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En av höjdpunkterna under resan var tiden vi tillbringade tillsammans med denna tilldragande ”poledancer”. Först arbetade han stenhårt med att sopa bort allt skräp – vissna löv och pinnar, som fallit ner
på hans dansbana under natten - och som vår försåtlige lokale guide strött ut innan danskungen
anlände i soluppgången. Sedan ett träningspass; allt måste ju klaffa om det blir skarpt läge – den runda,
sol-gula nackskölden spänns ut tillsammans med den röda ryggmanteln. Vår kavaljer har klätt sig i en
oemotståndlig, psykedelisk, kostym som få honor kan motstå. Till sist återstår att ropa ut att han är redo
att uppträda…och hoppas på lite kvinnlig publik att dansa inför – och sedan, kanske, kanske, han får till
det.
Wilson´s Bird-of-Paradise, Waigeo, West Papua

Inledning
Wallacelinjen är en tänkt nord-sydlig linje i den indonesiska övärlden som delar den orientaliska
(även kallad den indomalayiska) djurgeografiska regionen från den australasiatiska. Den går öster om
Borneo och Bali. Det djurgeografiska området närmast öster om linjen kallas Wallacea.
Linjen har sitt namn från den brittiska biologen och forskningsresanden Alfred Russel Wallace, som
under resor i området mellan åren 1854 och 1862 lade märke till att det rådde en distinkt skillnad
mellan floran och faunan på vardera sidan linjen. Endast ett fåtal arter av orientalisk typ förekommer
på östra sidan av linjen; vad gäller fåglar finns här exempelvis inga barbetter, trogoner eller
skriktrastar och bara ett fåtal arter hackspettar, grönduvor, bulbyler och babblers. I gengäld

förekommer det exempelvis kakaduor och fruktduvor. De sistnämnda samt kungsfiskare och
papegojor representeras av ett stort antal arter.
Skillnaderna mellan områdena beror på att de hade ett stort geografiskt avstånd i jordens
förflutna. Australien tillhörde den södra superkontinenten Gondwana , medan Asien
tillhörde den norra superkontinenten Laurasia . De två superkontinenterna separerades för
200 miljoner år sedan, och de utvecklade olika flora och fauna. Efter fragmenteringen av
Gondwana har den australiensiska kontinentalsockeln flyttat norrut och Asien och Australien har
därför närmat sig varandra. Under istiden var havsnivån lägre så att öarna väster om Wallacea hade
en fastlandsförbindelse med Asien medan Nya Guinea var kopplat till Australien . Wallace-linjen går
längs djupområden som aldrig har torrlagts.
Wallacea sträcker sig österut till mellan ögruppen Moluckerna och världens näst största ö, New
Guinea. Här finns en ny djurgeografisk skiljelinje, den s.k. Lydekkerlinjen. Den är dock inte lika
distinkt som Wallacelinjen.
De nämnda förhållandena innebär att Wallacea och New Guinea hyser ett mycket stort antal
endemer i fågelfaunan, långt fler än exempelvis Madagaskar. Strävar man alltså efter en lång
världslista så är en resa hit nödvändig.
Bengt Legnell och jag tog därför gemensamt initiativ till en resa med en vecka på vardera Nordöstra
Sulawesi och Halmahera, den största ön i Moluckerna, samt med en tilläggsvecka på West Papua, där
begränsad till den stora ön Waigeo nordväst om Papuas nordligaste del samt Nimbrokrang på norra
sidan av ön nära gränsen till Papua New Guinea.

Karta över området. I övre vänstra delen (väster) syns Kilimantan på Borneo. Halvön som sticker ut till höger (öster) är
Nya Guinea. Inte långt söder om Nya Guinea (utanför kartbilden) ligger norra Australien och inte långt norr om Sulawesi
– Halmahera (utanför kartbilden) ligger Filipinerna.
1. I detta område runt staden Manado gjordes all skådning på Sulawesi.
2. I detta område i centrala Halmahera gjordes all skådning på denna ö.
3. Nimbokrang ligger syd-väst om staden Jayapuri.
4. Man flyger till staden Sorong för att sedan ta båt över till ön Waigeo.

Resan genomfördes mellan den 29 oktober och 20 november 2019 och blev som reseberättelsen
nedan visar mycket lyckad med bl.a. sju arter paradisfåglar, alla fyra i området förekommande arter
pittor, 16 arter kungsfiskare, 22 arter papegojor och 30 arter duvor. Vädret var för årstiden oväntat
bra med bara ett fåtal regnskurar. Det var dock mycket varmt och i Nimbrokrang också fuktigt.

Reseberättelse
Den 30 oktober. Efter att ha flugit från Stockholm resp. Köpenhamn med sammanstrålande och byte
av plan i Singapore anlände vi till Manado på norra Sulawesi tidigt på morgonen. Här möttes vi av vår
guide Theo samt Bengt och deltagaren Tommy Löfgren som hade kommit en vecka i förväg för att
snorkla. I Manado skymtades Chestnut Munia, Javan Myna och Slenderbilled Crow innan vi gav oss
iväg mot resans första målområde, nationalparken Tangkoko, längst uppe i nordost på ön. Vid ett
längre stopp längs vägen, vid en plats med bra utsikt över fin regnskog, började arterna trilla in.
Glossy Swiftlet, Black-billed Koel (hörd), Sultan´s och White-faced Cuckoo-dove, Grey-cheeked Green
Pigeon, Black-naped Fruit Dove, Green och Silver-tipped Imperial Pigeon, Knobbed Hornbill, Bluebacked Parrot och Great Hanging Parrot, Sulawesi Cicadabird, Black-naped Oriole, White-eyed
Drongo, White-necked Myna och Olive-backed Sunbird. Vi inkvarterades på en enkel men trevlig
lodge, varifrån vi hörde en visslande Sulawesi Scops Owl när det blivit mörkt. Den lät närmast som en
tveksam sparvuggla.

Sulawesi Lilac Kingfisher

Scaly Kingfisher

Green-backed Kingfisher
Sulawesi Dwarf-kingfisher
Hälften av de tolv arter kungsfiskare som finns på Sulawesi är endemiska för denna ö. Vi såg 5 av dessa - den 6:e finns
på den södra delen av ön.
Anmärkningsvärt är även att dessa skogslevande kungsfiskare är mycket oskygga (fotografierna är inte tagna från
gömslen, utan tillsammans med åtta – inte alltid helt tystlåtna, skådande svenskar på promenad i skogarna!)

Den 31 oktober. Vi gjorde skådarturer både på morgonen-förmiddagen och på sena eftermiddagen.
Med oss hade vi då förutom Theo den lokale guiden Samuel och hans flickvän. Första stoppet var vid
en stake-out för Sulawesi Goshawk, som programenligt satt på en lutande gren nära bilvägen. Det
blev faktiskt den enda obsen av den arten på resan. I närheten satt lite oväntat en Purple Heron i ett
lågt träd. En juv. Rufous-bellied Eagle flög över. Längre bort längs vägen gav vi oss ut på en stig i
skogen. Före oss halvsprang Samuel, men vi hann ändå se några nya arter som Uniform Swiftlet,
Vinous-breasted Sparrowhawk, Lilac Kingfisher, Pied Cuckooshrike, Pale-blue Monarch samt Brown-

throated, Black och Crimson Sunbird. Målet för vandringen var i första hand Sulawesi Pitta som
Samuel nu organiserade något som liknande ett drev efter, genomfört av honom, hans flickvän och
några lokala krafter till. Uppspelningar användes flitigt, vilket dock bara resulterade i något enstaka
svar, på långt håll. Vi tyckte snart att det hela urartade – uppenbarligen var det en prestigesak för
Samuel att få fram pittan. Till slut lyckades vi få stopp på processen och återvända till vägen för att
åka tillbaka till lodgen för lunch och siesta.

Hackspettar finns på alla kontinenter utom Australien. Men
endast två arter har klarat av att korsa Wallace-linjen.
Båda dessa endemer finns endast på Sulawesi där de är
ganska vanliga.
Ashy Woodpecker - hanne
DDronDrongDrongo

Spangled Drongo, däremot, finns i olika arter och varianter
runt större delen av Asien och Australien. Enbart i ögrupperna i Wallacea finns 15 endemiska arter.
Den på Sulawesi har vitt öga – alla andra har mörkt/rött.
White-eyed Spangled Drongo

Eftermiddagsturen började vid tretiden då vi startade ganska nära lodgen för att i huvudsak skåda
längs en väg som gick nära havsstranden. Här kryssade vi Yellow-billed Malkoa, Barred Rail, Isabelline
Bush-hen (hörd), Chinese och Spot-tailed Sparrowhawk, 1+2 Sulawesi Scops Owls på dagkvist (bara
hörd dagen innan), Green-backed och Ruddy Kingfisher samt Grosbeak Myna. Huvudmålarten var
dock Red-backed Thrush som vi så småningom fick se mycket fint. På tillbakavägen fick några se
Isabelline Bush-hen och alla fick sedan avnjuta spelande såväl endemiska Sulawesi Nightjar samt i
Asien mer spridda Great-tailed Nightjar.
Den 1 november. Denna dag kom att domineras av en lång punktorientering mellan olika
begivenheter i både fågel- och däggdjursfaunan. Vi gick upp och ner i terrängen och i den som vanligt
starka hettan blev det en mycket svettig vandring. Som tur var mycket givande också med nya arter
som Phillipine Megapode, Grey-rumped Treeswift, Lesser Coucal, Dwarf Sparrowhawk, Ochre-bellied
Boobok (hanne och hona på dagkvist), Sulawesi Dwarf Kingfisher, Ashy Woodpecker, Ornate Lorikeet,
Ivory-backed Woodswallow och Sulawesi Babbler. Roligt var också ett bo av Knobbed Hornbill där en
av föräldrarna matade ungarna liggande raklång på en grov gren! Vi fick också se några intressanta
endemiska däggdjur; en stor flock Crested Macaques, två märkliga Bear Couscous samt en Sulawesi
Tarsier (spökdjur) i ett trädhål.

Den 2 november. Morgonen och förmiddagen tillbringade vi på en bra utkiksplats och det var mycket
givande med en lång rad fina arter. Så spanade vi bl.a. in flera rovfågelarter som Barred Honey
Buzzard, Sulawesi Hawk Eagle och våra första Brahminy Kites. Andra nya fåglar för resan var Sulawesi
Swiftlet, Pink-necked Green Pigeon, Sulawesi Hornbill, Collared Kingfisher, Sulawesi Pygmy
Woodpecker, Golden-mantled och Yellow-breasted Racket-tail, White-rumped Cuckoshrike och
White-rumped Triller.

Stora som röda pandor, med en jättesvans och kraftiga bak- Endemisk och utrotningshotad har denna macaque en
fötter. Dessa endemiska pungdjur anses vara släkt med
fristad i Tangkoko´s skogar
possums
Bear Cuscus
Sulawesi Crested (eller Black) Macaque

Spökdjuren – Tarsiers, räknas numer till apsläktet. Dessa
mycket små apor, de väger endast mellan 30- 170 gram,
är utrotningshotade på de flesta håll. Det finns ca. 18
arter spridda runt Filipinerna, Borneo & Sulawesi.
Sulawesi (östlig) Tarsier

Kanske inte en eldsprutande flygande drake från sagornas
värld. Inte kan den flyga heller, men denna decimeterlånga flygödla har lånat sitt latinska namn från draken.
Den kan glidflyga långa sträckor mellan trädstammarna.
Draco spilonotus eller Sulawesi Gliding Lizard

På eftermiddagen for vi ned till havet, till ett slags fiskeläge där stranden tyvärr var helt översållad av
plastavfall och döda maneter. Härifrån for vi med två utriggare tvärs över en bukt och till mynningen
av en liten flod där vi fick vänta på att vattnet skulle stiga innan båtarna kunde ta sig in. Under tiden

vadade vi över till flodens andra sida. Fåglar vi nu noterade var Pied Imperial Pigeon, Whimbrel, Greytailed Tattler, Common Sandpiper, Black-naped Tern, Striated Heron och Pacific Reef Heron. När vi
kom in på floden såg vi snabbt turens främsta målart Great-Billed Kingfisher mycket fint. Även en
Common Kingfisher noterades.

Sulawesi Hornbill – hane
Knobbed Hornbill - hane
Det finns ungefär 54 arter näshornsfåglar i världen. De finns i södra och mellersta Afrika och i södra och östra delen av
Asien. Fyra av dessa har vågat sig på att korsa Wallace-linjen. De två arterna ovan är Sulawesi-endemer.

Sulawesi Scops Owl Otus manadensis
Ochre-bellied Boobook Ninox ochracea
Det finns totalt ca. 45 arter av dvärguvar, Otus, några i Afrika och Europa, lite fler i Asien för att sedan bli som flest på
öarna i Wallacea. Här finns 11 arter, ¼ av familjens arter. Endast en Otus-art återfinns öster om Wallacea, på den lilla
närliggande ön Biak, Västra Papua. Det finns inga dvärguvar i Australien/Amerika
Ninox ugglorna har en ännu märkligare utbredning. Av de drygt 25 arterna som beskrivits, återfinns hela 17
endemiska arter i Wallacea – ¾ av hela familjen. Ytterligare 6 arter återfinns på Nya Guinea. Endast en handfull
Ninox- ugglor har letat sig ut ur dessa två områden; några till Australien och några till syd-sydost Asien och
Filipinerna. En art finns också ändå uppe i Amurland i ryska Fjärran östern.
Nya arter av dessa två uggle-familjer upptäcks/återupptäcks nästan årligen på någon liten ö i detta område. Märkligt
är även att de flesta av dessa ugglor har ett läte som särskiljer sig distinkt från övriga medlemmar av familjerna.

Det finns fortfarande många stora, gamla träd i
Tangkoko-skogen - området verkade vara orört
och pristint.
Gunilla framför ett jätte-träd.

När tidvattnet dragit sig tillbaka hade stranden plötsligt förvandlats
till en sopptip – plast och skräp, tillsammans med 1000-tals maneter
låg uppspolade på stranden. Byns ungar startade snöbollskrig med
brännmaneterna – man bränns om maneten landar med buken upp.

Great-billed Kingfisher

Ruddy Kingfisher

Den 3 november. Denna dag förflyttade vi oss mot sydväst på ön. Resan tog mycket lång tid, trots att
vi på kartan inte kommit längre än till ungefär böjen på öns nordligaste halvö. Sulawesi är en stor ö
och det lär ta tre långa kördagar att ta sig ned till staden Makassar i söder. Det blev inte mycket tid
för skådning, men vi stannade i alla fall vid en våtmark där vi fann en lång rad för resan nya arter, i
huvudsak dock inga endemer. De nya var Sunda Teal, Red Turtle Dove, Zebra Dove, Pied Stilt, Pacific
Golden Plover, Little Ringed Plover, Wood Sandpiper, Common Greenshank, Javan Pond Heron,
Intermediate Egret, Little Egret, Zitting Cisticola, Black-faced och Scaly-breasted Munia samt Eastern
Yellow Wagtail.
Av intresse i övrigt under dagens transport var sammanlagt fem Purple-Winged Rollers. Vi
inkvarterades på ett ganska lyxigt hotell i en stad som låg ca en timme från morgondagens mål där
den främsta målarten var den legendariska Maleon, den stora endemiska och starkt hotade fågeln ur
familjen storfothöns (Megapodes).

Henrik håller upp en skadad Sulawesi Roller.

…vid besök för 1½ år sedan fanns det gott om änder i sjön!

Den 4 november. Denna morgon startade vi extra tidigt eftersom färden till Tambun skulle ta lite tid.
I Tambun har man ett projekt för att bevara Maleon, bl. a. genom att gräva upp de ägg de lagt i sand
för att sedan kläcka och föda upp ungarna i voljärer för senare utsättning. Vi leddes in i skogen av en
guide som ganska omgående fick syn på en Maleo på nattkvist högt uppe i ett träd. Senare på
morgonen fick vi fler och bättre obsar och även foton av denna märkliga art. Andra för resan nya
arter i maleons skog var Little Bronze Cuckoo, Rusty-breasted Cuckoo, Oberholzer´s Fruit Dove, Redbacked Buttonquail och Sulawesi Drongo.
Det fanns en vingskadad Purple-winged Roller vid entrebyggnaden till reservatet och den höll man på
att rehabilitera. Den blev givetvis mycket fotograferad.
Gert gick en liten runda utanför reservatet och såg då två Wandering Whistling Ducks. När vi med vår
bil lämnade området upptäckte vi en subad. Black Eagle och sjungande Black-crowned White-eye. Vid
ett översvämmat risfält gick en beckasin bland flera andra vadare. Det var antingen en Siberian eller
en Swinhoe´s, troligen den sistnämnda. Efter lunch och siesta på den homestay där det från början
var meningen att vi skulle ha bott begav vi oss på eftermiddagen till nästa mål, ett reservat som hette
Toraut. Vid infarten sprang två Barred Rails och häromkring sågs även ett antal stora seglare som vi
så småningom enhälligt kunde bestämma till Purple Needletails. I luften noterades även ett tiotal
Black Kites samt en Spotted Kestrel och i ett stort träd satt ett antal Black-crowned Night Herons.
Efter att i omgångar färjats över en å på en bambuflotte gjorde vi en rundvandring i en regnskog. I
dess bryn längt bort på vår vandringsslinga såg några en Pygmy Hanging Parrot.
Avslutningen på dagen blev magnifik när Theo lyckades få fram en Sulawesi Masked Owl till allas
beskådande.

Maleon gräver ner de nästan strutsstora äggen ca ½ m. Lite strapatser får man väl stå ut med? Här korsar gänget en
i den vulkaniskt varma marken som inkuberar äggen.
flod i Toraut.
Kycklingen gräver sig själv till ytan och är då flygfärdig. Alla klarade sig torrskodda!

Den 5 november. På förmiddagen vandrade vi nedför en regnskogsomgiven väg, men vandringen
blev en flopp från fågelsynpunkt. Nästan det enda roliga var att alla nu fick se näpna Pygmy Hanging
Parrots samt att det seglade ett antal White-throated Needletails uppe i luften.
Därefter körde vi tillbaka i riktning mot Manado, men vek av upp mot bergen någon mil innan
staden. Här besökte vi en sjö som hade vassbälten på några ställen och en rad intressanta arter
hittades som förväntat. Nya för resan var Buff-banded Rail, White-breasted Waterhen, Australasian
Swamphen, Dusky Moorhen, Yellow Bittern och Oriental Reed Warbler. Inte nya men ganska många
var Wandering WhistlingDuck (100+) och Sunda Teal (50 +).
Vi tog in på en trevlig lodge i Tomohon och inkvarterades här i småstugor.
Den 6 november. Detta blev sista skådardagen på Sulawesi och den blev riktigt lyckad. Samuel, som
guidat oss i Tangkoko, hade tillsammans med sin flickvän anslutit sig och då blev det förstås letande
efter Sulawesi Pitta igen. Denna gång med succé för åtminstone de av oss som fick se fågeln riktigt
nära och bra. På samma regnskogsvandring hittade vi också en annan mycket fin art; Scaly-breasted
Kingfishers, ett par. Vidare såg vi Superb Fruit Dove, Sulphur-vented Whistler, Citrine Canary-

Superb Fruitdove

Citrine Canary-flycatcher

Scaly-breasted Kingfisher

Black-headed (Chestnut) Munia

Flycatcher, Sulawesi Leaf Warbler samt Sulawesi Blue och Turquois Flycatcher. White-bellied Imperial
Pigeon hördes frekvent, men visade sig inte.En stunds skådande vid vägens slut vid utgångspunkten
för stigen mot en vulkankrater var det ovanligt gott om tättingar och här adderas till artlistan
Sulawezi Myzomela, Mountain Tailorbird, Streakheaded och Warbling Whiteeye samt Crimsoncrowned Flowerpecker.
Den 7 november. Vi lämnade lodgen i Tomohon och for till flygplatsen i Manado, varifrån vi sedan
flög till Ternate. Från denna lilla ö färjades vi över till Halmahera med en bullrig liten båt med tre
stora utombordare som inte gick helt i takt. Från båten spanade några efter fågel och hittade bl.a. ett
tiotal Red-necked Phalaropes, två Little Terns, några Greater Crested Terns samt flera hundra Lesser
Frigatebords, de sistnämnda kretsande på hög höjd över Halmaheras kustlinje. Vi steg iland i en by
som hette Sidangoli och efter lunch där fortsatte vi i fyra timmar mot öns nordostliga utväxt, till byn
Subaim där vi inkvarterades. Ön har en helt annan karaktär än Sulawesi med frodig grönska och
ganska lite bebyggelse. Stora delar föreföll fortfarande täckta av tät regnskog. Vid några stopp
konstaterade vi att det också verkade vara mycket fågel här. Vi noterade de nya arterna – de flesta
endemer – Halmahera Swiftlet, Goliath Coucal, Common Emerald Dove, Blyth´s Hornbill, Blue-andwhite Kingfisher, Great -billed Parrot, Red-flanked Lorikeet, White-bellied Cucko-shrike, Rufous-bellied
Triller, Black-chinned Whistler, Willie Wagtail, Long-billed Crow, Northern Golden Bulbul och Metallic
Starling.
Den 8 november. Som vanligt startade vi tidigt och åkte i ca en timme upp till krönet av en bergsrygg
i den skog som sades heta Uni-Uni. Strax efter att det hade ljusnat började en minst sagt imponerade
fågelaktivitet. Småflockar eller enstaka fåglar korsade luftrummet kring vår observationsplats. Det
var framför allt olika duvor och papegojor; Sultan´s och Great Cuckoo-Dove, Scarlet-breasted och
Grey-headed Fruit Dove, Spectacled och Cinnamon-bellied Imperial Pigeon, White Cockatoo,
Moluckan King, Eclectus, Red-cheeked, Great-billed och Moluckan Hanging Parrot, Chattering och

Violet-necked Lory samt Red-flanked Lorikeet. Av andra större fåglar också Blyth´s Hornbill, Longbilled Crow, Paradise Crow och ett par av paradisfågeln Standardwing. Här eller senare under dagen
även Dusky Megapode, Moustached Treeswift, Pygmy Eagle, Dusky Myzomela, Common Cicadabird,
Halmahera Cuckoo-shrike, Drab Whistler, Dusky-brown Oriole, White-naped Monarch, Moluccan
Flycatcher, Cream-throated White-eye och Halmahera Flowerpecker.
På kvällen lockade Theo fram en Moluccan Scops Owl som kunde ses mycket fint i ficklampsken.

Goliath Coucal, en gigant på70cm

Kakao-frukter växer på Halmahera

Red-flanked Lorikeet

Foto: Tommy Löfgren

En annan av resans höjdpunkter var mötet med denna snygging. Vi hade hört den ett antal gånger i skogen, men så
blev det slutligen dags att träffa Ivory-breasted Pitta. Detta är inte bara världens största pitta, nästan 30 cm, även
färg-sättningen är unik för att vara en pitta. Som så mycket annat på Halmahera är den endemisk för denna ö.
Ivory-breasted Pitta

Den 9 november. Vi fortsatte att skåda längs vägen genom Uni-Uni-skogen med ett morgonförmiddagspass och ett eftermiddags-kvällspass. På morgonen åkte vi tidigt till en spelplats för

Standardwing. Vi körde norrut i ungefär en timme och bytte till en fyrhjulsdriven pick-up som i två
omgångar tog oss på en usel väg till en rastplats varifrån vi sedan gick någon kilometer till fåglarnas
spelplats. Vid rastplatsen hörde i gryningen minst tre olika Common Paradise Kingfishers, men det
gick inte att få syn på dem. Vid spelplatsen fanns det minst två hannar och en hona av Standardwing
som alla visade stor aktivitet i över en timme. Vi såg dem fint, men de var svåra att fotografera
eftersom de rörde sig snabbt mellan olika träd. Platsen passerades vid ett tillfälle av en Invisible Rail
som dock var precis så osynlig som namnet säger. Den hördes dock desto mer.

Två arter tillhörande släktet paradisfåglar har smitit från
Nya Guinea, över till Halmahera i Wallacea.Den kråklika paradiskråkan och den märkliga Wallace´s Standardwing med de två förvuxna täckarfjädrarna (fotot ovan).

Fågelfamiljerna på Halmahera är mycket olika sina släktingar
i andra områden. Coucalen och pittan
har helt andra färger och former jämfört med fåglar
på t.ex Sulawesi. På fotot ännu ett exempel; Azure Roller

Under eftermiddagen i Uni-Uni-skogen blev de nya arterna Azure Dollarbird (väldigt vacker blå färg!),
Ivory-breasted Pitta (hörd länge och nära, men omöjlig att få syn på), White-streaked Friarbird,
Moluccan Cuckoo-skrike och Moluccan Monarch. På kvällen fick vi se en och höra ytterligare två
Moluccan Owlet Nightjars.
Den 10 november. Även denna dag ägnades åt Uni-Uni-skogen i två pass. Det blev mest samma arter
som dagarna innan, men vi fick ändå några riktigt fina nya. Bäst var de två Gurney´s Eagles som vi
under en lång stund såg kretsande på några kilometers avstånd.
Theo jobbade hårt på att få fram Moluccan Goshawk, men vi fick bara höra den. Däremot såg vi en
Variable Goshawk. Vidare en Sombre Kingfisher samt inte mindre än tre Gray´s Grasshopper
Warblers (Större flodsångare), en art som jag missat vid båda mina Sibirienturer, sannolikt för att de
anländer dit så sent, först i mitten av juni. Inte så konstigt eftersom de tydligen övervintrar så här
långt bort.
På kvällen fick vi äntligen höra och se en Halmahera Boobok , en art som gäckat oss de två
föregående kvällarna.
Den 11 november. Vi lämnade vårt hotell för gott tidigt på morgonen och körde söderut i några
timmar till Ake Tajavi nationalpark.. Nära entrén stötte vi en Accipiter i vägkanten som visade sig vara
den mycket eftersökta Moluccan Goshawk. I parken gick vi först någon kilometer till ett gömsle för
att få se North Moluccan Pitta. Den svarade bra på uppspelningar, men ville inte visa sig. Efter en
timme gav vi upp och förflyttade oss till ett annat gömsle. Nu gällde det Ivory-breasted Pitta, världens
största I sin familj. Och den kom fram nästan direkt och lät sig väl smaka av den mat som lagts ut. En
av resans höjdpunkter!
Efter en förgäves sökinsats efter Moluccan Dwarf Kingfisher i näst intill outhärdlig hetta åt vi lunch i
parkens högkvarter innan vi for vidare till Sidangoli vid kusten. Här var målarten Beach Kingfisher.

Henrik hittade en sådan direkt! Det fanns också Greater och Lesser Crested Tern, Whiskered Ternsamt
Striated Heron i omgivningarna. Inne i staden påträffades också en stor flock Moluccan Starlings.
Nästa projekt blev att få se en Common Paradise Kingfisher. Vi försökte på två ställen och hörde
fåglar på båda. Men de ville inte komma fram! Ett tröstpris för några av oss blev en Moluccan Dwarf
Kingfisher som Gert upptäckte i ett hål i lövverket.Vi förflyttade oss nu söderut till en stad där vi åt
middag och tog in för natten.

Moluccan Scops Owl har den största spridningen av dvärguvarna inom Wallacea – Moluccas och Lesser Sunda. Den
kommer nog att ”splittas”.
Moluccan Scops Owl

Owlet-nightjars påminner lite om frogmouthes. 10 arter är
beskrivna – de flesta på Nya Guinea, ett par i Australen.
Moluccan Owlet-nightjar, endem för Halmahera, är den
enda i Wallacea.

Kakaduor är karaktärsarter
i Australien.
Några finns även i
Wallacea, bl.a. denna
Umbrella Cockatoo som
endast finns på Halmahera
För inte så länge sedan höll
nästan hela populationen
på att försvinna från ön –
handeln med burfåglar var
anledningen. Myndigheten
beslöt att konfiskera/köpa
alla fåglar de kunde hitta
och påbörjade ett avelsprogram på Halmahera.
Programmet verkar att
fungera – vi såg flera
exemplar dagligen i de
skogar vi besökte.
Umbrella Cockatoo

Den 12 november. På morgonen skeppades vi över till Ternate, varifrån vi flög tillbaka till
Maldonado. Här tog vi in på ett fyrstjärnigt hotell och åt en avskedsmiddag på en mycket bra fisk- och
skaldjursrestaurang i hamnen. Oka, guiden för Papua-gänget anslöt här.
Den 13 november. Denna dag flög halva gruppen till Jayapura på West Papua, medan övriga startade
hemresan mot Sverige. I Jayapura hämtades vi av våra värdar i Nimbrokrang. På vägen dit gjorde vi
ett stopp i ett område med fuktiga ängar. Här såg vi en rad arter, de flesta nya; Black-billed Coucal,
Channel-billed Cuckoo, Buff-banded Rail, White-browed Crake, Pacifific Golden Plover, Little Black
Cormorant (överflygande flock om ca 50 ex), Rufous-bellied Kookaburra, Rainbow Bee-eater, White-

shouldered Fairywren, New Guinea Friarbird, Willie Wagtail, Glossy-mantled Manucode, Goldenheaded Cisticola, Pied Bush-chat samt Great-billed, Hooded och Chestnut-breasted Mannikin.

Ännu en skicklig ”pole-dancer”, men med en twist; han inte bara dansar på ”stången”, kommer en hona i närheten använder
han sina tolv stjärtspröt att kittla honan med – och vilken hona kan motstå en sådan uppvaktning?
Twelve-wired Bird-of- Paradise

Den 14 november. Vi inledde med en lång vandring genom regnskog till ett område där det skulle
spela både Magnificent Riflebird, Magnificent Bird-of-paradise samt Lesser Bird-of-paradise. Tyvärr
försiggick spelet inte längre i de vanliga träden, utan fåglarna satt i närheten och lät, men var mycket
svåra att se. Detta gällde särskilt Magnificent Riflebird, men även Lesser Bird-of-paradise. Oka glömde
tyvärr att ta oss till platsen för Magnificent Bird-of-paradise… Medan vi spanande efter
paradisfåglarna passerade eller hördes en del andra tättingar, men även de var svåra att få bra obsar
på. Meyer´s Friarbird, Yellow-billed Longbill, Yellow-breasted Boatbill, Golden Cuckoshrike, Arafura
Shrikethrush, Northern, Sooty Thicket och Rufous-backed Fantail samt Spot-winged och Hooded
Monarch noterades, men i de flesta fall av bara någon enstaka observatör, oftast Oka eller Bengt.
Collared Brushturkey hördes.

Blyth´s Hornbill finns bara på Halmahera och Nya Guinea

King Bird-of-Paradise i Nimbokrang.

En art som i alla fall syntes hyfsat var Blue-black Kingfisher, hanne och hona. Wompo Fruit Dove och
Papuan King Parrot var andra fåglar vi noterade. Vi gick sedan en runda i skogen för att få se King
Bird-of-paradise. Vi hörde en fågel, men bara Bengt fick se den. Sedan utbröt ett skyfall som gjorde
oss helt blöta innan vi nådde bilarna. Denna morgon var alltså inget vidare och fler än jag började nog
tvivla på det kloka i att åka till West Papua denna årstid. På återvägen till inkvarteringen och lunchen
sågs två Pinon´s Imperial Pigeons i ett träd invid vägen.
Efter lunch förbättrades våra humör en del när vi kring hotellet blev visade på såväl tre Papuan
Frogmouths som en Victoria Crowned Pigeon. Den sistnämnda var visserligen den enda kvarvarande
av åtta fåglar som fångats ute i bushen och frisläppts här, men det förtog inte nöjet av att studera
och fota den fantastiska fågeln på närhåll.

Victorian Crowned Pigeon

En bjässe som kan bli över ½ m. lång – Papuan Frogmouth

På eftermiddagen skådade vi i en öppen buskmark med en hydda av Fawn-breasted Bowerbird som
huvudmål. Vi såg både den och fåglarna själva. I samma område fann vi också bl.a. Mimic
Honeyeater, Singing Starling, Crimson Finch och Great-billed Mannikin, de senare talrika. I närheten
observerade vi en stor samling Papuan Spine-tailed Swifts.
Vi skulle sedan söka lyssna efter nattfågel, men hörde bara Papuan Frogmouth och såg ett större
antal Fruit Bats sp.
Den 15 november. Vi startade som vanligt när det var mörkt och parkerade efter ett tag på en sandig
nybyggd väg in i regnskogen. Längs denna vandrade vi ett stycke in i skogen och placerade oss i en
liten glänta. Minst två Marbled Frogmouths lockades fram, men tyvärr fick vi inte se dem. När det
blev ljust dök vår främsta målart upp. En hanne och en hona av Twelve-wired Bird-of-paradise satt
helt öppet och spelade på några tunna kala grenar i toppen av ett högt träd.
Efter att under en lång stund ha avnjutit de fantastiska fåglarna gick vi tillbaka till den breda
grusvägen för mer skådning. Här var det bra aktivitet och lätt att se många fåglar. Vi noterade bl.a.
Little Bronze Cuckoo, Coroneted Fruit Dove, Zoe´s Imperial Pigeon, Yellow-billed Kingfisher (hörd),
Sulphur-crested Cockatoo, Buff-faced Pygmy Parrot (sedd av någon), Eclectus Parrot, Black-capped
Lory (hörd), Coconut Lorikeet, Pale-billed Sicklebill, Emperor Fairywren och Black-browed Triller.
Vi tog oss sedan till en plats där vi kunde se en hanne och två honor av King Bird-of-paradise. I
närheten hördes både Papuan och Hooded Pitta, men det var lögn att få se någon av dem i den täta
markvegetationen.
Slutligen letade vi efter fler ex av Buff-faced Pygmy Parrot, men fanns bara Shining Flycatcher och
Yellow-faced Myna.
Eftermiddagspasset innebar en timslång vandring med första halvan av sträckan i ankeldjupt vatten
som dock åtminstone vi som hade kängor klarade bra. White-bellied Thicket Fantail sågs och Blacksided Robin hördes längs vägen. Målet var ett nytt spel av Lesser Bird-of-Paradise. När vi kom fram till
platsen, en liten kulle i skogen, hördes många fåglar, men på en timme fick vi bara en bra observation

av en spelande hanne. Det var dock tillräckligt för att vi skulle känna oss revancherade efter den
dåliga gårdagen.

Lesser Bird-of-Paradise

Emperor Fairy-wren

Den 16 november. Denna dag kördes vi till flygplatsen i Jayapura och möttes där av beskedet att vårt
bokade flyg till Sorong var inställt. Vi fick istället ta ett annat plan som innebar fem timmars väntan
på flygplatsen och därmed missad båt till Waigeo. Bengt och Oka sökte förhandla oss till att
flygbolaget skulle bjuda på en chartrad båt dit, tyvärr utan framgång. Oka bjöd dock på ett lyxhotell i
Sorong samt en god middag på en kinesisk restaurang i staden.

Vår enkla boning på Waigeo – men det är ju läget, läget, läget…

Lesser Frigatebird - juvenil

Den 17 november. Vi startade med en tidig morgontur längs en väg utanför Sorong. Men det rådde
tyvärr dimma och fågelaktiviteten var låg. Vi noterade dock Collared Brushturkey (hörd), Chestnutbreasted Cuckoo (hörd), Wompoo och Pink-spotted Fruit Dove (hörda), Orange-bellied Fruit Dove,
Blyth´s Hornbill, Lowland Peltops, Boyer´s Cuckooshrike samt Grey Crow.
Efter frukost skjutsades vi ned till hamnen och tog 10-båten till ön Waigeo, en färd på ca två timmar.
I hamnen och strax utanför den syntes en subadult White-bellied Sea Eagle samt åtskilliga Greater
Crested Terns och Lesser Frigatebirds. Sedan blev det förvånansvärt lite fågel ända tills vi kom inom
ca en halvtimmes gång från Waigeo. Där sågs flera större flockar av Streaked Shearwaters samt ett
dussin mindre och mörka lirlikande fåglar. Vi bedömde dem som Wedge-tailed Shearwaters, den art
som enligt boken skulle finnas här, men då Bengt senare lade ut bilderna på Facebook blev den
samstämmiga bedömningen Bulwer´s Petrel. En art som enligt boken skulle var en ”vagrant” här. I
samma område som havsfåglarna var det också gott om tärnor; Greater Crested, Bridled och Blacknaped.

Att kunna se 100-tals simsnäppor i sitt övervintringsVi hade lite problem med att artbestämma denna. Genom
område, mitt ute i oceanen, var en upplevelse.
Facebook gick det. Tydligen regelbunden i dessa vatten.
Smalnäbbad simsnäppa
Bulwer´s Petrel

Det kan ha funnits ett tusental migrerande liror runt båten.
Streaked Shearwater (vithuvad lira)

Labb, labb ropade Bengt, brelle, brelle skrek Stickan. Vi kände
oss som hemma vid Sebybadet, Öland
Bredstjärtad labb

Väl ilandstigna kördes vi med bilar till vår inkvartering vid en strand några mil åt väster. Här fick vi bo
i rum som stod på pålar längs en brygga ut i vattnet. Nästan omgående visade sig här en Beach
Kingfisher.
Efter en snabb lunch körde vi ut igen och parkerade där en brant stig gick upp genom regnskogen. Vi
följde denna i kuperad terräng i 2,5 kilometer (8258 steg och 61 våningar enligt stegräknaren i
iphonen) tills vi kom till en kulle där det fanns ett stort gömsle för Red Bird-of-paradise. Först var det
oroande lite av lätesyttringar från dessa, men ganska snart kom de igång med tidvisa spel i högt
ganska kalt träd. Det rörde sig om minst sex fåglar, men enligt uppgift är det nio som håller till här.
Det var en fantastisk upplevelse som det var svårt att slita sig från. Andra fåglar under eftermiddagen
var Great Cuckoo Dove (hörd), Blyth´s Hornbill, Yellow-billed Kingfisher (hörd), Sulphur-crested
Cockatoo och Torresian Crow.
Den 18 november. Tidigt på morgonen var det dags för öns andra endemiska paradisfågel. Wilson´s
Bird-of-paradise. Vi körde då till samma ställe varifrån vi vandrat dagen innan, men istället för att gå
uppåt fortsatte vi i samma nivå i vägens förlängning och nådde då ett nytt gömsle efter bara några
hundra meter. Här lade vår lokale guide ut en massa små löv på marken framför gömslet. Det dröjde
då inte länge förrän den kanske märkligaste fågel jag någonsin sett dök upp och frenetiskt började
städa bort löven. Fågeln såg närmast ut som en jättelik skalbagge med ryggsköld och huvud med
lysande och till synes upphöjda färgfält av rött, gult ock blått. Från stjärtfjädrarna stack det ut två
spröt som böjde sig i spiraler. Städningen syftade uppenbarligen till att locka till sig en hona och det
gjorde nog också beteendet att då och då sätta sig på en låg kvist och vissla ihärdigt. Den satt oftast
med bröstet mot oss och såg då alldeles grön ut. Trots de engagerade försöken dök ingen hona upp, i
alla fall inte innan vi bröt upp efter ungefär en timme.
Resten av förmiddagen tillbringade vi på två platser med vidsträckt utsikt. Särskilt på den aadra var
det mycket gott om fågel. Vi noterade bl.a. de för resan nya arterna Eastern Osprey, Oriental

Dollarbird, Palm Cockatoo (sågs dåligt av bara några i gruppen), Raja Ampat Pitohui samt Olivecrowned Flowerpecker. Eclectus Parrots var påfallande allmänna.
Vid vår lodge såg vi Beautiful och Claret-breasted Fruit Dove, också de nya för resan.
På eftermiddagen gick vi från vår inkvartering, först på stora vägen, sedan längs en slinga mot
bergssidan i norr. Kvällens fågel blev nu Palm Cockatoo, världens största kakadua, som nu alla fick se
fint. Minst fyra exemplar syntes, både flygande och sittande. Andra nya arter under vandringen var
Long-tailed Honey Buzzard samt Hooded Butcherbird, den senare talrik.

Red Bird-of-Paradise, Waigeo

Den 19 november. Detta var sista dagen på Waigeo och därtill sista skådardagen på hela resan. Vi
startade som vanligt tidigt för att kunna stå vid gårdagens fina utkiksplats så länge som möjligt. Nya
arter var Raja Shelduck (två överflygande), Pacific Baza (ett par), Grey-headed Goshawk samt
Orange-fronted Hanging Parrot. Den sistnämnda gjorde Oka mer än överlycklig; tydligen svår att
hitta.
Vi embarkerade sedan färjan och spanade intensivt efter sjöfågel under hela resan. Nu blev det
precis tvärtom mot under ditfärden; i stort sett alla fåglar var koncentrerade till ett område inte så
långt utanför Sorong. Vi noterade nu 10+ Brown Noddies, två Gull-billed Terns, en Little Tern, 30+
Bridled Terns, 40+ Black-naped Terns, 5 + Pomarine Jaegers (som tävlade med ett betydligt större
gäng Lesser Frigate Birds att plåga tärnor), 300+ Streaked Shearwaters, 200+ Lesser Frigatebirds, två
Brown Boobies och 40+Red-necked Phalaropes.Väl ilandkomna kördes vi för lunch på den utmärkta
kinarestaurang vi tidigare besökt och därefter till flygplatsen i Sorong för vidare befordran till
Manado. Här tog vi in på samma hotell som förra gången. Ganska lyxigt, men vi begick ett stort
misstag då vi p.g.a. en av resenärernas trötthet valda att äta här istället för på den fina
fiskrestaurangen i hamnen. För det första fick vi vänta i över en timme på maten trots att
restaurangen i övrigt var tom så när som på talrik personal. För det andra fanns det inte ens en
avlägsen likhet mellan menuns New Zealand Tenderloin Steak och den köttbit som Kjell och jag till
sist fick på våra tallrikar. Något av det sämsta jag någonsin fått på en restaurang. Särskilt i förhållande
till det höga priset.

Nåväl, förutom detta och det inställda flyget till Sorong, var detta en väldigt bra resa. Förtjänsten av
detta ska främst tillskrivas arrangören Bengt Legnell och våra utmärkta guider, särskilt Theo, Samuel
och Oka. Samt vår stora tur att nästan slippa regn.
Hemfärden via Singapore gick utan missöden.

Lite ”överblivna” foton från resan.

Mynor finns över hela Asien. Men ingenting liknar de fyra endemiska arterna på Sulawesi. På fotot en Grosbeak Myna

Sulawesi – eller Long-tailed Honey Buzzard sågs ett flertal gånger, bl.a. i Tangkoko´s skogar

Den drygt ½ meter långa Sulawesi Malkoha är en jätte i jämförelse med andra asiatiska malkohor.

Geokichla-trastar finns i olika arter på de flesta öarna i området. Här Sulawesi-endemen Red-backed Thrush, Tangkoko

Det finns ca. 16 arter Imperial Pigeons i Wallacea, nästan alla endemer. Cinamon-bellied I.P. från Halmahera.

Silverwinged Imperial Pigeon är en endem för Sulawesi

Theo, vår guide på Sulawesi & Halmahera såg till att vi fick se de allra flesta av våra målarter under besöket.

Vy från Halmahera ut mot Ternate. De flesta vulkanerna på dessa öar är fortfarande aktiva men har inte haft några
utbrott på länge. Notera dock den lilla rökstrimman från toppen!

Blue-and White Kingfisher, en endem för Halmahera

En Halmahera ödla sp

Här syns hur denna märkliga fågel delvis har höjt sköldarna på ryggen. Wilson´s Bird-of- Paradise, Waigeo.

Pole-dancing verkar ju fungera! Man kanske skulle pröva…funderar lite på vad hanens bakdel liknar…12-wired BoP

Artlista fåglar Sulawesi – Halmahera.
Listan följer HBW, men även IOC-namnen är med.
y/z y = antal obsdagar, z = antal individer
S
Maleo Macrocephalon maleo

1/4

H

Philippine Scrubfowl Megapodius cumingii

1/2

Dusky Scrubfowl Megapodius freycinet

2/5+

Wandering Whistling-duck Dendrocygna arcuate

2/100+

Sunda Teal Anas gibberifrons

2/50+

Rock Dove Columba livia

2/x

Red Turtle-dove Streptopelia tranquebarica

1/2

Eastern Spotted Dove Spilopelia chinensis

2/5+

Slender-billed Cuckoo-dove Macropygia amboinensis

6/20+

4/x

3/10+

IOC Sultan`s C-d M. doreya.
White-faced Cuckoo-dove Turacoena manadensis

6/15+

Great Cuckoo-dove Reinwardtoena reinwardti

2/3

Zebra Dove Geopelia striata

1/5+

Grey-capped Emerald Dove Chalcophaps indica

1/1

IOC Common E D.
Stephan's Dove Chalcophaps stephani

2/2

Grey-cheeked Green-pigeon Treron griseicauda

4/85+

White-bellied Imperial-pigeon Ducula forsteni

1/h

Green Imperial-pigeon Ducula aenea

6/40+

Spectacled Imperial-pigeon Ducula perspicillata

4/10

Cinnamon-bellied Imperial-pigeon Ducula basilica

3/6

Pied Imperial-pigeon Ducula bicolor

1/10

White Imperial-pigeon Ducula luctuosa

6/40+

2/20+

IOC Silver-tipped I-p.
Scarlet-breasted Fruit-dove Megaloprepia formosa
Maroon-chinned Fruit-dove Ramphiculus epius

2/8
2/3

IOC Oberholzers F-d.
Black-naped Fruit-dove Ptilinopus melanospilus

7/15+

Eastern Superb Fruit-dove Ptilinopus superbus

1/5

Grey-headed Fruit-dove Ptilinopus hyogastrus

3/10+

Blue-capped Fruit-dove Ptilinopus monacha

3/10

Great Eared-nightjar Lyncornis macrotis

2/2

2/2h

Large-tailed Nightjar Caprimulgus macrurus

2/2h

Sulawesi Nightjar Caprimulgus celebensis

2/4

Moluccan Owlet-nightjar Aegotheles crinifrons

1/3

Grey-rumped Treeswift Hemiprocne longipennis

4/20+

Moustached Treeswift Hemiprocne mystacea

3/10

White-throated Needletail Hirundapus caudacutus

1/150+

Purple Needletail Hirundapus celebensis

1/15+

Glossy Swiftlet Collocalia esculenta

8/x

Moluccan Swiftlet Aerodramus infuscatus
IOC splittad i Halmahera och Sulawesi S.

2/x

Uniform Swiftlet Aerodramus vanikorensis

4/25+

House Swift Apus nipalensis

1/1

Bay Coucal Centropus celebensis

4/6

Goliath Coucal Centropus goliath

5/x

5/15+

Lesser Coucal Centropus bengalensis

1/1

Yellow-billed Malkoha Rhamphococcyx calyorhynchus

4/10+

Eastern Koel Eudynamus orientalis

7/x

IOC Black-billed Koel E. melanorhynhus
Little Bronze-cuckoo Chalcites minutillus

2/2

Brush Cuckoo Cacomantis variolosus

1/5

3/4

IOC Splittad som Rusty-breasted Cuckoo. C. sepuleralis
Drummer Rail Habroptila wallacii

1/1h

IOC Invisible R
Barred Rail Hypotaenidia torquata

5/11

Buff-banded Rail Hypotaenidia philippensis

1/1

Isabelline Bush-hen Amaurornis isabellina

2/3+

White-breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus

1/3+

Purple Swamphen Porphyrio porphyrio

1/2

IOC Splittad som Australasian S P melanotus
Dusky Moorhen Gallinula tenebrosa

1/1

Yellow Bittern Ixobrychus sinensis

1/1

Black-crowned Night-heron Nycticorax nycticorax

1/20+

Green-backed Heron Butorides striata

1/5+

1/1

IOC Striated H.
Javan Pond-heron Ardeola speciosa

2/10+

Cattle Egret Bubulcus ibis

6/x

4/x

IOC Splittad som Eastern C E B. coromandus
Purple Heron Ardea purpurea

4/10+

Great White Egret Ardea alba
Intermediate Egret Ardea intermedia

1/5+
1/10+

2/x

Enligt HBW ska IE splittas i IE och Plumed Egret Ardea plumifera. Dock oklart med gränserna mellan
arterna.
Little Egret Egretta garzetta

3/x

Pacific Reef-egret Egretta sacra

1/5+

Lesser Frigatebird Fregata ariel
Black-winged Stilt Himantopus himantopus

4/x

4/200+
2/35+

IOC Splittad som Pied Stilt H. leucocephalu
Pacific Golden Plover Pluvialis fulva

2/30+

Little Ringed Plover Charadrius dubius

1/1

Whimbrel Numenius phaeopus

1/5

Swinhoe's Snipe Gallinago megala

1/1

Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus

1/10

Common Sandpiper Actitis hypoleucos

4/15+

Grey-tailed Tattler Tringa brevipes

1/2

Common Greenshank Tringa nebularia

1/5

Wood Sandpiper Tringa glareola

3/60+

Red-backed Buttonquail Turnix maculosus

1/2

Little Tern Sternula albifrons

1/2

Whiskered Tern Chlidonias hybrida

1/1

Black-naped Tern Sterna sumatrana

1/2

Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis

1/2

Greater Crested Tern Thalasseus bergii

1/2

Sulawesi Masked-owl Tyto rosenbergii

1/1

2/5+

Ochre-bellied Boobook Ninox ochracea

1/2

Halmahera Boobook Ninox hypogramma
Sulawesi Scops-owl Otus manadensis

1/1
6/5

Moluccan Scops-owl Otus magicus
Sulawesi Honey-buzzard Pernis celebensis

3/2
3/3

IOC Barred H-b.
Sulawesi Serpent-eagle Spilornis rufipectus

2/2

Sulawesi Hawk-eagle Nisaetus lanceolatus

3/3

Rufous-bellied Eagle Lophotriorchis kienerii

1/1

Black Eagle Ictinaetus malaiensis

1/1

Gurney's Eagle Aquila gurneyi

1/2

Pygmy Eagle Hieraaetus weiskei

1/1

Sulawesi Goshawk Accipiter griseiceps

1/1

Chinese Sparrowhawk Accipiter soloensis

3/6

Spot-tailed Goshawk Accipiter trinotatus

1/1

Variable Goshawk Accipiter hiogaster

2/2

2/3

Moluccan Goshawk Accipiter henicogrammus

2/2

Dwarf Sparrowhawk Accipiter nanus

1/1

Vinous-breasted Sparrowhawk Accipiter rhodogaster

1/1

Brahminy Kite Haliastur indus

5/20+

Black Kite Milvus migrans

2/15+

Sulawesi Hornbill Rhabdotorrhinus exarhatus

2/7+

Knobbed Hornbill Rhyticeros cassidix

5/30+

Papuan Hornbill Rhyticeros plicatus

4/15

5/50+

IOC Blyth´s H.
Purple-winged Roller Coracias temminckii

2/8

Azure Dollarbird Eurystomus azureus
Sulawesi Dwarf-kingfisher Ceyx fallax

2/2
2/2

Moluccan Dwarf-kingfisher Ceyx lepidus

1/1

Common Kingfisher Alcedo atthis

1/2

Black-billed Kingfisher Pelargopsis melanorhyncha

2/3

IOC Great-billed K.
Ruddy Kingfisher Halcyon coromanda

3/5

Blue-headed Kingfisher Actenoides monachus

4/6

IOC Green-backed K
Scaly-breasted Kingfisher Actenoides princeps

1/2

Blue-and-white Kingfisher Todiramphus diops

5/10

Sombre Kingfisher Todiramphus funebris

1/1

Collared Kingfisher Todiramphus chloris

4/10+

Beach Kingfisher Todiramphus saurophagus

1/1

Sulawesi Lilac Kingfisher Cittura cyanotis

2/3

Common Paradise-kingfisher Tanysiptera galatea

2/5h

Ashy Woodpecker Mulleripicus fulvus

2/5

Sulawesi Pygmy Woodpecker Picoides temminckii

3/5

Spotted Kestrel Falco moluccensis

1/2

Oriental Hobby Falco severus

1/1

White Cockatoo Cacatua alba
Red-flanked Lorikeet Charmosyna placentis

1/1

5/15+
4/45+

Chattering Lory Lorius garrulus

3/20+

Violet-necked Lory Eos squamata

2/4

Ornate Lorikeet Trichoglossus ornatus

3/6+

Sulawesi Hanging-parrot Loriculus stigmatus

3/10+

IOC Great H-p.
Moluccan Hanging-parrot Loriculus amabilis

3/15

Pygmy Hanging-parrot Loriculus exilis

2/4

Moluccan King-parrot Alisterus amboinensis

1/5+

Golden-mantled Racquet-tail Prioniturus platurus

3/8+

Yellowish-breasted Racquet-tail Prioniturus flavicans

1/2

Eclectus Parrot Eclectus roratus

4/15

Red-cheeked Parrot Geoffroyus geoffroyi

3/x

Great-billed Parrot Tanygnathus megalorynchos

2/2

Blue-backed Parrot Tanygnathus sumatranus

5/x

Sulawesi Pitta Erythropitta celebensis

3/5

North Moluccan Pitta Erythropitta rufiventris

1/1h

Ivory-breasted Pitta Pitta maxima

3/4

White-streaked Friarbird Melitograis gilolensis

3/5

Moluckan Myzomela Myzomela simplex.

4/15+

Splittad från IOCs Dusky M. M obscurus
Sulawesi Myzomela Myzomela chloroptera

1/5

Golden-bellied Gerygone Gerygone sulphurea

1/1h

Halmahera Oriole Oriolus phaeochromus

2/7+

IOC Dusky-brown O.
Black-naped Oriole Oriolus chinensis

7/x

Sulphur-bellied Whistler Pachycephala sulfuriventer

1/5

IOC Sulphur-vented W.
Drab Whistler Pachycephala griseonota

1/1

Black-chinned Whistler Pachycephala mentalis

5/6+

Pied Cuckooshrike Coracina bicolor

2/3

White-rumped Cuckooshrike Coracina leucopygia

1/2

White-bellied Cuckooshrike Coracina papuensis

1/1

Moluccan Cuckooshrike Coracina atriceps

2/2

Sulawesi Cicadabird Edolisoma morio

1/2

Slender-billed Cicadabird Edolisoma tenuirostre

3/5+

IOC Common C.
Halmahera Cicadabird Edolisoma parvulum

1/5

IOC H. Cuckooshrike
Rufous-bellied Triller Lalage aurea

5/15´+

White-rumped Triller Lalage leucopygialis

2/5

White-breasted Woodswallow Artamus leucoryn

4/x

Ivory-backed Woodswallow Artamus monachus

2/10+

Willie Wagtail Rhipidura leucophrys

4/20+

Hair-crested Drongo Dicrurus hottentottus

8/x

Sulawesi Drongo Dicrurus montanus

1/1

Spangled Drongo Dicrurus bracteatus

4/8

Moluccan Flycatcher Myiagra galeata

2/5

IOC M. Monarch.
Shining Flycatcher Myiagra alecto

1/1

White-naped Monarch Carterornis pileatus

1/1

Pale-blue Monarch Hypothymis puella

3/10

Slender-billed Crow Corvus enca

7/x

Long-billed Crow Corvus validus

5/45+

Halmahera Paradise-crow Lycocorax pyrrhopterus

3/5+

Standardwing Bird-of-paradise Semioptera wallacii

3/8+

Citrine Canary-flycatcher Culicicapa helianthea

1/10

Zitting Cisticola Cisticola juncidis

3/3

Gray's Grasshopper-warbler Locustella fasciolata

1/3

House Swallow Hirundo javanica

2/5

IOC splittar till Pacific Swallow H tahitica

5/x

5/x

Barn Swallow Hirundo rustica

2/100+

4/x

Sooty-headed Bulbul Pycnonotus aurigaster

6/x

Halmahera Golden Bulbul Thapsinillas chloris

5/x

IOC Northern Golden Bulbul
Sulawesi Leaf-warbler Phylloscopus sarasinorum

1/3

Mountain Tailorbird Phyllergates cucullatus

1/1

Streak-headed White-eye Heleia squamiceps

1/3

Cream-throated White-eye Zosterops atriceps

3/5

Mountain White-eye Zosterops montanus

1/x

IOC Warbling Whiteye
Black-crowned White-eye Zosterops atrifrons

3/5+

Sulawesi Babbler Trichastoma celebense

5/10

Southern White-necked Myna Streptocitta albicollis

6/8

Javan Myna Acridotheres javanicus

1/2

Grosbeak Starling Scissirostrum dubium

6/x

Metallic Starling Aplonis metallica

3/30+

Moluccan Starling Aplonis mysolensis

1/10+

Red-backed Thrush Geokichla erythronota

2/2

Grey-streaked Flycatcher Muscicapa griseisticta

1/2

Turquoise Flycatcher Eumyias panayensis

1/3

Sulawesi Blue-flycatcher Cyornis omissus

1/3

Yellow-sided Flowerpecker Dicaeum aureolimbatum

7/12+

Crimson-crowned Flowerpecker Dicaeum nehrkorni

1/4

Halmahera Flowerpecker Dicaeum schistaceiceps

4/9

1/2

Grey-sided Flowerpecker Dicaeum celebicum

4/5+

Brown-throated Sunbird Anthreptes malacensis

4/5

Black Sunbird Leptocoma aspasia

4/8

4/x

Olive-backed Sunbird Cinnyris jugularis

8/x

4/x

Crimson Sunbird Aethopyga siparaja

1/1

Black-faced Munia Lonchura molucca

2/8

Scaly-breasted Munia Lonchura punctulata

3/50+

Chestnut Munia Lonchura atricapilla

5/55+

Eurasian Tree Sparrow Passer montanus

5/x

Grey Wagtail Motacilla cinerea

2/4

Eastern Yellow Wagtail Motacilla tschutschensis

3/25+

2/15

5/x

2/3

Artlista fåglar West Papua
Listan följer HBW, men även IOC-namnen är med.
Collared Brush-turkey Talegalla jobiensis

2/2h

Brown Quail Synoicus ypsilophorus

1/1

Asian Blue Quail Synoicus chinensis

1/1

Radjah Shelduck Radjah radjah

1/2

Rock Dove Columba livia

2/x

Eastern Spotted Dove Spilopelia chinensis

3/5

Great Cuckoo-dove Reinwardtoena reinwardti

2/2

Victoria Crowned-pigeon Goura Victoria

1/1

Stephan's Dove Chalcophaps stephani

1/1

IOC King Quail

Pinon's Imperial-pigeon Ducula pinon

5/25

Zoe's Imperial-pigeon Ducula zoeae

1/2

Pied Imperial-pigeon Ducula bicolor

2/25+

Wompoo Fruit-dove Megaloprepia magnifica

3/3

Pink-spotted Fruit-dove Ptilinopus perlatus

1/1h

Orange-bellied Fruit-dove Ptilinopus iozonus

2/4

Claret-breasted Fruit-dove Ptilinopus viridis

2/10+

Beautiful Fruit-dove Ptilinopus pulchellus

1/2

Coroneted Fruit-dove Ptilinopus coronulatus

2/4

Marbled Frogmouth Podargus ocellatus

1/2h

Papuan Frogmouth Podargus papuensis

4/10

Moustached Treeswift Hemiprocne mystacea

3/10

Papuan Spinetail Mearnsia novaeguineae

1/30+

Glossy Swiftlet Collocalia esculenta

3/x

Black-billed Coucal Centropus bernsteini

2/2

Channel-billed Cuckoo Scythrops novaehollandiae

5/6

Little Bronze-cuckoo Chalcites minutillus

1/1

Chestnut-breasted Cuckoo Cacomantis castaneiventris

3/3

Brush Cuckoo Cacomantis variolosus

2/2

Buff-banded Rail Hypotaenidia philippensis

2/2h

White-browed Crake Amaurornis cinereal

2/2h

Streaked Shearwater Calonectris leucomelas

2/400+

Bulwer's Petrel Bulweria bulwerii

2/10+

Cattle Egret Bubulcus ibis

2/x IOC Splittad som Eastern CE B. coromandus

Little Egret Egretta garzetta

1/1

Lesser Frigatebird Fregata ariel

3/500+

Brown Booby Sula leucogaster

1/2

Little Black Cormorant Phalacrocorax sulcirostris

1/50

Pacific Golden Plover Pluvialis fulva

2/35+

Whimbrel Numenius phaeopus

1/1

Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus

1/40+

Common Sandpiper Actitis hypoleucos

1/1

Brown Noddy Anous stolidus

1/10+

Bridled Tern Onychoprion anaethetus

2/60+

Little Tern Sternula albifrons

1/1

Common Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica

1/2

Whiskered Tern Chlidonias hybrida

1/2

Black-naped Tern Sterna sumatrana

2/70+

Greater Crested Tern Thalasseus bergii

1/50+

Pomarine Jaeger Stercorarius pomarinus

1/5+

Osprey Pandion haliaetus

1/1

Long-tailed Honey-buzzard Henicopernis longicauda

1/1

Pacific Baza Aviceda subcristata

1/2

Variable Goshawk Accipiter hiogaster

1/1

Grey-headed Goshawk Accipiter poliocephalus

1/2

White-bellied Sea-eagle Haliaeetus leucogaster

1/1

Brahminy Kite Haliastur indus

3/10+

Papuan Hornbill Rhyticeros plicatus IOC Blyht´s H

5/50+

Oriental Dollarbird Eurystonomus orientalis

2/7+

Rainbow Bee-eater Merops ornatus

1/5

Yellow-billed Kingfisher Syma torotoro

4/4h

Blue-black Kingfisher Todiramphus nigrocyaneus

1/2

Beach Kingfisher Todiramphus saurophagus

3/1

Rufous-bellied Kookaburra Dacelo gaudichaud

6/10+

Palm Cockatoo Probosciger aterrimus

2/6

Sulphur-crested Cockatoo Cacatua galerita

5/30+

Black-capped Lory Lorius lory

2/2

Coconut Lorikeet Trichoglossus haematodus

4/40+

Orange-fronted Hanging-parrot Loriculus aurantiifrons

1/1

Papuan King-parrot Alisterus chloropterus

1/2

Eclectus Parrot Eclectus roratus

4/50+

Red-cheeked Parrot Geoffroyus geoffroyi

4/15

IOC Splittad som Eastern O. P. cristatus.

Great-billed Parrot Tanygnathus megalorynchos

1/1

Buff-faced Pygmy-parrot Micropsitta pusio

1/1h

Papuan Pitta Erythropitta macklotii

2/2h

Eastern Hooded Pitta Pitta novaeguineae

1/2h

Fawn-breasted Bowerbird Chlamydera cerviniventris

1/5

Emperor Fairy-wren Malurus cyanocephalus

1/3

White-shouldered Fairy-wren Malurus lboscapulatus

1/3

Meyer's Friarbird Philemon meyeri

1/2+

Helmeted Friarbird Philemon buceroides

6/40+ IOC splittad som New Guinea F.P. novaeguinea

Mimic Honeyeater Microptilotis analogus

1/5+

Waigeo Pitohui Pitohui cerviniventris

2/8+

IOC Raja Ampat P.

Little Shrike-thrush Colluricincla megarhyncha

2/2

IOC Arafura S-t.

Boyer's Cuckooshrike Coracina boyeri

1/2

Golden Cuckooshrike Campochaera sloetii

1/1

Black-browed Triller Lalage atrovirens

1/2

Lowland Peltops Peltops blainvillii

4/4

Hooded Butcherbird Cracticus cassicus

1/30+

White-breasted Woodswallow Artamus leucoryn

1/5+

Yellow-breasted Boatbill Machaerirhynchus flaviventer 1/1h
Northern Fantail Rhipidura isura

2/3

Sooty Thicket-fantail Rhipidura threnothorax

1/1

White-bellied Thicket-fantail Rhipidura leucothorax

1/1

Willie Wagtail Rhipidura leucophrys

5/x

Rufous-backed Fantail Rhipidura rufidorsa

1/1

Spangled Drongo Dicrurus bracteatus

4/4+

Shining Flycatcher Myiagra Alecto

1/2

Spot-winged Monarch Symposiachrus guttula

1/2

Hooded Monarch Symposiachrus manadensis

1/2

Grey Crow Corvus tristis

2/3+

Torresian Crow Corvus orru

2/7+

Glossy-mantled Manucode Manucodia ater

3/7

Twelve-wired Bird-of-paradise Seleucidis melanoleucus 1/2
Pale-billed Sicklebill Drepanornis bruijnii

1/2+

Magnificent Riflebird Lophorina magnifica

1/5+

King Bird-of-paradise Cicinnurus regius

2/5+

Wilson's Bird-of-paradise Cicinnurus respublica

1/2+

Red Bird-of-paradise Paradisaea rubra

3/15+

Lesser Bird-of-paradise Paradisaea minor

2/10+

Yellow-bellied Longbill Toxorhamphus novaeguineae

3/3

Black-sided Robin Poecilodryas hypoleuca

2/2

Golden-headed Cisticola Cisticola exilis

2/10+

House Swallow Hirundo javanica

6/x IOC Splittad som Pacific Swallow H.tahitica

Sooty-headed Bulbul Pycnonotus aurigaster

2/x

Yellow-faced Myna Mino dumontii

4/25+

Metallic Starling Aplonis metallica

2/4

Singing Starling Aplonis cantoroides

2/10+

Grey-streaked Flycatcher Muscicapa griseisticta

1/2

Pied Bushchat Saxicola caprata

1/2

Olive-crowned Flowerpecker Dicaeum pectoral

2/5+

Red-capped Flowerpecker Dicaeum Geelvinkianum

1/1h

Black Sunbird Leptocoma Aspasia

2/2

Olive-backed Sunbird Cinnyris jugularis

3/4

Great-billed Mannikin Lonchura grandis

2/12+

Hooded Mannikin Lonchura spectabilis

2/20+

Chestnut-breasted Mannikin Lonchura Castaneothorax 1/20+
White-bellied Crimson Finch Neochmia evangelinae

1/10+

Eurasian Tree Sparrow Passer montanus

5/x

IOC Crimson Finch. N.phaeton.
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