China: Nanpu, Beidaihe,
Happy Island en Old Peak
2 – 15 mei 2018

Wilgengors, 2e kj ♂ (foto: Nils van Duivendijk)
Door de deelnemers gekozen tot soort van de trip (helaas niet in de laatste plaats vanwege de
extreme achteruitgang en nu sterk bedreigde status….)

Georganiseerd door:

www.birdingbreaks.nl

Route, bezochte gebieden en beste waarnemingen per dag

Routekaart
2-3 mei
Amsterdam – Peking
Halverwege de middag verzamelde we op Schiphol en checkte in voor de rechtstreekse vlucht naar
Peking waar we de volgende morgen zonder vertraging aankwamen.
3 mei Peking – Nanpu – Cofeidian Lake
Net voor Binhaizen (onze eerste overnachtingslocatie) vonden we de min of meer verwachtte Oriental
Storks, die hier verrassend genoeg met meerdere paren broeden op hoogspanningsmasten. Na het
inchecken bij het hotel en lunch wilde we eerst de grote plas bezoeken voor de eenden, die elk
moment weg zouden kunnen trekken. Gelukkig zaten er, naast een reeks andere eendensoorten nog
20 Siberische Talingen en 20 Bronskopeenden. Daarnaast maakte we hier kennis met een aantal
algemene soorten als Dwerggors, Maskergors en Graszanger (die heel anders klinkt dan de onze!).
Andere hoogtepunten van de dag waren 100+ Poelruiter, 2 Grey-headed Lapwings, Black-capped
Kingfischer, onze eerste Goudlijster, een massa Bladkoningen en 2 Pallas Rietgorzen.

Grote Kanoet (foto: Nico Venema)
Vooral op de wadvlakte bij Nanpu zagen we vele duizenden van deze geweldige soort.
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4 mei Nanpu mudflats, Cofeidian Lake en omgeving
Een vroeg vertrek naar de mudflats; hoogwater was 6 uur. Ongelofelijke aantallen steltlopers bevinden
zich dan langs de seawall w.o. duizenden Grote Kanoeten. Specialiteiten als Relict Gull, Asiatic
Dowichter en Nordmann’s Greenhanks lieten zich relatief eenvoudig vinden. Relict Gull was nog
aanwezig met honderden ex, allen 2e kj en een enkele 3e kj. De adulte zijn door naar hun uiterst
beperkt broedgebied in het binnenland. Reed Parrotbills lieten zich uitstekend zien op meerdere
plekken in het Nanpu gebied. Op de 2 dagen rond Nanpu zagen we 30 soorten steltlopers! Andere
van vele hoogtepunten waren een handvol Oosterse Vorkstaartplevieren, een Large Hawk-Cuckoo,
Northern Brown Hawk-owl, een zuivere Naumanns Lijster, een vrouw Elisea’s Flycatcher en een Pied
Harrier. Na een zeer succesvol begin van onze trip vertrokken we in de middag naar Beidaihe.

Reed Parrotbill (foto: Jules van Engelen)
Een Wereldwijd schaarse soort met een zeer beperkte verspreiding. In het Nanpu gebied niet moeilijk
te vinden.
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Dwerggors (foto: Nils van Duivendijk)
Gelukkig nog een algemene soort tijdens deze reis.
5 mei Beidaihe: Friendship hoteltuin, lighthouse point, sandflats en Stone River.
In de hoteltuin zat weinig, een teken dat er geen nachtelijke aankomst is geweest. Bij lighthouse point
was het daarom ook rustig maar een groepje Stejnegers Zee-eenden maakte veel goed. De sandflats
waren goed met Chinese Egret, een Taigastrandloper, Siberische Strandloper, 2 Casarca’s en als
beste een Bull-headed Shrike.
Het gebied ‘Stone River’ (een eiland in de delta van de rivier, direct aan de kust) moet het ook hebben
van aankomst, dus ook hier geen grote aantallen en soorten. 2 Taigastrandlopers iets dieper
landinwaarts in de feitelijke Stone River was een leuke vondst en misschien een betrouwbare plek in
de toekomst. Misschien wel het meest spectaculair waren de honderden Witwangsterns die boven de
rivier foerageerden, soms in dichte groepen.

Bull-headed Shrike, 2e kj vrouw (foto: Jules van Engelen)
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6 mei Beidaihe: Friendship hoteltuin, Quinlong River, sandflats
De typische soorten van Quinlong River kregen we allemaal te zien, afgezien van Ibisbill die er nog
slechts incidenteel wordt waargenomen maar er niet meer broedt. 3 Mangrove Reigers, een Great
Crested Kingfischer, 2 paar Long-billed Plovers met jongen, 2 Hill Pigeons, een Godlewski’s Bunting,
meerdere Weidegorzen, een Zwarte Ooievaar, een Steenarend, Amoervalken w.o. een nest bij onze
lunchplek, Alpenkraaien, Rotszwaluw en ocularis Witte Kwikstaart. Op de terugweg hebben we de
sandflats weer bezocht; er lag een dood White-breasted Waterhen, verder weer een Siberische
Strandloper, Roodkeelstrandlopers en 3 Breedbekstrandlopers.

Amoerkwikstaart man (foto: Nico Venema)
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Oriental Greenfinch man (foto: Nils van Duivendijk)

Long-billed Plover (foto: Jules van Engelen)
De Quinlong River herbergt de soort nog steeds, maar voor hoe lang…?
6

China 2 t/m 15 mei 2018

Amoervalk adult man (foto: Jules van Engelen)

7 mei Beidaihe: Friendship hoteltuin, de Chinese Muur en Stone River
De hoteltuin was ‘leeg’, afgezien van een onbevredigende waarneming van een kort zingende Pale
Thrush. Bij de Chinese Muur namen we de stoeltjeslift naar boven voor de 2 typische soorten van dit
gebied: Chinese Hill Warbler en Pere David’s Laughingthrush. Beide soorten werden na enige
speurwerk goed gezien door iedereen. Helaas was er geen zichtbare trek in de vorm van bijvoorbeeld
roofvogels.
Ons tweede bezoek aan Stone River eiland leverde meer trekvogels op waaronder Blauwe
Nachtgaal. Aan de buitenkant konden we meerdere soorten meeuwen determineren waaronder
kamtschatschensis Stormmeeuw en taimyrensis Heuglin’s Meeuw.
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Chinese Hill Warbler (foto: Jules van Engelen)
Een endemische soort van Oost-China die niet altijd gemakkelijk te vinden is, maar ook dit jaar weer
prima in beeld kwam.
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Wachttoren, onderdeel van de Chinese Muur (foto: Nils van Duivendijk)
8 mei Beidaihe: Friendship hoteltuin, Seven Miles Sea, Tang he woods, Magic Woods en
Happy Island
Hoteltuin: 2 Chinese Grosbeaks; Seven Miles Sea: 3 Chinese Egrets, 1 Woestijnplevier naast
tientallen Mongoolse; Tang he woods: Goudlijster; Magic Woods: Grey-faced Buzzard overvliegend, 2
Wilgengorzen; Happy Island: Mugimaki Flycatcher, 3 Geelbrauwgorzen in een groep Dwerggorzen.

Bruine Vliegenvanger (foto: Nils van Duivendijk)
Een extreme dwaalgast in de WP; hier algemeen en dus ideaal om ervaring op te doen.
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Pale-legged leaf-warbler (foto: Jules van Engelen)
Een algemene ‘Phyllo’ op Happy Island.
9 mei Happy Island
Leuke aantallen verwachte soorten, 1-2 Boskoekoeken, 2 Goudlijsters, een overvliegende Petsjora
Pieper, 2 Mongoolse Piepers, maar liefst 5 Japanese Grosbeaks in een groep met een Chinese
Grosbeak en de eerste Rosse Gorzen.

Japanese Grosbeak (foto: Nico Venema)
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10 mei Happy Island
Geen echte fall, maar afgelopen nacht is er goede aankomst geweest. We zagen ongeveer 40 Vale
Lijsters, 3 Daurische Spreeuwen, een Grey-backed Thrush en een Bruine Lijster in de gully, ongeveer
40 Yellow-rumped Flycatchers, ongeveer 30 Taigavliegenvangers, 50+ Blauwe Nachtegalen, de
eerste Chinese Karekiet, ongeveer 10 Swinhoes Boszangers, veel Pale-legged Leaf Warblers, Bruine
Vliegenvangers en zeer veel Bruine Boszangers.

Taigavliegenvanger adult man (foto: Nico Venema)
De algemeenste vliegenvanger op deze reis, met Bruine als goede 2e.
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Daurische Spreeuw vrouw (foto: Nils van Duivendijk)
11 mei Happy Island
Afgelopen nacht is er blijkbaar veel weggetrokken. Van Yellow-rumped Flycatcher vonden we er nog
maar 1, maar Taigavliegenvangers waren nog steeds zeer talrijk. Elke dag is anders op Happy Island
met vandaag 17 Siberische Gierzwaluwen, een White-throated Rock-thrush man bij ons huis, een
Dark-sided Flycatcher (schaars dit jaar) en 2 Mongoolse Piepers naast meerdere Grote.
12 mei Happy Island
Hoogtepunten vandaag 4 Asiatic Dowitchers, 2 Black-capped Kingfischers, een Japanse Pestvogel,
een Bruine Lijster (schaars dit jaar), 4 Roodkeelnachtegalen (hoogste dagaantal), een vrouw Blueand-white Flycatcher, een Blunt-winged Warbler en 3 Rosse Gorzen.

Rosse Gors adult man (foto: Jules van Engelen)
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Rufous-tailed Robin (foto: Nils van Duivendijk)
In de WP een extreme dwaalgast; op Happy Island een trouwe gast in de ‘gully’.
13 mei Happy Island. Vertrek naar Old Peak rond 11.30 uur. Old Peak tot hotel
Op Happy Island was deze dag de aankomst van Diksnavelrietzangers het meest opvallend. Een
Chestnut-winged Cuckoo in Tempel Woods was de meest onverwachte soort van de trip; een korte
tape-sessie van een Finse gids werkte direct. Een roepend overvliegende Pied Harrier man mocht er
ook zijn. Verder 6 Wilgengorzen, een Eastern Buzzard 2e kj en 2 Black-capped Kingfischers.
In het eerste deel van de middag reden we vrijwel nonstop naar Old Peak. Hier een Himalayan
Cuckoo, Large Hawk Cuckoo, Manchrian Bush Warbler, Chinese Boomklever, veel Claudia’s Leafwarblers, Yellow-streaked Warbler en een Raaf.
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Wilgengors 2e kj man (foto: Nils van Duivendijk)
In de laatste 20 jaar is meer dan 95% van de Wereldpopulatie van deze soort ‘verdwenen’ (gevangen
voor consumptie in China). Van recent nog een algemene soort, nu met uitsterven bedreigt … Happy
Island en omgeving is waarschijnlijk de makkelijkste en meest zekere plek om de soort nog te zien.
14 mei Old Peak; ’s morgens naar de ‘top’ met de auto en naar beneden gelopen.
Door nieuwe regels van het management van het park is het niet meer mogelijk om met het eerste
licht naar de top te rijden. Lopen vanaf het hotel mag wel, maar wij besluiten om 8 uur de bus naar
boven te nemen en terug te lopen. Bij het hotel vliegt een Chinese Sparrowhawk hoog over. Op de top
staat veel wind en is er laaghangende bewolking. Dat verkleint onze mogelijkheden aanzienlijk en zijn
er minder vogels actief. Met moeite vinden we 1 Chinese Leaf-warbler en de Koklass Fazant werkt al
helemaal niet mee. Op de terugweg zien we slechts glimpen van Grey-sided Thrushes, maar een paar
Elisea’s Flycatchers laten zich uitstekend zien. Verder verwachte soorten als Silver-throated Tit,
Yellow-bellied Tit, veel Claudia’s Leaf-warbler en Humes Bladkoningen, Himalayan Cockoo, Large
Hawk Cuckoo, Daursiche Roodstaarten en Geelkeelgorzen Een zingend Asian Stubtail was een fijne
vondst, maar zien was slechts voor 1 van ons weggelegd.
In de middag reden we terug naar Peking.
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Yellow-bellied Tit (foto: Nico Venema)
15 mei Peking in de ochtend.
In de stad nog enkele Blauwe Eksters.
De terugvlucht ging op tijd.
Naschrift
Deze reis beoogt vooral de massale trek te beleven van o.a. soorten die bij ons slechts als dwaalgast
te zien zijn. Hoewel een echte fall uitbleef waren er meerdere dagen met flinke aankomst in de nacht.
Elke dag op Happy Island leverde een ander soortenspectrum en aantallen per soort op. Het weer
was overwegend stabiel, en waarschijnlijk mede daardoor trad er geen echte fall op. Op Old Peak
stond veel wind en aanvankelijk laaghangende bewolking. De busrit naar ‘de top’ start tegenwoordig
pas vanaf 8 uur.
Een aantal soorten die normaal al laat arriveren waren blijkbaar nog verder verlaat waardoor we o.a.
Kleine Sprinkhaanzanger en Noordse Boszanger miste.
Mijn dank gaat uit naar de 3 deelnemers voor de gezellige en qua vogels uitstekende reis. Verder was
de verzorging van onze Chinese ‘ground-agents’ op alle gebied weer uitstekend! We hebben er
samen een mooie reis van gemaakt en uit het soortenaantal van 228 blijkt dat we eruit hebben
gehaald wat erin zat!
Nils van Duivendijk, mei 2018
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