 km til hotellet. 

Bannpantai resort – 4 stjerner og verdt hver eneste. 

Dagens fugl: svartvingeglente nord for Cha-am  

 

Mandag 10.12.2012 

Bassengtjeneste og henting av GPS i en kaotisk Hua Hin trafikk – nasjonal helligdag i dag også.  Norge 

slo Frankrike 30-19 i håndball EM. 

Dagens fugl: askesvalestær (Ashy Wood Swallow) over hagen ved hotellet  

 

Tirsdag 11.12.2012 

Kjørte en formiddagstur til Pak Thale og fant skjesnipe ganske raskt. Fant også et flott 

våtmarksområde 8 kilometer nord for Cha-am på vestsiden av veien. Våtmarken var full av vadere, 

hegrer, storker, rovfugler og en god del spurvefugler. Hele 80 arter på en formiddag er ikke så verst. 

Totalt 25 vadefugl arter – ikke dårlig. Ved Pak Thale er det opprettet et besøkssenter med en dagbok. 

Morsomt å finne John Sandve i boka fra to dager før vi var der. Norge – Sverige 28-25 i håndball EM. 

Dagens fugl: skjesnipe (Spoon-billed Sandpiper) Pak Thale 



 

 
Beltestork i flukt og sammen med egretthegre, vadefugler og orientdvergskarv nær Laem Pak Bia.  

 

Onsdag 12.12.2012 

Bassengdag. Siste snusdåse ble tømt. Nå har jeg sluttet med snus. To smedskjeggfugl (Coppersmith 

Barbet) flyttet rundt i hotell haven og sang flittig hele dagen.  

Dagens fugl: smedskjeggfugl (Coppersmith Barbet) i hotell hagen  

 

Torsdag 13.12.2012 

En dagstur til Kaeng Krachan. Litt over en time å kjøre, men fugl å se hele veiene – særlig de siste 

kilometer fram til parken. Fugl over alt og jeg må tilbake senere for å bruke flere dager her. Blant 

annet en storhonfugl (Great Hornbill) landet to hundre meter unna og spiste godt av fruktene i treet. 

På vei inn passerte det en orientpygmefalk (White-rumped Falcon) som landet i en tretopp. Fikk sett 

den godt i håndkikkert, men da jeg dro fram kamera la den seg frem og gled inn i skogen. Traff to 

hollandske fuglekikkere ved HQ som fortalte at de hadde sett 5 asiabekkasinsnipe ved Pak Thale to 

dager før i et område vi ikke besøkte sist vi var der. Veien inn til HQ og campingplassen er røff. Det er 

akkurat på kanten å kjøre dit uten 4WD. Videre til toppen anbefales overhode ikke uten 4WD. 

Dagens fugl: orientpygmefalk (White-rumped Falcon) I Kaeng Krachan.  

 
Et gibbonbarn og en strohornfugl i Kaeng Krachan 13.12.2013. 

 

Fredag 14.12.2012 

Morgentur til våtmarkene 8 km nord for Cha-Am. Masse fugl denne dagen også og jeg tror det ble en 

del gode bilder. På ettermiddagen datt det en 50-60 cm lang slange ned fra trærne over bassenget. Ei 



Thaidame fikk litt panikk og ropte på gartnerne som holdt på i hagen. De trakk bare på skuldrene og 

fortsatte å jobbe. Etter et par minutter klatret slangen tilbake opp treet. Utrolig hvor fort den 

beveget seg opp trestammen.  

Dagens fugl: klagegjøk (Plaintive Cuckoo) ved våtmarkene 8 km nord for Cha-Am.  

 

  
Askesvalestær og vinhegre øst for Cha Am 14.12.2012.  

 

Lørdag 15.12.2012 

Morgenen ved bassenget før vi flyttet nordover til nytt hotell, Fisherman’s Resort. Stanset ved 

våtmarkene 8 km nord og fikk kanelrørdrum (Cinnamon Bittern) som ny art. Sjekket inn 1300 og fikk 

utrolig nok akkurat samme bungalow som sist vi var der. Fortsatt utrolig bra. Dro til Pak Thale etter 

innsjekking og fant straks 3 asiabekkasinsnipe (Asian Dowitcher) på stedet angitt av de hollandske 

fuglekikkerne i Kaeng Krachan. Full fart på hotellet om kvelden. To store selskap fra Bangkok hadde 

et slags julebord ved hotellet. Fulgte med på håndball på nettbrett om kvelden. Norge – Ungarn 30-

19, meget bra.  

Dagens fugler: kanelrørdrum (Cinnamon Bittern) 8 km nord for Cha-Am og asiabekkasinsnipe (Asian 

Dowitcher) i Pak Thale 

 
Asiabekkasinsniper i Pak Thale og kanelrørdrum øst for Cha Am 15.12.2012.  

 

Søndag 16.12.2012 

Rett til Pak Thale etter frokost. Kun to asiabekkasinsnipe i dag, men mange tusen vadere ellers. En 

flott besrahauk (Besra) sittende på ledning på vei tilbake til hotellet.  

Dagens fugl: besrahauk (Besra) nær Laem Pak Bia.  



 
Engstær ved Laem Pak Bia 16.12.2012. 

 
Vadere, måker og terner ved Pak Thale 16.12.2012.  



 

Mandag 17.12.2012 

Rett til Pak Thale og skjesnipe var omtrent først fugl vi fant. Traff 5 amerikanere som var ute med 

Utai Treesucon. Artig å hilse på mannen jeg brevvekslet med på slutten av 80-tallet. Traff også Bängt 

fra Sverige som er profesjonell guide. Skulle på tur til Kambodsja med ei gruppe uka etter. Skrøt 

uhemmet av fuglelivet nord i Kambodsja. Tok en tur innom Laem Pak Bia på ettermiddagen og fikk 

masse gode bilder. 

Dagens art: skjesnipe (Spoon-billed Sandpiper) Pak Thale. 

 

 
Braminglente Pak Thale og hvitkinnsvartterne Laem Pak Bia 17.12.2012. 

 

Tirsdag 18.12.2012 

Leiebilen skulle ikke leveres før 2000 på flyplassen så vi betalte litt ekstra for å ha rommet til 1600. 

Dette ga mye tid til å besøke Pak Thale og Laem Pak Bia. Begynte på Pak Thale med skjesnipe nok en 

gang. Masse gode motiver i Laem Pak Bia og gode bilder blant annet av en ringmerket sibirbekkasin.  

Kjøreturen til Bangkok flyplass gikk uten bom for første gang. Jeg er allikevel ikke sikker på om jeg 

orker å gjøre dette i mørket en gang til. Det er en enorm konsentrasjonsprøve. Til slutt er det jo også 

komplett umulig å finne innkjøringen til Avis. Overhode ingen skilting. En glad mann som kunne 

parkere leiebilen og se fram til den først kalde Singha på flyplassen etter innsjekking. Hjemreise uten 

problem.  

Dagens fugl: sibirbekkasin (Pintail Snipe) i Laem Pak Bia.  

 
Ringmerket sibirbekkasin Laem Pak Bia 18.12.2012 



 

Totalt ble det registrert 234 arter på turen. 

 

Her følger en gjennomgang av ulike familier med noen kommentarer: 

 

Hønsefugler til dykkere 

Utrolig lite. Hørte en eller to argusfasan i Khao Sok 6.12 og 2 dvergdykker i Laem Pak Bia 17.12. 

 

Spetter til hornfugler 

Kun 3 spetter. Den mest spennende var malaypikulett (Rufous Piculet) hvor to fugler hadde en flott 

oppvisning i KNC etter litt plystring fra Yotin. Hele 7 barbets (skjeggfugler), men kun 2 hornfugler.  

 

Trogoner til råkefugler 

Olivenhodetrogon var den eneste trogon i KNC 29.11.  

Hele 8 isfugler: isfugl (rundt Krabi), skjeggisfugl (Rufous-collared i Khao Sok), brunvingeisfugl (Brown-

winged i Krabi mangrover), flammeisfugl (Ruddy i Krabi Mangrover), smyrnaisfugl (White-throated 

sør og nord), svarthetteisfugl (Black-capped sør og nord), jadeisfugl (Collared kun to fugler i Krabi) og 

ikke minst, selv om de var det – to nyyyydelige rødryggisfugl (Rufous-backed) i KNC 30.11 langs U-

trail. Ellers kun orientbieter (Little Green Bee-eater) ganske vanlig i nord, bengalråke (Indian Roller) 

noen få i sør og nord og det samme med orientråke (Dollarbird). 

  

  
Et knippe 
Et knippe bilder av smyrna- eller kastanjeisfugl. Alle øst for Cha-Am. 

 

 



Gjøker til duer 

Ni arter gjøk, hvorav 3 malkohaer. De aller fleste i syd, men også en del nær Cha-Am. Kun 5 duearter 

og ei ugle (Brown Hawk Owl i KNC). Syv arter av seilere de aller fleste i syd. Gode mengder av 

brunryggseiler (Brown-backed Needletail), sølvgumpseiler (Silver-backed Spinetail) og gaffelseiler 

(Fork-tailed Swift).  

  
Kystsalangan fra hotelltaket i Krabi 30.11.2012 og orientsporegjøk Laem Pak Bia 18.12.2012. 

 

Rikser til vadefugler 

“Kun” 36 vader-arter denne vinteren, men allikevel utrolig bra. Høydepunktene for undertegnede var 

selvsagt 3 forskjellige skjesniper og noe uventet flere asiabekkasinsniper. Ellers er det alltid hyggelig å 

se store mengder vadefugler som kun forekommer en sjelden gang i Europa. Observerte arter – alle 

med (*) observert i store antall eller svært vanlige: avosett, dverglo*, brushane, steinvender, 

gråhodevipe, brillevipe*, hvitbrystlo*, stylteløper*, tundralo, sibirlo*, lappspove, svarthalespove*, 

tereksnipe, ørkenlo*, mongollo*, storspove, småspove*, sotsnipe*, rødstilk, damsnipe*, grønnstilk*, 

skogsnipe, strandsnipe, sibirsnipe*, fjellmyrløper*, tundrasnipe*, rødstrupesnipe*, temmincksnipe, 

sakhalinsnipe, asiabekkasinsnipe, langtåsnipe*, skjesnipe, sandløper*, enkeltbekkasin og  

sibirbekkasin. 

 
Storspove og asiabekkasinsnipe – Krabi og Pak Thale.  



 
Damsnipe og grønnstilk, begge vanlige arter.  

 
Rødstrupesnipe og sibirlo – begge vanlige. 

 

 

 
Fjellmyrløper – Pak Thale og sibirbekkasin Laem Pak Bia – begge 18.12.2012. 



 
Ring avlest og sendt Bangkok – uten svar til nå. 

 

Måker og terner 

Kun brunhodemåke og 8 ternearter. Rovterne, bengalterne, hinduternne, hvitkinnsvartterne, 

hvitvingesvartterne, makrellterne, sandterne og dvergterne.  

 

 
Bengalterner i kveldslys ved Krabi og hvitkinnsvartterne Pak Thale 16.12.2012. 

 

 

 
Brunhodemåke og hvitkinnsvartterne Laem Pak Bia 17.12.2012. 

 

 

 



Rovfugler 

Utrolig bra for en som elsker rovfugl. Totalt 24 arter hvor hele 7 nye for undertegnede. Det foregikk 

fremdeles noe trekk mot sør når vi kom til Krabi. Deler av trekket gikk rett over hotellet vi hadde 

valgt. Kjempe heldig. Hele 10 arter ble observert fra hotellområdet, to av de nye. Svartbaza og 

libellefalk. Den siste så vi ved 4 forskjellige lokaliteter.  

I Khao Sok tok vi en båttur på Ratchaprapa Dam som er beskrevet over. Helt utrolig.  

Kaeng Krachan ga også noen flotte rovfuglopplevelser. Orientsnokørn, vandrefalk og 

orientpygmefalk.   

 

 
Ung braminglente (Brahminy Kite) ved Krabi 3.12 og libellefalk (Oriental Hobby) også ved Krabi 6.12.  

 

 
Småelvørn i Ratchaprapa Dam 5.12 og dvergørn øst for Cha-Am 11.12.  

 

 
Båndelvørn (Grey-headed Fish-Eagle) i Ratchaprapa Dam 5.12 og østsivhauk (Eastern Marsh Harrier) øst for Cha-Am 11.12. 



 
 

Skarver, storker, drummer, hegrer 

Totalt 10 hegrearter, orientdvergskarv, kanelrørdum og 3 storker. De hvite hegrene (egrett-,silke, 

dusk- sot- og kuhegre) ganske vanlige syd for Bangkok. Også en rekke mørke sothegrer ble sett langs 

kysten. Asiagapenebb (Asian Openbill) og beltestork (Painted Stork) ble sett i hundrevis syd for 

Bangkok.  

 

 
Asiagapenebb øst for Cha-Am 12.12.2012. 

 
Vinhegre og silkehegre ved Pak Thale 15.12.2012. 

 

  

G 

Gråhegre og vinhegre Laem Pak Bia 18.12.2012. 



Spurvefugler 

 

Pittaer til drongoer 

Mangrovepitta i Krabi og Gulbrynpitta i KNC. Tre broadbill arter på 5 minutter i KNC, green 

grønnbrednebb), banded (solstripebrednebb) og black and yellow (guløyebrednebb). Fem 

drongoarter og hver kveld trakk det store mengder over hotellet i Krabi. Kun to varslere, nemlib 

brunvarsler og rustvarsler (Long-tailed Shrike).  

  
B 

B 
Brunvarsler og tykknebbkråke (Large-billed Crow) i Krabi 3.12.2012. 

 

Kråkefugler, piroler, mønjefugler, løvfugler, monarker, troster, småtroster og fluesnappere 

Tykknebbkråke vanlig i sør og flere observasjoner av den svært skye svartskrike (Black Magpie) i 

KNC var meget bra. Svartnakkepirol var vanlig i sør og flere trakk over hotellet i Krabi hver kveld. 

Eneste minivet på turen var askemønjefugl (Ashy Minivet) som var vanlig i stort antall i sør. Også 

mange rundt hotellet i Krabi. Tre av verdens 4 løvfuglarter ble sett, nemlig parkløvfugl Common Iora), 

brilleløvfugl (Green Iora) og storløvfugl (Great Iora). Svartnakkemonark (Black-naped Monarch) og 

strimmelparadismonark (Asian Paradise-Flycatcher) ble begge sett i KNC. Den siste er helt utrolig 

nydelig. Den eneste trosten på denne turen var ravtrost (Orange-headed Thrush) i KNC. En utrolig 

nydelig fugl.  

Ikke all verden med fluesnappere, 6 av de mest vanlige artene. De to vanligste Chinese Blue og Brown 

var ganske vanlige i sør rundt Krabi. Den vanligste småtrosten i sør var asurnattergal (Siberian Blue 

Robin). Vakrere fugl skal man lete lenge etter.  

 

  
St 

Storløvfugl i KNC 30.11 og svartnakkepirol fra hotellet i Krabi 3.12. 



 

Askesvalestær, stærer til og med svaler 

Askesvalestær vanlig rundt Cha-Am og 5 ulike stærarter, hvor kun mandsjuriastær (Daurian Starling) 

ved Krabi var litt spesiell. Tre svalearter, nemlig amursvale, kystsvale (Pacific Swallow) og låvesvale.  

 

   
Gammel og ung orientstær (Asian Glossy Starling) i Krabi by 6.12 

 

  
Svartstrupestær (Asian Pied Starling) og engstær (White-vented Myna) ved Cha-Am 12.12.12. 

 

Bylbyler til og med sangere 

Total 15 bylbyler på turen. Hele 14 av disse i KNC! Flere vipphalesanger (Striated Grassbird) mellom  

Cha-Am og Pak Thale. Kun 4 phylloscopus sangere, gulbrynsanger, østkronsanger (Eastern Crowned 

Warbler), lappsanger og ussurisanger (Pale-legged Leaf-Warbler). En hvitbrynsanger (Yellow-bellied 

Warbler) i KNC og flere tvebrynsanger (Black-browed Reed-Warbler) rundt Cha-Am. Fire 

skredderfugler – rusthaleskredderfugl (Rufous-tailed Tailorbird), langhaleskredderfugl (Common 

Tailorbird), startstrupeskredderfugl (Dark-necked Tailorbird) og askeskredderfugl (Ashy Tailorbird).  

 



  
Orientprinia fra Pak Thale og lappsanger i hotellhagen Fisherman’s Resort, begge 16.12.12. 

  
Gråkinnbylbyl i KNC 30.11 og en sommerfugl fra Kaeng Krachan.  

 

Timaler (Babblers) til buskspurver 

Totalt 8 timaler, 7 av dem i KNC. Fire blomsterfuglarter (Flowerpecker), alle i KNC. To arter av 

edderkopjeger (Spiderhunter) begge i KNC og 6 arter av solfugler (Sunbird) de fleste i KNC. Kun tre 

piplerke-/erlearter, orientpiplerke, tartarpiplerke og vintererle.  

 

  
Olivenryggsolfugl og muskatnonne i hotellhagen i Krabi 28.11. 

 

Under følger fullstendig artsliste over arter hørt og sett 

Great Argus, Little Grebe, Grey Heron, Purple Heron, Chinese Pond Heron, Little Egret, Great Egret, 

Intermediate Egret, Pacific Reef Egret, Night Heron, Cattle Egret, Striated Heron, Cinnamon Bitter, 

Milky Stork, Painted Stork, Asian Openbill, Osprey, Black Baza, Black-shouldered Kite, Black Kite, 

Brahminy Kite, Chinese Sparrowhawk, Shikra, Besra, Grey-faced Buzzard, Oriental Honey Buzzard, 



White-bellied Sea-Eagle, Lesser Fish Eagle, Grey-headed Fish Eagle, Crested Serpent Eagle, Blyth’s 

Hawk-Eagle, Wallace’s Hawk-Eagle, Changeable Hawk-Eagle, Booted Eagle, Eastern Marsh Harrier, 

Kestrel, Peregrine Falcon, Oriental Hobby, White-rumped Falcon, Avocet, Little Ringed Plover, 

Kentish Plover, Ruff, Ruddy Turnstone, Red-wattled Lapwing, Grey-headed Lapwing, Black-winged 

Stilt, Grey Plover, Pacific Golden Plover, Bar-tailed Godwit, Black-tailed Godwit, Terek Sandpiper, 

Greater Sand Plover, Lesser Sand Plover, Curlew, Whimbrel, Spotted Redshank, Common 

Greenshank, Redshank, Marsh Sandpiper, Green Sandpiper, Wood Sandpiper, Common Sandpiper, 

Great Knot, Broad-billed Sandpiper, Curlew Sandpiper, Nordmann’s Greenshank, Rufous-necked 

Stint, Temminck Stint, Asian Dowitcher, Long-toed Stint, Spoon-billed Sandpiper, Sanderling, 

Common Snipe, Pin-tailed Snipe, Brown-headed Gull, Common Tern, Greater Crested Tern, Lesser 

Crested Tern, Caspian Tern, Little Tern, Gull-billed Tern, White-wined Tern, Whiskered Tern, Rock 

Pigeon, Red Turtle Dove, Spotted Dove, Zebra Dove, Emerald Dove, Rusty-breasted Cuckoo, 

Plaintive Cuckoo, Drongo Cuckoo, Common Koel, Chestnut-breasted Malkoha, Chestnut-bellied 

Malkoha, Black-bellied Malkoha, Greater Coucal, Lesser Coucal, Brown Hawk-Owl, Gould’s 

Frogmouth, Orange-breasted Trogon, Common Kingfisher, Rufous-collared Kingfisher, Brown-

winged Kingfisher, Ruddy Kingfisher, White-throated Kingfisher, Black-capped Kingfisher, Collared 

Kingfisher, Rufous-bakced Kingfisher, Green Bee-eater, Indian Roller, Dollarbird, Bushy-crested 

Hornbill, Great Hornbill, Red-throated Barbet, Gold-whiskered Barbet, Blue-eared Barbet, Red-

crowned Barbet, Brown Barbet, Moustached Barbet, Coppersmith Barbet, Rufous Piculet, Common 

Flameback, Streak-breasted Woodpecker, Banded Broadbill, Green Broadbill, Black and Yellow 

Broadbill, Mangrove Pitta, Banded Pitta, Crested Treeswift, Silver-rumped Spinetail, Brown-backed 

Needletail, Asian Palm Swift, Himalayan Swiftlet, Germain’s Swiftlet, Fork-tailed Swift, House Swift, 

Pacific Swallow, Red-rumped Swallow, Barn Swallow, Indochinese Bushlark, Paddyfield Pipit, 

Richard’s Pipit, Grey Wagtail, Bar-winged Flycatcher Shrike, Ashy Minivet, Common Iora, Green 

Iora, Great Iora, Orange-bellied Leafbird, Red-eyed Bulbul, Spectacled Bulbul, Yellow-bellied Bulbul, 

Hairy-backed Bulbul, Streaked Bulbul, Yellow-vented Bulbul, Puff-backed Bulbul, Grey-cheeked 

Bulbul, Black-headed Bulbul, Black-crested Bulbul, Streak-eared Bulbul, Stripe-throated Bulbul, 

Buff-vented Bulbul, Cream-vented Bulbul, Ochraceous Bulbul, Black Drongo, Ashy Drongo, Bronzed 

Drongo, Hair-crested Drongo, Black-naped Oriole, Asian Fairy-Bluebird, Black Magpie, Large-billed 

Crow, Golden-bellied Gerygone, Eastern Crowned Warbler, Yellow-bellied Warbler, Pale-legged 

Leaf-Warbler, Arctic Warbler, Two-barred (Inornate) Warbler, Abbot’s Babbler, Black-capped 

Babbler, Ferrugionus Babbler, Chestnut-winged Babbler, Chestnut-rumped Babbler, Grey-throated 

Babbler, Striped Tit-babbler, Striated Grassbird, Black-browed Reed-warbler, Plain Prinia, Common 

Tailorbird, Dark-necked Tailorbird, Ashy Tailorbird, Rufous-tailed Tailorbird, Siberian Blue Robin, 

Oriental Magpie-Robin, Stonechat, Orange-headed Thrush, Asian Brown Flycatcher, Red-throated 

Flycatcher, Grey-headed Flycatcher, Chinese Blue Flycatcher, Tickell’s Blue Flycatcher, Pied Fantail, 

Black-naped Monarch, Asian Paradise Flycatcher, Mangrove Whistler, Brown Shrike, Long-tailed 

Shrike, Ashy Wood-swallow, Asian Glossy Starling, Purple-backed Starling, Asian Pied Starling, 

Black-collared Starling, Common Myna, White-vented Myna, Brown-throated Sunbird, Purple-naped 

Sunbird, Ruby-cheeked Sunbird, Olove-backed Sunbird, Plain Sunbird, rimson Sunbird, Little 

Spiderhunter, Thick-billed Spiderhunter, Yellow-breasted Flowerpecker, Orange-bellied 

Flowerpecker, Crimson-breasted Flowerpecker, Scarlet-backed Plowerpecker, Eurasian Tree Sparrow, 

Plain-backed Sparrow, House Sparrow, Great Tit, Baya Weaver, White-rumped Munia og Scaly-

breasted Munia. Tilsammen 234 arter. 


