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Golden Parrotbill, Longcanggou, Sichuan, China, 6 juni 2014, LS
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Programma
Dag 1 – 03 juni

Amsterdam-Chengdu

Vandaag vertrokken we met 6 deelnemers om 20:50 uur per KLM naar Chengdu met een
rechtstreekse vlucht. Prima vlucht en aankomst aldaar was om 12.20h de volgende dag (4 juni).
Dag 2 – 04 juni

Chengdu-Longcanggou

Bij aankomst in Chengdu werden we opgewacht door de lokale gids ‘Jay’ die ons – na wat geld
gewisseld te hebben – meenam naar de bus op het parkeerterrein. De bus was voldoende ruim voor
de groep plus wat extra fototassen. Op de parkeerplaats begon het al goed met Chinese Bulbul,
White-browed Laughingthrush en de ‘alboides’ vorm van Witte Kwikstaart. Vervolgens reden we in
circa 3 uur naar ons hotel nabij het Longcanggou Forest Park. Dit is aan de andere kant van Wawu
Mountain en deel van Xiangling Mountain. Het is een nieuwe locatie nadat Wawu Mountain dichtging
voor onderhoud en ontwikkeling. Onderweg zagen we enkele leuke soorten als Long-tailed Shrike,
Black-crowned Night-Heron, en Crested Myna. Aangekomen bij het hotel begon het wat te regenen
maar dat weerhield ons er niet van om even de omgeving te verkennen. En zo stonden we in de regen
al snel te kijken naar Claudia’s Warbler (split van Blyths Leaf Warbler), Brownish-flanked BushWarbler, Red-billed Blue Magpie, Japanese Tit, Grey-backed Shrike, Grey Bushchat, enkele Collared
Finchbills, Vinous-throated Parrotbill, Large Hawk-Cuckoo en Yellow-throated Bunting. Rond
zonsondergang waren we weer terug bij het hotel (20.00h) waarna we onze eerste kennismaking
hadden met de keuken van Sichuan, en dat was een hele fijne! Overnachting in Longcanggou.
hoogte: Chengdu ongeveer 500 meter en hotel in Longcanggou ongeveer 800 meter boven
zeeniveau.
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Totaal aantal soorten: 36
Dag 3 – 05 juni

Longcanggou

Vroeg op en met donker het park in zodat we met het eerste licht op locatie zijn. Omdat er
werkzaamheden zijn in het park was de gate normaal gesloten voor gemotoriseerd vervoer. We
zouden echter toch vroeg naar binnen kunnen maar door miscommunicatie was de bewaker bij de
entree hier niet van op de hoogte. Dus maar ontbijten bij de gate en vervolgens al wandelend het park
in. We hoorden al snel veel vogels in het dichte gebladerte maar het duurde even voordat we de
eerste soorten zagen. Toen Jay Collared Owlet afspeelde werden veel soorten zichtbaar met onder
meer veel zangvogels zoals Chestnut-crowned, Claudia’s (split van Blyths) Warbler, Yellow-bellied en
Green-backed Tit en Red-billed Leiothrix. Het afspelen van de Collared Owlet werd al snel
gemeengoed en verderop langs de trail werden Chestnut-vented Nuthatch, Black-browed Tit, Mrs
Goulds Sunbird, White-collared en Stripe-throated Yuhina gezien. Toen kwam het bericht dat de gate
open was dus snel naar de bus om omhoog te rijden. Het is voornamelijk een bergbosgebied,
doorsneden met rivieren. Je kunt tot een hoogte van ongeveer 2000 m rijden en onze eerste stop was
rond 1800m. We leerden de zang kennen van Large-billed en Eastern Crowned Warbler die hier
beiden algemeen zijn.

Longcanggou park, Sichuan, China
Twee Fire-capped Tits landen boven in een boom en even verderop hoorden we de eerste doelsoort,
een Great Parrotbil die zich even later mooi liet zien. Dat gold niet voor de Emei Shan Liocichla die
zich alleen liet horen. De eerste roodmus van de reis was een schitterende wijnrode Vinaceous
Rosefinch. Na de lunch liepen we een andere trail en de activiteit bleef redelijk goed gedurende de
dag. Een Streak-breasted Scimitar-Babbler gaf zich pas na c 15 minuten bloot in de dichte begroeiing
terwijl twee prachtige Golden-breasted Fulvetta’s zich op dezelfde plek sneller lieten zien. Een Brown
Dipper zat kort op de rotsen bij een bruggetje. Andere soorten in de middag waren Sichuan en Ashthroated Leaf Warbler, Emei Shan Liocichla (nu wel gezien), Rufous-capped Babbler en Brown en
Abberant Bush-Warbler. Het hoogtepunt van de dag moest nog komen want op de weg terug naar het
hotel werd er vanuit de bus een vrouwtje Lady Amherst Fazant langs de weg gezien. Voordat
iedereen de vogel kon zien verdween ie helaas al weer in de begroeiing. Avondeten (opnieuw prima)
en overnachting in Longcanggou.
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Hoogte: Hotel in Longcanggou ongeveer 800 meter en de bergtop is rond de 2000m boven zeeniveau.
Totaal aantal soorten: 79
Dag 4 – 06 juni

Longcanggou

Vandaag een nieuwe poging om vroeg het park in te rijden. Jay had de avond ervoor met officials van
het park gesproken dus de gate zou deze ochtend echt open moeten zijn en inderdaad konden we
gewoon doorrijden. Het was nog donker toen we het park inreden en het begon een beetje te
miezeren. Na ongeveer 45 minuten werd t wat lichter en konden we de kant van de weg in de gaten
houden voor fazanten en tragopans. We reden al meer dan een uur en nog altijd geen hoen gezien,
het zou toch niet…misschien hadden we pech dat er steeds een auto voor ons reed maar die hadden
we inmiddels ingehaald dus we waren wel de eersten die er reden die ochtend. Plotseling liep er een
prachtig mannetje Temminck’s Tragopan over de weg, mooi te zien vanuit de bus. Wat een
schitterend beest! En best groot ook. De vogel liep de begroeiing in maar om de hoek liep er nog een
die zich wat langer liet zien….wauw! Missie geslaagd. We ontbeten iets verderop om vervolgens in het
hoge deel van het park te vogelen. Hier gingen we op zoek naar Grey-hooded Parrotbill en Elliot’s en
Black-faced Laughingthrush. Het begon echter steeds harder te regenen dus er was weinig
vogelactiviteit. Het afspelen van Collared Owlet leverde wel enkele nieuwe soorten op zoals Bar-tailed
Treecreeper en Darjeeling Woodpecker. Even verderop zat een Yellow-streaked Warbler in de verte
en was een familie Hodgon’s Treecreepers (split van Eurasian Treecreeper) de basten van bomen
aan het afschuimen. Elliot’s Laughingthrush kwamen we enkele keren fraai tegen maar de parrotbill
liet zich niet zien. Terug bij de bus was het gestopt met regenen en dat kwam de activiteit ten goede.
Tijdens onze traditionele veldlunch met noedels kwamen een paar Fire-capped Tits een kijkje nemen
op nog geen 5 meter afstand.

Fire-capped Tit, Longcanggou, Sichuan, China, 6 juni 2014, LS
Large-billed Leaf Warbler en Mrs Goulds Sunbird lieten zich fraai fotograferen. De middag werd in het
lager gelegen deel doorgebracht. En dat begon goed met een paar prachtige Golden Parrotbills, wat
een schitterende vogels! De trail in het laagste deel van het park was prachtig met een boardwalk over
en langs een snelstromende rivier met watervallen. De doelsoort hier was Emei Shan Leaf Warbler die
hier nog maar sinds kort bekend is. Onderweg was het goed vogelen met Chinese Blue Flycatcher,
Orange-bellied Niltava en nog meer Golden Parrotbills. Op de plek aangekomen hoorden we al snel
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een Emei Shan Leaf Warbler zingen. De zang heeft wat weg van een Noordse Boszanger. De vogel
goed te zien krijgen was een ander verhaal want hij bleef steeds goed verscholen in de hoge
cypressen. Het bleef dus bij wat vluchtbeelden. Een Brown-breasted Flycatcher was een verrassing
nadat we ongeveer 100 glibberige treden waren afgedaald op onze wandeling. De route ging
vervolgens door weelderige bossen en via een boardwalk langs een snelstromende rivier, schitterend.
Een Little Forktail liet zich hier fraai fotograferen op een rots in de rivier. Na weer een flinke klim
omhoog en weer naar beneden kwamen we uit op de parkeerplaats en waren we en route naar het
hotel voor een laatste nacht. Morgen vertrekken we naar Rilong.
Hoogte: Hotel in Longcanggou op ongeveer 800 meter en de bergtop is rond de 2000m boven
zeeniveau.
Totaal aantal soorten: 101

Dag 5 – 07 juni

Longcanggou - Rilong

Vandaag was vooral een reisdag naar Rilong. We deden het rustig aan in de ochtend, pakten de
spullen en namen een ontbijtje in het hotel (noedels….). We waren nog maar nauwelijks onderweg of
een Chinese Bamboo Partridge zat op de railing langs de weg! Veel te kort helaas dus niet iedereen
zag de vogel. We klommen langzaam maar gestaag en reden een groot deel van de dag langs de
rivier. Jay zijn scherpte werd opnieuw duidelijk: vanuit de rijdende bus zag ie een Spot-breasted
Parrotbill in het riet langs de weg. Stoppen dus en na enkele zenuwachtige minuten kreeg iedereen de
vogel goed te zien, te gek! De volgende stop was op c 3500m hoogte, voordat we de pas overstaken.
De begroeiing bestond inmiddels uit lage struiken, rododendrons en grasland. Het uitzicht was
adembenemend, en de soorten trouwens ook. Het scannen van de heuvels leverde al snel enkele
White-eared Pheasants in de verte op, wauw, wat een prachtige witte fazanten! Met de telescoop
waren ze goed te zien. Een Chestnut Thrush zong vanaf zijn zangpost op een struik en even later
hipte er een Kesslers’s Thrush op het gras. Een Long-tailed Thrush (een mogelijke split trouwens,
deze wordt dan Sichuan Thrush) zat zich te poetsen en een verscholen plek in de struik. Andere
soorten die we hier hadden waren Blue-fronted Redstart, Alpine (Tickels) Leaf Warbler, Olive-backed
Pipit, Collared Grosbeak en Himalayan Griffon Vulture. Een Lammergier vloog even later dichtbij de
pas over de bus, gaaf! We maakten een korte en frisse stop op de op 4114 m hoogte liggende Jiajin
Mountain Pass en kwamen begin van de avond aan in Rilong. Het hotel ligt langs de rivier op 3100m
in een prachtige omgeving. Avondeten was in een traditioneel Chinees restaurant.
hoogte: Hotel in Rilong op 3100 meter, Jiajinshan Mountain Pass is 4114 meter boven zeeniveau.
Totaal aantal soorten: 120
Dag 6 – 08 juni

Rilong - Wolong

Vroeg vertrek want we moeten een half uur voor zonsopkomst bij de plek van de Woodsnipe zijn en
dat is aan de andere kant van de pas. Dus eerst klimmen we het stuk naar de Balang Pas op 4487 m
hoogte en vervolgens dalen we weer een stuk aan de andere kant van de berg. Het begon goed in
Rilong met helder weer maar eenmaal bij de pas begon de mist in te zetten en die ging niet meer weg.
Aangekomen bij de Woodsnipe was het dus vooral stil en weinig zicht….balen maar over 2 dagen
hebben we nog een kans als we weer terug de pas over gaan. De volgende stop – ook in de mist –
was voor Chinese Monal en andere hoenders. We hoorden binnen enkele minuten vrijwel alle
targetsoorten: Chinese Monal, Verreaux’s Monal (Chestnut-throated) Partridge, Koklass Pheasant,
Blood Pheasant en White-eared Pheasant maar zien deden we alleen de Koklass, en dan nog alleen
vliegend. Enig ander hoogtepunt was een Dark-breasted Rosefinch. We moesten dus afdalen want
vogelen in de mist gaat echt niet. Dat deden we bij de zogenaamde phylo trail, een mooi pad door
schitterende bergbossen op ongeveer 2800m. Een Kroonboszanger zat fraai te zingen op ooghoogte
in een struik en een Giant Laughingthrush zat kort langs het pad om vervolgens in de begroeiing te
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Giant Laughingthrush, Wolong, Sichuan, China, 8 juni 2014, LS
verdwijnen. De wandeling was zonder meer prachtig maar de vogels lieten het een beetje afweten.
We hoorden een Maroon-backed Accentor en zagen de bekende soorten dus we besloten om wat
verder af te zakken. Firethroat is dé soort die je bij Wolong moet doen en bij de volgende stop
hoorden we er zowaar een zingen in de dichte begroeide helling! We speelden het geluid af maar echt
dichterbij kwam de vogel niet. Jeroen zag de vogel echter kortstondig zitten, maar hij bleef de enige.
Het afspelen van Collared Owlet was hier overigens een waar festijn met Buff-barred, Hume’s,
Sichuan, Eastern Crowned en Greenish Warbler, allen op c 10 meter afstand en op ooghoogte, erg
leerzaam! Een Bianchi’s Warbler liet zich hier ook kort zien terwijl een Aberrant Bush-Warbler zich op
enkele meters prachtig liet fotograferen.
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Eastern Crowned Warbler, Wolong, Sichuan, China, 8 juni 2014, LS
Even later kwam er op ooghoogte een schitterende Himalayan Griffon Vulture langsvliegen die een
minuten durende show weggaf, schitterend! De laatste stop van de dag was bij de Lama tempel bij
Wolong. Het begon hier al meteen goed met een Daurian Redstart en een Chinese Leaf Warbler. Het
begon langzaam wat te regenen en langs het karrespoor omhoog zagen we Yellow-streaked Warbler
en hoorden we Slaty-backed Flycatcher zingen in de sparren. We besloten om een tijdje te posten
langs een vallei met goed uitzicht voor Chinese Babax en Barred Laughingthrush, we hoorden beide
soorten maar ze lieten zich uiteindelijk niet zien. Het afspelen van Collared Owlet bracht wel wat
activiteit in de vorm van Grey-crowned Warbler, enkele Buff-throated Warblers en Collared Finchbills.
Dit was ook de plek van de Goudfazant en Jay liet ons het veld zien waar ze regelmatig fourageerden.
Ineens riep hij dat ie er een zag lopen en al snel zagen we 2 mannetjes en een vrouwtje Goudfazant!
Wauw! Wat een onwaarschijnlijke vogels! Dit was absoluut een bonus want veel groepen horen ze
alleen of zien kort een vrouwtje langs de weg lopen. Deze lieten zich minutenlang door de telescoop
bewonderen. De regen werd steeds heftiger en we besloten om naar het hotel te gaan in Wolong waar
het bier en het eten goed smaakte.
hoogte: Hotel in Rilong op 3100 meter, Wolong hotel op 1850 meter boven zeeniveau.
Totaal aantal soorten: 140
Dag 7 – 09 juni

Wolong

Vanwege de mist gisteren besloten we om vandaag een nieuwe poging te doen voor de Wood Snipe
en de hoenders. Bij het wakker worden kletterde de regen echter flink op de daken, geen goed teken
voor de gebieden hogerop. Op de weg omhoog merkten we dat er veel regen was gevallen, er lagen
veel stenen op de weg en soms was er een kleine landslide. Op de plek van de Wood Snipe was het
inderdaad zoals verwacht niet veel beter, de regen viel nog steeds met bakken uit de lucht en het was
ronduit koud. Het enige positieve was dat er soms geen mist was, vogels waren er echter ook
nauwelijks te zien dus we besloten om terug te rijden naar het hotel, daar te ontbijten en de dag door
te brengen bij de Lama tempel. De weg omhoog deden we in 2-en omdat het te glad was voor de bus
en we dus met een kleiner busje reden. De eerste groep had meteen een mannetje Goudfazant op de
weg! De tweede deed het ook niet slecht met Grey-crowned Warbler, 2 gewone Fazanten (de eerste
deze reis) en een Dark-sided Flycatcher. Eenmaal boven was het tijd voor de Firethroat! Hoog op de
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helling hoorden we een vogel zingen dus we klauterden naar het hoogste punt voor de beste kansen.
De vogel zong nog steeds af en toe en toen Jay de Blackthroat even speelde kwam ie tevoorschijn
aan de buitenkant van een struik op de helling. Wauw! Wat een beest zeg!

Firethroat, Wolong, Sichuan, China, 9 juni 2014, LS
Een Chinese Babax liet zich even kort zien in wat dennen. De volgende doelsoort was Slaty Bunting,
een endemische gors die je het beste hier kunt zien. De verspreid staande dennen zouden de beste
plek. Tegelijkertijd werd het lunchtijd maar de lunchboxen stonden nog bovenaan het pad dus we
besloten om de spullen daar op e halen. Op de terugweg zagen we niet alleen een Goudfazant (de 6 e
al!) maar vlogen er ook twee gorzen van het pad. We vonden er een terug en dat bleek inderdaad een
Slaty Bunting te zijn, een prachtig mannetje die aan het zingen was in, inderdaad, een den. Terug
naar de tempel met de lunchboxen voor een welverdiende lunch dus. Een Notekraker zat ver in een
boom en af en toe kwam een Daurian Redstart een kijkje nemen. Na de lunch gingen we te voet naar
de weg door half open landschap. Een Indian Blue Robin zong vanuit een dennenbosje maar liet zich,
ondanks verwoede pogingen, niet zien. Een prachtige groep van ongeveer 15 Spot-winged Grosbeaks
waren daarentegen prachtig te bewonderen terwijl ze als kruisbekken op de kegels van de dennen
aan het fourageren waren. Een Chestnut-flanked White-eye kwam een kijkje nemen bij het afspelen
van de Collared Owlet, net als Vinous-throated Parrotbill lager op de helling. Een wandeling bij het
hotel aan het einde van de middag leverde nog een prachtige Maskergors op, erg leuk! De avond
werd niet laat want de wekker stond geprogrammeerd op 330h de volgende ochtend…
- hoogte: Wolong hotel op 1850 meter boven zeeniveau.
Totaal aantal soorten: 151
Dag 8 – 10 juni

Wolong- Markeang

Vandaag zou voor een deel een reisdag worden maar ook een dag voor een kans om wat gemiste
soorten in te halen. De twee keer dat we op de pas waren was het namelijk of harde regen of mist.
Deze keer moest het dus goed gaan. We vertrokken vroeg om een kans te maken op de Wood Snipe.
Bij het hotel was het toch weer iets regenachtig, geen goed teken voor de hogere delen van het park,
maar het was nog een uur rijden dus mogelijk werd het beter. Eenmaal aangekomen bij de plek van
de Wood Snipe was het in ieder geval niet mistig en geen regen, dat hadden we nog niet gehad!
Eenmaal uitgestapt hoorden we de vogel gelukkig meteen roepen vanaf een kale berghelling. Nu nog
hopen op een glimp want het was natuurlijk nog donker. Bij het lichter worden werd het echter stil
zodat we het met deze hoorwaarneming moesten doen. Daarna was het posten bij de Chinese Monal.
Vele berghellingen werden afgezocht en we hoorden ze soms roepen maar van de vogel geen
spoor…. Leuk was het familietje Verrauxs Monal Partridges in een roestboom die later de helling op
vlogen. Een Chinese White-browed Rosefinch gaf een showtje weg en zat op enkele meters afstand in
de berm. Vervolgens was het op naar de Balang Pass maar het was inmiddels gaan regenen en de
wolken kwamen steeds lager, dat zag er niet zo goed uit. We stegen en stegen en regen werd
langzaam sneeuw. Plotseling riep Jay dat er een Grandala op de draad naast de auto zat, een
prachtig mannetje, wauw!
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Brandts Mountain-Finch, Balang Pass, Sichuan, China, 10 juni 2014, LS
Het was druk met vogels hier, groepen Brandts en Plain Mountain Finches zaten op de helling, net als
enkele Kesslers Thrushes en Grandala’s, een Dark-breasted Rosefinch zat op een electriciteitsdraad
en misschien wel het meest opmerkelijk: 3 Yellow-legged Buttonquails liepen tussen de gele bloemen
op een grashelling! Late trekkers. Helaas konden alleen Jay en Benny van deze opmerkelijke
waarneming genieten. Het ging nu harder sneeuwen en we reden regelmatig in de mist. Nabij de
Balang Pass zochten we naar Snow Partridge maar het bleef bij hoorwaarnemingen. Op de pas zelf
ontwaarden we in de mist Alpenheggemus en twee Red-fronted Rosefinches. Verder waren de
omstandigheden erg moeilijk maar toch hoopten we op wat beter weer. We reden daarom terug naar
het uitzichtpunt voor de pas maar de mist bleek hardnekkig waardoor we de pas verlieten en in de
lagere delen uit de mist gingen vogelen. Dat bleek succesvol want bij de eerste stop vond Benny een
Tibetan Snowcock, te gek! Enkele Snow Pigeons lieten zich fraai bewonderen langs een stroompje
waar ook Rufous-breasted Accentor, Blue-fronted Redstart en Alpine Leaf Warblers zaten. Een
Chinese Pond Heron vloog op. Daarna was het doorrjjden naar Maerkang want we hadden nog een
flinke rit voor de boeg. De prachtige route ging door bergdalen en we reden een groot deel van de dag
langs de rivier. We passeerden de Mengbi Shan pas op 4300m waarna we aan de andere kant van de
pas in het naaldboshabitat kwamen van de Sichuan Jay. We maakten nog een stop om te kijken of we
succes hadden. Geen Jay maar wel Himalayan Bluetail en Rufous-vented Tit. Overnachting en
avondeten (heerlijk opnieuw) in Maerkeng, een mooi stadje aan de rivier.
-hoogte: Balang Pass op 4487m, het grootste deel van de dag brachten we boven de 3000m door.
Hotel op 3100m.
Totaal aantal soorten:172
Dag 9 – 11 juni

Mengbishan (Markaeng) - Hongyuan

We waren met zonsopgang bij de pas hoewel we daar niet veel van merkten. Het was opnieuw zwaar
bewolkt maar gelukkig was er geen mist. Er stond wel een venijnige wind waardoor de
gevoelstemperatuur laag was. We begonnen de dag met een poging voor Blood Pheasant in de lage
begroeiing nabij de pas. Die vonden we niet, wel zagen we in de verte twee White-eared Pheasants.
Twee Chinese Fulvettas lieten zich even mooi zien. Daarna liepen we de weg af naar het naaldbos
waar Sichuan Jay de targetsoort was. Deze soort heeft een miniverspreiding in Sichuan en de
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dichtheden zijn ook nog eens laag. We begonnen onze afdaling goed met Crimsom-browed Finch en
Beautiful Rosefinch maar de activiteit was verder laag, waarschijnlijk vanwege de wind. Pas aan het
einde van de ochtend kwam er weer wat leven, net toen de zon begon te schijnen en de wind wegviel.
We hadden al een paar keer Sichuan Jay gehoord en de naaldbomen gescand toen er plotseling 3
vogels over kwamen vliegen, maar ook meteen uit beeld verdwenen. De soort was binnen maar een
wat betere waarneming zou niet erg zijn…Vervolgens hoorden we dichtbij Blood Pheasants in het bos,
Jay wenkte ons want zag ze lopen maar we waren net te laat. Jeanette zag vervolgens een vogel de
weg oversteken, maar was helaas de enige. Een vreemd wat krassend geluid kwam uit de dennen en
werd herkend als de roep van Sichuan Jay. Even later stonden we te kijken naar 2 vogels die zich
uitgebreid lieten zien en fotograferen, wauw! Heel gaaf!

Sichuan Jay, Mengbi Shan, Sichuan, China, 11 juni 2014, LS
De ochtend leverde verder nog een Crested Tit Warbler op (helaas maar door een gezien) en veel
Humes en Buff-barred Warblers en enkele Giant Laughingthrushes. Na een heerlijke veldlunch reden
we vervolgens de 200km naar Hongyuan. Na verloop van tijd werd het landschap kaler, de riveren
breder en grilliger en de graslanden uitgestrekter. We rijden het Qinhai-Tibetaanse Plateau op en het
is prachtig. De soorten veranderen mee en plotseling zien we een Azure-wined Magpie op een draad
zitten. Bus aan de kant dus want die willen we beter zien. Meteen hoorden we Oriental Skylarks
zingen en zat er een prachtig mannetje Hodgons Restart op de draad. In de verte vlogen enkele
Daurian Jackdaws en in de lucht passeerden enkele Pacific Swifts.
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Daurian Jackdaw, Tibetaans Plateau, Hong Yuan, Sichuan, China, 11 juni 2014, LS
Een langsvliegende Grote Zaagbek was opmerkelijk. In de lage begroeiing langs de rivier zagen we
twee Plain Laughingthrushes. Na al dit geweld reden we langzaam verder naar Hongyuan door steeds
uitgestrektere graslanden met meanderende rivieren. Jeanette zag de eerste Black-necked Crane, en
dat waren er meteen 8! Ze zaten dicht langs de weg en waren prachtig te zien en te fotograferen.
Plotseling riep Jay dat ie mogelijk een uil had gezien, bus dus stoppen en even teruglopen. Een daar
zat inderdaad een prachtige Oehoe op nog geen 40 meter afstand! De vogel werd uitgebreid bekeken
en gefotografeerd. Hij was een stuk bleker dan die in Europa. Andere soorten tot aan Hongyuan
waren Casarca, Frater, Hop, verschillende Upland Buzzard en maar liefst 30 Koekoeken. Het hotel en
het eten in Hongyuan waren uitstekend.
- hoogte: hotel op 3100m, Mengbishan pass op 4114m, hotel in Hongyuan op 2860m
Totaal aantal soorten: 197

Dag 10– 12 juni
Hongyuan - Roergai
Vandaag besteedden we de gehele dag op de uitgestrekte grasvlakten van het Tibetaans Plateau. Het
regende helaas toen we op pad gingen en het zag er niet naar uit dat het snel ging ophouden. De
eerste stop was meteen een interessante met een prachtige White-browed Tit (endeem), Yellowstreaked Warbler, Kesslers Thrushes en Huismussen van de ondersoort partini (mannetjes met een
witte wang, vrouwtjes zijn erg bleek met zwarte snavel).

11

White-browed Tit, Tibetaans Plateau, Hong Yuan, Sichuan, China, 12 juni 2014, LS
Een late Mongoolse Pieper zat op de electriciteitsdraad. Toen we een culturele stop maakten voor een
Tibetaanse tempel zaten er twee Hume’s Groundpeckers op het dak van enkele huizen, leuk en
verrassend! Deze vogels blijken het meest verwant te zijn aan mezen maar hebben het voorkomen
van een tapuit. We speurden de graslanden af naar White-rumped en Rufous-necked Snowfinch maar
vonden Strandleeuweriken. De telescoop moest er aan te pas komen om ver in het veld enkele
Rufous-necked Snowfinches te ontwaren, daar moesten we maar eens op af. Een wandeling door de
graslanden bleek een gouden zet want we zagen al snel White-rumped en Rufous-necked
Snowfinches, gebroederlijk naast elkaar. De Rufous-neckeds hadden zelfs jongen die continu gevoerd
werden, erg leuk. Pika’s (een klein zoogdier, beetje sisselachtig) waren werkelijk overal.
Strandleeuweriken van de ondersoort elwesi lieten zich prachtig bekijken, net als Zwarte Roodstaarten
van de ondersoort rufiventris. Tijdens de lunch zagen we meer Rotsmussen en het prachtige baltsspel
van twee Black-necked Cranes (waar we er vandaag maar liefst 27 van zouden zien). We reden
langzaam verder door de met yaks gevulde glooiende graslanden, de vergezichten waren werkelijk
adembenemend! Een groeve herbergde een familie Steenuilen maar ook enkele Alpenkraaien. Het
werd pas echt spannend toen Wim riep dat de bus moest stoppen, hij had patrijsachtigen gezien vlak
langs de weg. Door de achterruit van de bus zagen we inderdaad twee vogels lopen, onmiskenbaar
Tibetan Partridges! Wauw! De vogels bleven ook mooi te zien toen iedereen de bus was uitgestapt.
Een absolute bonus want dit is een erg lastige soort. In de middag zagen we een groepje
Monniksgieren met Himalayan Griffons op de plek waar we aanvankelijk zouden zoeken naar Tibetan
Partridge.
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Tibetan Partridge, Tibetaans Plateau, Hong Yuan, Sichuan, China, 12 juni 2014
Daar geen patrijzen meer maar wel een Tibetan Grey Shrike. We sloten de dag af met een wandeling
door wat lage begroeiing voor zangvogels en in het bijzonder Robin Accentor en White-browed TitWarbler. Helaas geen van deze soorten maar wel late trekvogels in de vorm van Black-capped
Kingfisher en Brown Shrike. Verder zagen we nog een Tibetan Grey Shrike, Yellow-streaked Warbler
en een Hog Badger. Overnachting was in het opmerkelijke plaatsje Rouergai waar we een prima hotel
hadden met dito restaurant.
- hoogte: hotel Hongyuan op 2860m, hotel Rouergai op 3500m
Totaal aantal soorten: 215
Dag 11– 13 juni

Rouergai

Vandaag staat Baxi Forest op het programma dat op c 40 minuten rijden van het hotel ligt. Hier geen
eindeloze grasvlakten maar een prachtig gemengd coniferenbos. Het is de plek voor Blue-eared
Pheasant dus het eerste uur werd besteed aan het afspeuren van de hellingen. Veel gewone
Fazanten maar geen Blue-eared helaas. Dit werd enigszins goedgemaakt door een paar prachtige
Godlewski’s Buntings die soms op nog geen 15 meter aan het zingen waren in de toppen. Een
vrouwtje White-throaed Redstart zat op nog geen 10 meter in de begroeiing, net als een late Brown
Flycatcher dat hier een doortrekker is. Tijdens het ontbijt vermaakten we ons uitstekend met een stuk
of 5 Grey-headed Bullfinches die soms op nog geen 5 meter afstand te zien waren. De volgende stop
was voor Snowy-cheeked Laughingthrush, een endeem. We liepen langs een klein stuwmeer waar we
een broedgeval vonden van een Grote Zaagbek, een vrouwtje zwom er rond met 2 jongen.
Verrassend eigenlijk, zo diep in China. De Snowy-cheeked bleek een stuk lastiger dan gedacht. We
hoorden regelmatig vogels roepen aan de andere kant van de rivier maar zien was een ander verhaal.
We vermaakten ons overigens prima met Long-tailed Rosefinch, Hodgons Redstart, Chinese Leaf
Warblers, meer Godlewski’s Buntings en Elliot’s en Plain Laughingthrushes. Toen hoorden we een
vogel een stuk dichterbij roepen die zich eindelijk even goed (maar kort) liet zien in de top van een
conifeer. We liepen het pad verder omhoog wat meer Hodgons Redstarts en Chinese Leaf Warblers
opleverde. Lunch was weer bij de ingang van het park en ook nu zaten er weer enkele Grey-headed
Bullfinches en Plumbeous Water Redstarts. Na de lunch liepen we een kleine trail het bos in voor
Przewalski’s Nuthatch. Het afspelen van Collared Owlet bracht in een uur Slaty-backed Flycatcher,
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Grey-crested Tit en enkele Chinese Leaf Warblers. Op een gegeven moment zag Jay een vogel hoog
boven in de spar vliegen die zich even later fraai liet zien, een fraaie Przewalski’s Nuthatch! Heel gaaf
beest!

Przewalskis Nuthatch, Baxi Forest, Rouergai, Sichuan, China, 13 juni 2014, LS
Langs een andere trail lieten enkele White-throated Redstarts zich mooi zien en zagen we meer Greyheaded Bullfinches maar ook Yellow-streaked Warbler. Een late middagwandeling voor White-browed
Tit-Warbler leverde in de regen alleen een hoorwaarneming op. Overnachting in Ruoergai
- hoogte: Rouergai ca. 3500m

Dag 12– 14 juni
Rouergai (Baxi forest en flower lake)
De ochtend begon goed met het nieuws dat NL met 5-1 had gewonnen van Spanje op de eerste WK
wedstrijd, wauw! We misten nog Blue-eared Pheasant dus daar wilden we nog wat tijd in steken.
Terug dus naar de plek van gisteren en opnieuw de heuvels scannen maar helaas zonder resultaat.
Het werd nu wel lastig voor de fazant, eigenlijk was er nog een plek mogelijk, namelijk de verre
heuvels bij de plek van de White-browed Tit-Warbler. Die zagen we dit keer vrij snel en op precies
hetzelfde moment zong er een prachtige Siberian Rubythroat! Wauw!
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Siberian Rubythroat, Baxi Forest, Rouergai, Sichuan, China, 14 juni 2014, LS
Toen we vervolgens de verre heuvels gingen scannen vonden we twee erg verre Blue-eared
Pheasants, yes!! De vogels zaten op een open plek in het bos en konden met de telescoop op een
maximale vergroting uiteindelijk goed bekeken worden. De bus bleek ondertussen vast te zitten in het
gras door een mislukte draai-actie van de chauffeur…. Stenen en takken voor extra grip mochten niet
baten en uiteindelijk was het een vrachtwagenchauffeur die redding bracht terwijl onze chauffeur
achter de bus aanrende, komisch!
De middag was voor het Flower Lake, een uitgestrekt hoogland meer in de buurt van Ruoergai. De
omgeving was prachtig met uitgestrekte rietvelden en graslanden, besneeuwde bergtoppen en
Tibetaanse tempels. Het is dé plek voor Tibetan Lark en watervogels. Het was druk met 10-tallen
touringcars en vele shuttlebussen die je van de parkeerplaats naar de ingang van de boardwalk langs
Flower Lake brachten, het was namelijk ook een erg populaire attractie voor Chinezen. Het was druk,
maar ook goed georganiseerd. We zagen veel nieuwe vogels natuurlijk want de eerste keer een
goede plek voor watervogels. Dat bleek ook wel met al snel Lepelaars, Chinese Pond Heron, Wilde
Zwaan, veel Krooneenden, Witoogeenden, Krakeend, Slobeend, Bosruiter en Witvleugelstern. De
doelsoort gaf zich wat lastiger prijs en we moesten ver over de velden scannen om af en toe een
vliegende Tibetan Lark te zien te krijgen. Jeroen vond er gelukkig een langs de boardwalk die zich
schitterend liet zien en fotograferen.
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Tibetan Lark, Flower Lake, Rouergai, Sichuan, China, 14 juni 2014, LS
We waren ineens ook een Chinese toeristische attractie want de groep werd uitgebreid op de foto
gezet terwijl we de leeuweriken aan het bekijken waren! Pacific (Salim Ali) Swifts vlogen laag over het
water en lieten zich zeldzaam mooi zien en fotograferen. Inmiddels was het flink aan het regenen en
op de boardwalk naar de volgende hut liet een Strandleeuwerik zich nauwelijks van het pad jagen. De
terugweg met de shuttlebus naar de parkeerplaats had nog een verrassing in petto: Benny zag een
Saker op een van de paaltjes langs de weg! Toen we er eindelijk uit konden was ie met de scoop nog
goed herkenbaar, teruglopen was echter niet mogelijk. De omgeving was prachtig met uitgestrekte
rietvelden en graslanden, besneeuwde bergtoppen en Tibetaanse tempels. Overnachting in Ruoergai.

Pacific (Salim Ali) Swift, Flower Lake, Rouergai, Sichuan, China, 14 juni 2014, LS
- hoogte: Rouergai ca. 3500m
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Dag 13– 15 juni
Rouergai - Jiuzaigou
Het meeste hadden we inmiddels gezien zodat we niet weer heel vroeg naar Baxi Forest hoefden. We
konden dus voor de verandering ontbijten in het hotel. De soort waar we vandaag naar op zoek
gingen was Robin Accentor, een soort die zich ophoudt in het struikgewas op de boomgrens. Na een
paar uur rijden waren we op de plek, een heuvelachtig terrein met struikgewas en grasland. We zagen
al snel Grauwe Fitis, een prachtige White-bellied Redstart, Alpine Leaf Warbler maar ook Whitebrowed Tit-Warbler (waar we er in totaal 6 van zouden zien hier…!).

White-bellied Redstart, alpine zone tussen Rouergai en Jiuzaigou, Sichuan, China, 15 juni 2014, LS
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White-browed Tit-Wabler, alpine zone tussen Rouergai en Jiuzaigou, Sichuan, China, 15 juni 2014, LS
Nog geen spoor van de Robin Accentor echter. Wel zaten er verschillende Rufous-breasted Accentors
en dat zouden de enige accentors zijn die we tegen zouden komen. Maar het was toch een goed
vogelgebied met enkele Beautiful Rosefinches, Siberische Roodborsttapuit, Rosy Pipits en Bluefronted Redstarts. De volgende stop was in de middag en in hetzelfde gebied als Jiuzhaigou. In het
coniferenbos langs de weg deden we een poging voor Sichuan Wood Owl die zich schijnbaar soms
overdag laat zien. Die lukte helaas niet maar we vonden wel een Three-banded Rosefinch, een
nieuwe soort! Pogingen voor Crested Tit-Warbler leverden een reeks aan Goudhanen en
verschillende phyllo’s op maar geen Tit-Warbler zodat we langzaam verder reden naar Jiuzhaigou.
Het werd snel duidelijk dat dit één van de meest populaire attracties is in China, kilometers aan hotels
passeerden we voordat we bij de onze aankwamen.
- hoogte: Rouergai ca. 3500m, hotel in Jiuzhai 1850 meter.

Dag 14– 16 juni
Jiuzaigou
Niet al te vroeg op voor de verandering want de eerste bus omhoog (je kunt alleen met shuttelbussen
het park in) vertrekt ‘pas’ om 730h. Jiuzaigou is een van de meest populaire natuurparken in China
dus het zou best druk kunnen worden. De route omhoog voerde langs watervallen, prachtige heldere
bergmeertjes en beboste berghellingen, heel mooi allemaal. We hadden geluk want Jay had aan de
chauffeur gevraagd om ons iets verder af te zetten dan de eerste officiële stop van de bus en
zodoende waren we al om 745h bij de plek van de Rufous-headed Robin. Ook het weer zat mee, het
was de eerste ochtend in lange tijd dat het vrijwel onbewolkt was. We liepen over een oude, niet meer
in gebruik zijnde boardwalk waar delen van ontbraken dus het was af en toe klauteren. Het goede
nieuws was dat we de vogel al binnen 10 minuten hoorden zingen, een prachtig nachtegaalachtige
zang (beetje tussen Nachtegaal en Gekraagde Roodstaart in). Zien is wel echt een ander verhaal,
deze soort blijft heel goed verborgen zodat we na ongeveer 1,5 uur proberen alleen glimpen op
hadden gevangen van een wegschietende vogel….De ‘supporting cast’ was leuk met een goede
zichtwaarneming van Indian Blue Robin en verschillende Slaty-backed Flycatchers, Grey-crested,
Coal, Yellow-bellied en Green-backed Tits. Enkele Chinese Nuthatches lieten zich prachtig zien in de
top van een conifeer. Later in de middag reden we met de shuttlebus naar wat lager gelegen gebieden
en liepen we via de boardwalk (in goede staat) langzaam omlaag. In het riet vonden we al snel enkele
prachtige Spectacled Parrotbills, sommige vogels zaten op nog geen 5 meter! Schitterend! De middag
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was verder redelijk tam, de temperatuur liep aardig op – het was nog steeds mooi weer – zodat de
activiteit beperkt bleef. Een zoektocht naar Sooty Tit leverde helaas niet het gewenste resultaat. Wel
vonden we een paar Ferruginous Flycatchers en Rufous-bellied Niltava’s die zich mooi lieten bekijken
en een Brown Dipper bij de rivier.

Ferruginous Flycatcher, Jiuzaigou, Sichuan, China, 16 juni 2014, LS
- hoogte: hotel in Jiuzhaigou 1850 meter, park tot maximaal c 2600m
Totaal aantal soorten: 256

Dag 15– 17 juni
Jiuzaigou-Chengdu
Vandaag een lange reisdag naar Chengdu maar eerst proberen we bij Gonggangling de Sichuan of
Per Davids Wood Owl. Op de vaste plek liet ie zich niet horen dus we besloten een stukje langs de
weg omhoog te lopen maar ook hier liet ie verstek gaan. Het werd langzaam licht en we zagen de
gebruikelijke soorten totdat Jay een Spotted Bush-Warbler.
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Spotted Bush-Warbler bij Gonggangling
hoorde bij de parkeerplaats. Even later zat ie prachtig bovenin de longen uit zijn kleine lijf te zingen!
Het werd even later erg lawaaiig door alle touringcars dus we besloten om op een andere plek nog
wat te vogelen. Dichter bij de pas vonden we een mooi pad waar we een korte wandeling maakten.
Eindelijk stierf het lawaai van de bussen langzaam uit. We zagen Himalayan Bluetail, Tibetan Siskin,
enkele Roodmussen en Siberische Boompiepers, Rufous-vented Tit en nog enkele Beautiful
Rosefinches. Toen was het tijd geworden om de lange terugtocht naar Chengdu te aanvaarden.Het
duurde echter nog geen 2 uur voordat we in de file terechtkwamen. Een vrachtwagen bleek van de
brug gereden te zijn. Alles stond potdicht en twee rijen dik….flinke vertraging dus. Na een tijdje werd
er een andere brug gebruikt waar langzaam al het verkeer over heen kon rijden en loste de file
gelukkig op. Geen tijd meer om onderweg te vogelen dus we kamen laat in de middag aan in het hotel
in het mooie stadje Dujiangyan waar we ook overnachten. Een mooi restaurant met een heerlijk
avondmaal en een borrel in een lokale kroeg was een prachtige en gezellige afsluiter.
- hoogte: hotel in Jiuzhai 1850 meter, Dujiangyan 700 meter

Dag 16-18 juni
Chengdu-Amsterdam
De laatste ochtend! We hadden nog een uur of 3 om te vogelen en we bevonden ons op een andere
hoogte dus kans o peen aantal nieuwe soorten. Het was een bebost gebied aan de rand van de stad
waar een breed pad doorheen liep. En we vonden inderdaad een aantal nieuwe soorten zoals Blackthroated Tit, Rufous-faced Warbler, Black-naped Oriole, Fire-breasted Flowerpecker maar ook Greyheaded Woodpecker, Collared Finchbill, White-browed Laughingthrush, Grey-cheeked Fulvetta en
Black-chinned Yuhina. Als afsluiting hoorden we nog enkele Chinese Bamboo Partridges. Toen was
het terug naar het hotel, koffer pakken, afscheid nemen van Jay en naar het vliegveld. Ons prachtige
Chinese avontuur was afgelopen. We vlogen vervolgens overdag naar Amsterdam met een rustige
KLM vlucht en fraaie vergezichten.
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Op het Tibetaans Plateau tussen de Yaks! Boven van links naar rechts: Jeroen, Benny, Wim. Onder
van links naar rechts: Huig, Jeanette, Laurens, Wim
Laurens Steijn, 30 juni 2014
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