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Dag 1 – 22 november Amsterdam – Delhi
We waren allemaal prima op tijd op Schiphol. Het inchecken had even wat aandacht nodig maar lukte
toch allemaal vlotjes. Een deelnemer had iets te enthousiast zijn koffer ingepakt en moest extra
bijbetalen voor het gewicht. Om 13.15 verlieten we Nederland en ons KLM vliegtuig kwam 7 uur later
aan in Delhi.
Dag 2 –23 november Delhi – Corbett National Park
Midden in de nacht (01.30) komen we aan. Op het vliegveld zijn we Harry even kwijt omdat hij al naar
buiten was gelopen. Enkelen van ons lukt het om hier nog even te pinnen, maar niet iedereen heeft
daar succes mee. Als we eindelijke buiten herenigd worden met Harry, staat er een busje klaar die
ons het hotel Starlight brengt. Rond 4.30 liggen we eindelijk in ons bed….maar 2,5 uur later worden
we weer gewekt. We willen vroeg, nog voor de spits uit Delhi zijn en naar Corbett. In het hotel hebben
we kennis gemaakt met Shyam Sander Scharma onze vogelgids. Een jonge, energieke en
goedlachse Indiër die net de dag ervoor uit Corbett is gekomen. Onze eigenlijke gids, Ratan Sigh is bij
zijn zoon die plotseling erg ziek is geworden.
Met een ruime bus begeven we ons op de drukke wegen tussen Delhi en Corbett. Het is moeilijk om
slaap te vatten omdat het verkeer een spektakel is en daarom levens gevaarlijk is. Op
driebaanswegen rij je soms met zijn vijven naast elkaar, op de weg scheuren auto’s, lopen oude
mensen en koeien en rijden simpele wagentjes met een paardje ervoor. Alles door elkaar maar onze
chauffeur weet zich goed een weg te banen in deze jungle. Onder toeziend oog van het gehele dorp,
wordt de rem van onze auto gemaakt, als we langs de weg moeten stoppen voor een reparatie. Kleine
drukke mannetjes slopen het wiel in no-time met het simpelste gereedschap. Helaas gaan we dat met

BirdingBreaks]

[India, vogel- en tijgerreis 21 nov t/m 7 dec 2013]

2

dit busje nog vaker meemaken…
Onderweg wordt alvast geprobeerd de eerste vogels wat te determineren. Met zwarte wouw, Comb
duck, Red-naped Ibis, Cinereous Vulture en Bronze-winged Jacana lukte dat nog wel. Maar de
parkieten, myna’s en babblers definitief op naam te brengen, is vanuit een rijdende bus nu nog wat
moeilijker. Om 16.00 komen we aan in Tigercamp, bij Corbett National Park. Na het invullen van de
vele formulieren en paperassen droppen we onze spullen op de kamer en lopen we naar de hier
achter gelegen Kosi-river. Een prachtige rivier met stenen beddingen en aan de overkant uitgestrekte
jungle. Hier zien we onze eerste Indian Robin, River Lapwing, Plumbous Riverchat, Bleu Wistlingtrush en Brown chat. Als we zijn uitgevogeld, zitten we om 19.00 aan de borrel en vullen onze
vogellijst in. Als het ons eindelijk lukt om te stoppen met eten van het heerlijke Indische voedsel, vallen
we als een blok in slaap.
Dag 3 – 24 november 2013
Corbett National Park (Dhikala)
Door een vergissing bij de receptie kwam de wake-up call een uur te vroeg voor de reisleider. Maar hij
zat wel als eerste aan het ontbijt. Daarna moest de deur van zijn douche worden geforceerd want
deze was de avond er voor in het slot gevallen en kon die nacht niet dus niet meer gebruikt worden.
Maar het heerlijke ontbijt met volop keuze maakt alles goed.
Wij en onze bagage wordt verdeeld over drie kleine jeeps en langzaam rijden we richting het park. De
eerste stop is bij een andere plek langs Kosi-river. Naast de mooie tempels en kleurrijke kraampjes
zien we twee Ibisbills langs de oevers foerageren. Als we bij Dhangarhi Gate het park in willen,
moeten we naast de entreekosten weer veel formulieren invullen. Maar als we een dan rondtuffen in
de jeeps over spannende weggetjes, langs rivieren, galerijbossen en prachtige struwelen, genieten we
enorm. Al na tien minuten rijden horen we de eerste alarmketen van een muskushert en later een
Spotted deer. Het teken dat ze onraad ruiken en er waarschijnlijk een tijger in de buurt is. Zeker een
half uur staan we gespannen over een beekbedding te kijken, op zoek naar een grote oranje poes.

Speuren naar de tijger in Corbett, Mark Zekhuis

Helaas geen succes, maar het is wel spannend en vaker deze reis zullen we zo van deze adrenaline
proeven. Al snel zien we de eerste pauwen en kippen, Red Junglefowl. Het is heerlijk onbewolkt weer
als we aankomen in het kamp. Op een paal laat een Jungle Owlet zich ongestoord fotograferen. De
ramen en deuren van de kamers moeten gesloten blijven voor de brutale apen, Resus macaque.
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Golden Jackal, Kasper Willebrandts

Bij de rivier ziet de eerste jeep een prachtige Golden Jackal op de oever staan. De eerste fotokaart
van de fotograven is al volgeschoten! Ook wordt een mooie langs vliegende Black-necked Stork,
Steppenarend en Grijze wouw gezien en geplaat. In de boomkruinen horen we groepjes zangvogels
foerageren. Als je dan stopt zie je mooi de feeding flocks voorbij trekken van vele soorten; o.a. Longtailed Minivet, Velvet-fronted Nuthatch, Lemon-rumped Leafwarblers, Spot-winged Tit, Grey-hooded
Warbler, Pied flycatcher Shrike. Na de middagexcursie, zien we langs de weg verse prenten van
tijgers. Het camp zelf is omheind tegen de wilde Indische olifanten en tijgers. Het was een heerlijke
volle vogeldag in een van de mooiste parken van India. Bijzonder waren nog de Chestnut-headed
Tesia, Crimson Sunbird, White-crested Laughingthrush, Blue-winged Minia, Greater yellownape,
Tawny Fishowl en natuurlijk de Gaviaal en Indian Muggar Crocodile langs de rivier.

Black-necked Stork, Kasper Willebrandts

Dag 4 –25 november 2013
Corbett National Park
Sommigen hadden last van snurkers, sommigen van muizen en later op de dag komen daar nog de
apen bij. Groot was de schrik toe een aap op hun bed werd ontdekt. Met gooien en schreeuwen rende
de geschrokken aap uiteindelijk naar buiten. Drie van ons maken deze mistige ochtend een rit op een
olifant door het lange gras. Het blijkt een bijzondere gewaarwording te zijn om zo neer te kijken op de
wereld. De andere vier gaan met twee jeeps weer door het park. Met name de graslanden langs de
rivier worden bezocht. Ondanks de mis worden Velduil, Roodkeelnachtegaal, Rusty-cheeked ScimitarBabbler, Red Avadavat en Tickells’ Thrush gezien. Vlak naast de weg stond doodleuk een wilde
Aziatische olifant met haar kalf. Na het ontbijt rijden we met zijn allen naar High banks, een goed
uitkijkpunt over de rivier. Hier genieten we van Grey-headed Fish-eagle, Dusky Cragmartins en ….hé
daar staat een tijger op de oever! Op een afstand van zo’n 500 meter zien we met zijn allen hoe een
tijger het water in gaat en even lekker een bad neemt. Prachtig zien we hoe hij ongestoord af en toe
onze kant op kijkt. Na enkele minuten zwemt en loopt hij naar de oeverkant en loopt druipend maar
stoer over de stenenoever naar het bos. YESS, we hebben onze grootste droomsoort al binnen en
zelfs op de gevoelige plaat!
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De tijger van High Banks, Mark Zekhuis

Die middag is de mist wat opgetrokken en gaan we weer naar de graslanden. Staande aan de rand
van het water horen we aan de oeverkant plotseling twee vechtende tijgers. Veel gebrul en ander
lawaai…helaas buiten ons gezichtsveld. In ons gezichtsveld zien we drie soorten herten, grote groep
Zwarte ooievaars en zien we een mooie Brown fish-owl. De grote Great Slaty woodpecker horen we
alleen en reageert helaas niet op onze tape. Gelukkig zien we wel de Hodgon’s Bushchat, een bijna
lokaal endemische soort roodborsttapuit. Als we naar het kamp terug rijden zit er in een piep klein
boompje een prachtige Lesser yellownape. Deze specht laat zich er goed zien. Andere opmerkelijke
waarnemingen van deze geslaagde dag, was de Rufous-bellied Eagle, Collaret Falconet, Red-headed
Vulture, Ashy Woodswallow, Long-billed Pipit en Yellow-eyed Babbler. Minder was het bericht dat in
Nederland, Zwolle op precies te zijn, een Sperweruil zich liet bewonderen door honderden
vogelaars….maar toen was nog niet bekend dat deze uil op onze terugkomst zou wachten.
Dag 5 – 26 november Corbett NP - Pangot
Om 6.30 ontbijten we terwijl de aapjes voor het raam naar ons kijken. De huismeesters pakken onze
bagage op de jeeps en wachten daarna op een fooi. Al vogelend rijden we door het park naar Tiger
camp voor de lunch. Het is wat stiller in het bos maar toch zien we vandaag zeker tien nieuwe soorten.
De meest bijzondere is wel de ontdekking van Wouter van de Ashy-headed Green-pigeon. Een
dwaalgast uit de bergen van Nepal. De soort werd tussen de andere groene duifjes ontdekt. Het is de
tweede keer dat deze soort in dit park hier wordt gezien! In 2011 vond de groep van Birdingbreaks
hier de eerste!!

Ashy-headed Green-pigeon, Wouter van Gasse

Mooi zijn ook de Rufous Woodpecker, Black-lored Tit en zelfs een Brooks Leafwarbler wordt gezien.
Het is prachtig weer als we na uren vogelen en speuren weer even in Tiger camp zitten. In de tuin
worden drie vleermuizen, Short-nosed Fruit Bats gezien. Ze laten zich gemakkelijk fotograferen terwijl
ze in wat gebladerte hangen. Op een bloeiende plant die daar naast staat komt een prachtig mannetje
Crimson Sunbird nectar drinken!
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Er is weer bier te krijgen, dus met grote flessen (0,65 l) Kingfisher bier vieren we onze waarneming
van de tijger. Na het kopen van wat aandenkens, als T-shirts en petten van Corbett NP, rijden we naar
Corbett-falls. Helaas heeft het busje weer pech, dus wij ook maar we komen toch (bijna stapvoets) bij
de watervallen aan. Helaas zien we geen Spotted Forktail maar wel een erg mooie Rufous-bellied
Niltava en nog een Rusty-tailed Flycatcher. Als we weer terug zijn bij de bus, staan er inmiddels twee
grote landrovers die de bagage van het busje overnemen en ons naar de bergen brengt. De weg naar
Pangot is een erg mooie, maar ook slingerende weg. Het is niet erg om af en toe te stoppen om
sommige magen die last hebben van wagenziekte, weer tot rust te laten komen. Hier zien we onze
eerste White-tailed Nuthatch, Red-billed Bleu magpie, Common Rosefinch en ook weer Bleu-throated
Barbet. In de bergstad Nainital kopen we nog wat bier en komen in het donker aan in Pangot. Na het
heerlijke welkomstdrankje trekken we ons terug in de fijne kamers van Jungle lore birding lodge.
Dag 6 – 27 november Pangot
Na een goede nacht stappen we weer in ons eigen busje en worden naar de bekende grazige
berghellingen gebracht. Dit is de plek van de Cheer pheasants, een zeer zeldzame soort met een
beperkt verspreidingsgebied. Andere groepen moeten soms een uur of langer de hellingen afzoeken
maar wij hebben ze al binnen enkele minuten in beeld. Een groep van bijna 10 stuks foerageert vlak
onder de weg zodat we er dicht bij kunnen komen en zelfs fotograferen.

Cheer pheasant, Mark Zekhuis

We zien een groepje Vale gieren maar later blijkt dat aan de hand van de foto’s van Wouter, dat we
deze verkeerd hebben gedetermineerd. Dit zijn heuse (juveniele) Himalayan Vultures! Dankzijn de
moderne fotografie lukt het ons vaker om sommige stipjes of snelle flitsen op naam te brengen.
De Cockchlas Pheasant horen we na vaak tapen eindelijk terug roepen. Als we er naar toelopen,
staan we er bijna op als een groepje van 4 vogels onder onze voeten opvliegt. Leuk is ook de
Vlaamse gaai die hier een erg lichte kop heeft. Zijn broertje, de Black-headed Jay is hier algemener.
We zien Streaked Laughingtrush, Streaked prinia, Common raven, Zwartkeelijster, Grote lijsters en
Russet Sparrow. Als we door het bos lopen horen we een raar schrapend geluid. Het duurt even
voordat we door hebben dat de Langour monkeys om ons heen dat geluid maken. Ze zitten hun
tanden te knarsen om te laten merken dat je ze aanwezigheid niet zo op prijs stellen. Volgens
Handbook of the World, Mammals zien we deze trip drie verschillende soorten Langour monkeys.
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Langour monkey, Mark Zekhuis

Red-whiskered Bulbul, Kasper Willebrandts

s’Middags rijden we weer een stukje en lopen dan over een rustige weg langs cultuurgronden en
mooie vochtige bossen. Kleine hooilandjes, akkertjes, kleine boerderijen, vriendelijke mensen en loofen naaldbos passeren we tijdens onze wandeling. De mensen hebben er geen moeite mee als ze
worden gefotografeerd en vragen er soms zelfs om.

BirdingBreaks]

[India, vogel- en tijgerreis 21 nov t/m 7 dec 2013]

7

Vrouwen bij Pangot, Mark Zekhuis

Een van de mooiste soorten, de Golden Bush robin ontdekt Ronald boven ons in een bosje, terwijl de
fanatieke vogelaars lange tijd een glimp najagen in het binnenste van het zelfde donkere bosje voor
ons. Waar een bergbeek de weg kruist, zien we prachtig twee Greater spotted Forktials die als Grote
gele kwikstaarten langs de beken lopen. Bij een hooilandje zien sommigen van ons de enige Upland
Pipit. Een zeldzame soort die alleen hier te zien is. In de dichte onkruiden horen steeds we de Scalybreasted Wrenwarbler roepen, maar ondanks geduldig wachten en uiteindelijke flink lokken, …krijgen
we hem niet te zien. Verder zien we nog een paartje Havikarend, Black-throated Tit, Green-backed Tit,
en Himalayan Woodpecker.
Dag 7 – 28 november Pangot
Bij de lodge met haar weelderige tuin zijn wat waterbakken en worden de vogels gevoerd. Onze
vogelfotografen besluiten vanochtend hier hun geluk te proberen omdat hier o.a. geregeld Blackheaded jays, Scaly-breasted munia en verschillende laughingthrushes te zien zijn.
De rest rijdt weer door de beboste bergen en maakt op verschillende plekken wat stops. Weer Lopend
over de rustige weg door het bos, zien we totaal andere dingen dan gisteren. We zien de Long-billed
Thrush zeer goed voor ons in een boompje zitten. Wat een bizar lange snavel heeft die vogel! Leuke
dingen die we verder zien zijn; Grey-winged Blackbird, White-tailed Nuthatch, Great Barbet en
Himalayan Redflanked bleutail. Door de bomen gaan groepen, flocks van kleine zangers met
ondermeer Yellow-browed Tit, Black-lored Tit, Spotwinged Tit, Black-faced warbler en Lemmonrumped Leafwarbler.

Black-lored Tit, Mark Zekhuis

Via Birdingbreaks hebben we in India mooie hoedjes gekregen. Helaas zijn ze allemaal te klein. In
Pangot maken we er wat kinderen die langs de weg staan, blij mee. En ze showen de hoedjes graag
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voor de camera! De fotografen worden vast naar de beek gebracht om de Spotted forktail te
fotograferen terwijl de vogelaars zich onderweg vergapen aan meerdere Great Barbets, Red-billed
Bleu magpies en nog een Grijze gors. De mooiste specht van het gebied is wel de Rufous-bellied
Woodpecker. Voor de tweede keer zien we deze kritische specht met zijn bruin-oranje buik, in de
meest oorspronkelijke stukken bos. We overnachten weer in het prachtige Jungle lore Birding Lodge.
Dag 8 – 29 november Pangot – Sat Tal
Uitslapen is er vakantie niet bij. Om 6.30 zitten we gezamenlijk aan de koffie. Packed-breakfast gaat
mee voor onderweg. We proberen nog te vergeefs de Brown Wood-owl langs de weg bij Pangot te
vinden als we op het gas trappen om nog vroeg bij Sat Tal te kunnen vogelen. Vanuit de bus wordt
een Goral ontdekt! Een wat? Een Goral is een zeldzaam wilde geit-achtige die leeft in de bossen van
de Himalaya. Dat is een zeer bijzondere waarneming!.

Himalayan Boral, Wouter van Gasse

In de buurt van Mapple Hermitrage stappen we uit en lopen door een ongestoord hooglandbos. Het is
bizar, overal zitten hier in het bos Black Buulbuuls! Tot dus ver een schaarse soort, maar hier is het
even de enige vogel die we zien en horen. Het is een constante ruis op de achtergrond van roepende
Black buulbuuls! Maar we slaan ons er door heen en weten tussen deze bewegende groepen, andere
mooie soorten te zien. Iedereen ziet de mooie Green-tailed Sunbird en Speckled Piculet. Maar ook
Streaked, White throated en Rufous-chinned Laughingthrush, Mountain Hawk-eagle en Red-billed
Leiothrix (onze Japanse nachtegaal) worden op ons netvlies gebrand.
Het ontbijt met eitjes, groentes, ondefinieerbare maar smakelijke prutjes en broodjes worden bij wat
idyllische watertjes opgegeten. Vandaar lopen we langs het water en zien vele verschillende
zangvogels bij het water komen drinken. Als we rond het middaguur bij ons hotel aankomen, kijken we
elkaar lachend aan. De verandering van hotel is een enorme upgrate! Prachtig hotel met zwembad en
een lunch waarbij ze maar allerlei gerechten blijven aanbieden. Heerlijk!
Die middag lopen we over de weg, langs een mooie beek. Ons jonge en fanatieke Belgische vogelaar
heeft weer als eerste de Slaty-backed Forktail in het vizier. Deze vogel wordt later vergezeld door een
Spotted Forktail. Bij de grotere rivier wordt al snel een Brown dipper gezien. Helaas een dipper voor
de fotografen, want die krijgen hem niet op de gevoelige plaat. Wel komen ze terug met platen van
Plumbous en White-capped Redstart. Die dag wordt ook de eerste Grey Treepie gezien en
vermeldenswaardig zijn nog; onze enige wilde eend (!), Aberrant Bush-Warbler, enkele Maroon
orioles, Common Rosefinches.
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White-capped Redstar en twee deelnemers, Mark Zekhuis

Als we terug rijden, proberen we nog wat biertjes te kopen in Sat Tal maar door een omleiding moeten
we flink omrijden is de dorst alleen maar groter geworden. We scoren uiteindelijk12 flessen
Budweiser. Later blijkt het deel dat we niet op hebben gedronken, ten goede is gekomen van het
keukenpersoneel of de bruiloft die naast het hotel werd gevierd. Sommige gaan later nog even kijken
op de bruiloft, die er trouwens erg spannend uit ziet met harde muziek en veel mooie lichtjes, maar
voor het zover is gaan we eerst nog op jacht. Na het eten gaan we op jacht naar de luipaard! Bij een
tentenkamp en vuilnisbakken wordt geregeld een luipaard gezien. Een wijfje met een jong. We rijden
met lokale gids rond in het pikkedonker op de bewuste plek. Het blijkt een kansloze actie te zijn ook
omdat ons vertrouwen in deze man erg laag is als hij zegt dat hij in het donker de lichtjes van de ogen
kan zien. Maar we hebben wel lol gehad en een prachtig een Indian hare gezien.
Dag 9 – 30 november Sat- Tal - Delhi
Vanochtend proberen we ons geluk nog een keer langs de rivier van gisteren. Eerst worden de
fotografen bij de rivier gezet en lukt het hun om de Crested Kingfisher dichtbij te platen. In de ochtend
zijn nu meer vogels te zien langs de rivier en in het bos. We zien prachtig de Straited Laughingthrush,
een soort waar we al lang op hoopten. Ook Black-faced Warbler, Spotted Forktail, Whistlers warbler
en Slaty-headed Parakeet worden goed gezien.

Crested Kingfisher, Kasper Willebrandts
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Daarna moeten we afscheidt nemen van de Himalaya en rijden we de komende 9 uur naar Delhi. Het
wordt nog een uurtje later omdat het busje weer last had van het zelfde probleem. Na drie keer de
remleiding te ontluchten rijden we over de drukke en donkere weg, Delhi binnen. Onderweg zijn we
nog gestopt bij een rivier waar veel steltlopers te zien waren. Temminck strandloper, Bokje,
Citroenkwikstaart, River-terns en Zwarte ruiters zijn leuke aanvullingen op de lijst. Aan het eind van de
dag staan we op 265 soorten in totaal, niet slecht.
De sfeer is goed als we om 21.00 in Delhi aankomen. We hebben ons met name vermaakt door te
kijken hoe chaotisch dat verkeer verloopt. Bijna niemand stopt voor roodlicht, spookrijders zijn geen
uitzondering en maar weinig auto’s zijn verlicht. We maken voor ons gevoel meerder bijna botsingen
mee maar gelukkig rijden we niet hard. In Hotel Star Grand staat een mannetje klaar om zijn excuus
aan te beiden voor de slechte bus. Hij trakteert ons op bier en laat ons een nieuwe en grotere bus zien
waarmee we morgen op stap gaan.
We lezen op internet dat vogelaars bij de Sperweruil in Zwolle, een aanrijding op de belendende weg
hebben veroorzaakt. We nemen afscheidt van onze vogelgids, Shyam Scharma en de chauffeur.
Morgen gaan we naar het zuiden.
Dag 10 – 1 december Delhi – Chambal river
In een prachtige en zeer ruime bus glijden we over een nieuwe snelweg richting het zuidoosten. Dit
gaat heerlijk. In Algra stapt Shyam uit en komt onze nieuwe gids, Ratan Sign aan boord. Ratan is een
oude en zeer ervaren vogelgids, een begrip in de Indiase vogelwereld. Onderweg stoppen we nog
twee keer om de grootste kraanvogels van de wereld te bekijken en fotograferen. In de velden langs
de weg, staat af en toe een paartje Sarus cranes. Net als de kraanvogels, trekken de Nilga’s zich
schijnbaar weinig aan van de menselijke activiteit op de velden. Bijzonder om te zien dat zulke grote
dieren relatief tam zijn omdat er niet op gejaagd wordt.
Chambal safari lodge is een heerlijke plek. Het heeft iets van het oude Engelse kolonistische tijd als
we daar op het landgoed worden ontvangen met thee en een prachtige gedekte tafel in de bloemrijke
tuin. Vanaf de lunchtafel met een biertje in de hand, zien we soorten in de tuin als Kleine
vliegenvangers, Aasgier en Purple sunbirds af en aanvliegen. Five-striped Squirrels en de Jungle
Babblers eten ook mee van het uitgebreide buffet.
Na een half uurtje rijden en een korte jeeptocht in twee aftandse landrovertjes, komen we aan bij
Chambal river. Hier liggen al twee bootjes op ons te wachten. Op de rit er naar toe zien we trouwens
twee Crested Buntings! Dit is wel een specialiteit van dit gebied. Verder ook nog Bruinkopgorzen,
Baya-wevers en een Shikra.
Op de rivier is het heerlijk, windstil en een prachtig zacht zonnetje. Langs de oevers zitten veel vogels.
Hoogtepunt is wel een Buffy Eagle-owl op zijn nest. Verder zijn de achtien Indische Schaarbekken,
Black-bellied Terns, Reuzenzwartkopmeeuw en Gavialen onvergetelijk. Ook River-tern, Brown rail,
Indische ganzen, Blauwe rotslijster en Woestijntapuit zien we langs de oevers. Terwijl we gespannen
naar de Schaarbekken kijken, horen we achter ons een Ganges dolfijn even adem halen. Helaas zien
we niet meer dan twee keer een kring, maar is het wel een bijzondere waarneming. Het licht is
prachtig om foto’s te maken. Toch wordt het langzaam schermer als we weer naar de oever gaan
richting ons vervoer. Door tientallen kinderen worden we uitgezwaaid.

Indische schaarbekken bij Chambal, Mark Zekhuis
Op het safari camp gaan we in het donker nog op stap met de zaklamp. In het bos rond de behuizing

BirdingBreaks]

[India, vogel- en tijgerreis 21 nov t/m 7 dec 2013]

11

zien we in totaal drie verschillende Palm civetkatten in de bomen boven ons. Behendig lopen ze
steeds uit ons zicht. Ook spotten we nog een paar Indian Scops owls.
Dag 11 – 2 december Chambal river - Taj Mahal – Bharatpur
De ochtend wordt gevuld met een excursie rond het camp. Met Ratan en de lokale vogelgids Seniel,
lopen we rond in het bos en de het aangrenzende landbouwgebied. Op deze betrekkelijk kleine
oppervlakte zien we veel soorten. Binnen twee uur zien we 45 soorten; zoals Brown Hawk-owl,
Common Cuckoo-shrike, Yellow-footed pigeon, Baya en Black-breasted Weavers, Orange-headed
Thrush, Barred Buttonquail, Thick-billed Flowerpecker, Red Collared dove. We begrijpen nu ook waar
de herrie vandaan komt die we s’nachts hoorden. In de bomen achter de huisjes hangen in een grote
boom, tientallen Indian Flying foxes. Deze vliegende honden kunnen flink lawaai maken.
Op onze weg naar Bharatpur, komen we langs de Taj Mahal.

Taj Mahal en het reisgezelschap, fotograaf onbekend

Hier krijgen we een excursie van 1,5 uur aangeboden bij dit prachtige mausoleum. Sommige
deelnemers zien hier vier opvallende travestieten, een andere deelnemer ziet hier vier prachtige
vrouwen die graag op de foto willen.
Na de lunch in Agra rijden we naar Bharatpur. Ratan laat ons naar zijn woonplaats rijden waar we
midden in de drukte stoppen. Als we lopen langs een goor kanaaltje waarin overal vuilnis drijft, begint
het ons te dagen. En jaar hoor daar zitten ze. We zien in totaal zes goudsnippen die zich ook goed
laten fotograferen. Daarna hebben we nog tijd om te zoeken naar een van de prachtigste vogels van
India, de Indian courser. We speuren heel wat akkers af maar zien naast een Daurische klauwier,
Oriental Skylark en Kuifleeuwerik, geen renvogel. We checken in bij een wel erg luxe hotel en maken
hier onze lijst op.
Dag 12 – 3 december Bharatpur
Binnen 5 minuten rijden we naar het 29 km2 grote park. Het gebied verkennen we al wandelend en
maken af en toe gebruik van richshaws. Dwars door het wetland lopen rechte, met bomen begroeide
dijkjes. Hiervan af bekijkt je de naastliggende natte gebieden. We horen dat het in de omgeving erg
nat is, daarom is de concentratie vogels in het park wat minder dan normaal. Toch kijken we onze
ogen uit. We genieten van zeer veel verschillende reigers, eenden, steltlopers en roofvogels. We
komen vlak langs een kolonie van Painted Storks die met grote jongen op het nest staan. Er onder
grazen rustig de Nilga’s. Anhinga’s, kwakken, Black-necked Storks, purperreigers,
Grijskoppurperkoeten en Bronzed-winged Jacana’s staan overal op de natte en grazige zoden bij het
water.
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Painted Stork, Kasper Willebrandts

Groepjes Lesser Whistling-ducks vliegen fluitend over ons heen en een Tijgerpython ligt relaxed te
zonnen naast het pad. Bijzonder zijn de waarnemingen van een mooie Crested Serpent-eagle, jonge
Keizerarend, Black Bittern, en Chestnut Bittern. Ratan wijst ons de Indian Scops-owl, Spotted Owl, en
zelfs een Dusky Eagle-owl aan die op hun vaste plekken zitten. Maar helaas lukt dat niet bij de Longtailed Nightjar.

Bharatpur, Mark Zekhuis

In het droge gedeelte zien we vanaf de rickshaws nog een mooie Bay-backed Shrike en Yellowthroated Sparrow. Plots horen we hier ook verschillende jackhalzen janken uit de nabijgelegen bosjes.
Helaas zien we ze niet maar lukt dat later wel bij de uitgang. Daar lopen er een paar prachtig vrij. W e
gaan nog even struinen en zoeken bij de holen van de Stekelvarkens vergeefs naar zonnende Rock
pytons. De fotografen hebben vandaag heel wat Mb’s volgeschoten en we vogelaars kunnen weer
veel gaan afvinken bij het diner.
Dag 13 – 4 december Bharatpur – Ranthambhor National Park
Tijdens deze 6 uur durende rit stoppen we op enkele droge plaatsen met geen of amper vegetatie. De
jacht op de Indian Cursor is weer geopend. Op dat soort plekken hebben we geen succes maar zien
wel meerdere Isabeltapuiten, Indian Bush-lark, Duinpiepers, Roze spreeuw, Woestijntapuiten,
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Kortteenleeuweriken en zelfs een witte (bonte) Jungle Babbler. Vlak voor de eindbestemming rijden
we voorbij wat akkers, en om nog een poging te doen, rijden we nog even terug. Als een laatste
wanhoopspoging kijken we over de akker en zien acht Indian Cursors! Deze prachtige bordeaux-rode
vogels die statig rond trippelen op de kale akker, zijn endemisch voor India.
Als we hebben ingecheckt gaan we in de namiddag nog wat vogelen in de omgeving van het park. In
dit open, woestijnachtige stuk is het lekker vogelen en hebben we onze doelsoorten snel gezien. Een
paartje Painted Sangrouse blijft mooi voor ons op de grond zitten zodat we dicht bij kunnen komen.
Iets verder op zien we Variable Wheatear en bij het scrub van het park zien we een paartje Painted
Spurfowl. Erg mooi en subtiel gekleurde hoenders die zich mooi laten zien en fotograferen. Een soort
die gemakkelijk gemist kan worden maar komende dagen zien we elke dag wel enkele.

Painted Spurfowl, Mark Zekhuis

In het zelfde gebied zien we nog een jackhals rennen. Ook zien we onze eerste Slender-billed Vulture,
en handtamme Rufous Treepies.
Na het avondeten doen we een extra nachtexcursie. In een grote open jeep rijden we rond in het
buitengebied van het park. Volgens de gids is het een beetje illegaal wat we doen maar dat maakt
onze pret alleen maar groter. Op zoek met meerder schijnwerpers zoeken we de omgeving af. We
betalen de chauffeur wat extra en komen zo op de goeie plekken. Na 1,5 uur rondcrossen door het
schaars begroeide landschap, zien we een Indian hare maar ook een Gestreepte Hyena! Het grote
beest betrappen we net buiten het park in de droge rivierbedding. Erg mooi om te zien hoe hij ons
rustig opneemt en langzaam wegloopt.
Dag 14 –5 december Ranthambhor National Park
Met de grote open wagen rijden we met zijn allen het park in. Bij de poort zien we in het ochtendlicht al
direct een Bruine visuil wegvliegen! Maar de Crested Serpent-eagle en Indian Vulture blijven mooi
voor ons zitten.

Scarce Tortoiseshell bij de ingang van het park, Harry de Jong

We doen route 3, dat is bij de meren. Komende tijd gaan we op jacht naar de tijger in een prachtige
landschap met meren en in het bos enkele oude tempels. Er is vaak alarm van blaffende Spotted- en
Sambar-deer waar we dan snel heen scheuren. En dan wachten om een glimp te zien…maar helaas.
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Op de oever van een meer zien we twee Black-tailed Mangooses waar zelfs een krokodil op afkomt.
Op het gebied van de vogels doen we het niet slecht met twee Greater Painted-snipes, Rock Bunting
en White-naped Woodpecker. Voor de luncht doen we bij het huis nog een klein rondje wat onze
eerste Small Minivets oplevert en ook Great and Black-headed Cuckoo-shrikes, Yellow-eyed Wablers
and Tickell’s Blue Flycatchers. De fotografen genieten van enkel Coppersmith Barbets die enkele
meters boven hun, zich te goed doen van wat bessen.

Coppersmith Barbet, Kasper Willebrandts

De middagexcursie is wat minder. Op een recht stuk rijden we steeds vergeefs achter alarmerende
herten aan en levert het wachten ons niets op. In de ochtend waren op deze route (4 en 5) nog drie
tijgers gezien….maar nu niet. We moeten het doen met Painted Scrubfowl. Voor de derde keer
vandaag zien we zo’n mooi stelletje scharrelen in de bosjes.
Dag 15 – 6 december Ranthambhor National Park – Delhi - Amsterdam
Onze laatste kans om nog een tijger te zien doen we op route 1. Het begint al goed met verse sporen
en daarna een vers gedode Spotted dear. Een prooi van een tijger. Terwijl we hier wachten op onze
gestreepte gast, horen we verschillende alarmkreten van herten en zelfs twee verschillende tijgers
naar elkaar roepen! Na verloop van tijd gaan we toch weer rijden. Vogels laten zich minder zien
behalve een Oriental Honey-buzzard en de bedelende Rufous Magpies en Jungle Babblers.

Rufous Treepie, Harry de Jong

Dan komt er een melding van een jeep met daarin zeer gelukkig kijkende mensen, dat er twee tijgers
gewoon langs de weg liggen. Als een gek rijdt onze gids en chauffeur er op af en wij kunnen weinig
meer doen dan ze volgen. We vallen bijna zijwaarts om in een rivier….maar zien net geen tijgers. We
waren zeer warm vandaag, maar onze tijgerwaarneming in Corbett blijft onze enige.
S’middags reizen we met de trein naar New Delhi. We hebben gereserveerde plaatsen en zitten zo’n 5
uur in de trein. Prima te doen en alles is goed geregeld. Tussen de bagage en onze voeten lopen af
en toe wat muizen rond (zonder plaatsbewijs). In Delhi krijgen we nog een diner en voor twee uur nog
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een hotelkamer.
Om 23 uur rijden naar het vliegveld en vliegen via Parijs naar Amsterdam waar we om 9 uur landen.
Dag 16 – 7 december Amsterdam
We kijken allemaal zeer tevreden terug op deze geslaagde vakantie. Alles is prima verlopen en goed
georganiseerd. Sommige bijzondere ervaringen moeten nog even genoemd worden. De acht
prachtige Indian Cursors op die akker toen we de moet al hadden opgegeven. Toen in Corbett de
herten in het lange gras, ineens vlak naast ons begonnen te alarmerend en weg sprongen, dat was
spannend. Helaas kwam er geen tijger achteraan. De groep van 18 Indian Skimmers die bij de
Chambal-river voor ons in formatie over het water vlogen. De Gestreepte hyena die in ons licht
opdoemde, de vier soorten Laughing thrushes bij de drinkplek, of die Golden Bush-robin. Zo noemt
iedereen zijn eigen hoogtepunten. Als iedereen de ervaringen even noteert en punten geeft, krijgen
we de toppers in beeld.
De top 3 van de door ons meest gewaardeerde waarnemingen is met de meeste stemmen gewonnen
door de Indian Skimmers!! Tweede zijn de Sarus kraanvogels en als derde scoort de Tawny Fishowl.
In totaal hebben we 370 vogelsoorten gezien deze reis.

Sarus kraanvogels, Mark Zekhuis
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