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I februar-marts 2013 rejste Christian Glahder og Jette Sommer i fire uger
rundt i det centrale Myanmar. Det var en selvarrangeret turistrejse, hvor
de besøgte en del naturområder og så mange af landets fugle.
Højdepunkterne var Inlesøen og en sejltur ned ad den legendariske
Irrawaddy-flod (”Åh den vej til Mandalay”).

Myanmar – tidligere Burma – har været lukket land for turister i mange år, men det er i dag muligt at rejse i dele

af landet som almindelig turist. Faktisk erfarede vi, at landet havde været delvist åbent for turister i næsten 15 år.

På grund af uafsluttede våbenhviler i store dele af landets randområder, og i visse dele egentlige krigshandlinger,

er disse områder, der især omfatter regnskovsområder, lukkede for turister.

Det er derfor især landets centrale områder, der er tilgængelige for rejsende i Myanmar. Disse områder er typisk

ret skovfattige, opdyrkede områder med større søer og floder. 

Vi besøgte Myanmar fra den 26. februar til den 23. marts 2013 på en almindelig turistrejse. Vi startede i

hovedstaden Yangon (tidligere Rangoon), fløj derfra mod nord til Inlesøen og videre herfra til Mandalay.
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Fra Mandalay sejlede vi ad den imponerende store flod Irrawaddy til tempelområdet Bagan og derfra med bus via

Taungoo (delvis teakregnskov med tamme elefanter) tilbage til Yangon.

De naturmæssige højdepunkter var Inlesøen og sejlturen fra Mandalay til Bagan.
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Den rejserute, som Christian & Jette fulgte.

Da indrejse i Myanmar kræver visum, som skal være i overensstemmelse med flytiderne og udstedes i enten

Berlin eller London, besluttede vi os for at få dele af rejsen arrangeret af Kipling Travel.

De arrangerede visa, fly, hotel i Yangon og ved Inlesøen, mens vi havde ”fri leg” på resten af ferien. Inlesøen er et

populært rejsemål, og da antallet af hoteller på pæle i søen er begrænset, valgte vi at bestille plads her inden

afrejsen.

Man skulle tro, at Myanmar var et relativt billigt turistland på linje med Thailand, men da regeringen ser turisme

som en god indtægtskilde, er der høje afgifter på blandt andet hoteller, hvilket er medvirkende til at gøre

Myanmar til et dyrere rejsemål end for eksempel Thailand.

Militæret sidder stadig på magten, selv om der er visse demokratiske elementer i for eksempel valget til

parlamentet. Husarresten for Aung San Suu Kyi er ophævet, og hun sidder nu i parlamentet.

Man ser stort set ikke noget militær i landet, så på overfladen virker landet roligt.

Myanmars fugleliv

Det er muligt at se en hel del fuglearter på en tur som vores. Vi så i alt 150 arter på turen uden at opsøge specielle

områder eller hyre lokale fugleguider (hvis de findes?).

Af særligt interessante arter kan nævnes regnvagtel (Rain Quail), gråhovedet ædelparakit (Grey-headed Parakeet),

gråtoppet træsejler (Crested Treeswift), bronzedue (Pale-capped Pigeon), indisk papegøjedue (Pompadour Green

Pigeon), bronzevinget bladhøne (Bronze-winged Jacana), skovbekkasin (Wood Snipe), orient- og lille braksvale

(Oriental og Small Pratincoles), langnæbbet præstekrave (Long-billed Plover), brunhovedet måge (Brown-headed

Gull), plettet rørhøg (Eastern Marsh Harrier), broget kærhøg (Pied Harrier), rishejre (Indian Pond Heron), asiatisk

gabenæb (Asian Openbill), burmatornskade (Burmese Shrike), langhalet minivet (Long-tailed Minivet),

hebeidrossel (Grey-sided Thrush), sortrygget kløfthale (Black-backed Forktail), trådhalesvale (Wire-tailed

Swallow), stribet sumpsanger (Striated Grassbird) og citronvipstjert (Citrine Wagtail).
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Trådhalesvale (Wire-tailed Swallow). Foto: Christian Glahder.

Rejsen startede og sluttede naturligt i Yangon, og her var vi sammenlagt i knap fire dage. Vi besøgte den

imponerende Shwedagon-pagode, Yangon River og Inyasøen, hvor Aung San Suu Kyi bor.

To vandrefalke (Peregrine Falcon) passerede over pagoden i skumringen, hvor godt 35 sort drongo (Black Drongo)

jagede.

Ved floden fouragerede en flok på 40 brunhovedet måge; arten overvintrer fra dårligt kendte ynglepladser i over

3.000 m’s højde i det centrale Asien. En rødstrubet piber (Red-throated Pipit) hørtes. 
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Brunhovedet måge (Brown-headed Gull). Foto: Christian Glahder.

På turen rundt om Inyasøen så vi blandt andet ti gamle og to unger af bronzevinget bladhøne, en fiskende

fiskeørn (Osprey) og 15 nathejrer (Black-crowned Night Heron).

Vi tilbragte en uge i og ved Inlesøen, der ligger godt 400 km nord for Yangon. Søen er cirka 20 km lang og 10 km

bred og lavvandet. Den er omgivet af lave bjerge bevokset med løvfældende skov.

Store rørskove dækker kysterne, og i søen ligger der flydende haver, holdt på plads af myriader af stager, små

byer på pæle og godt 20 hoteller, også på pæle. Der fiskes på traditionel vis med pyramideformede net fra lave

kanoer, og større kanoer med påhængsmotor krydser søen med lokale folk, varer og turister.

Vi så mange vandfugle på vore sejlture på den nordlige halvdel af søen, samt fra pælehotellet ”Paramount Inle

Resort”. En enkelt asiatisk gabenæb var gået til ro i et træ sammen med omkring 100 sort ibis (Glossy Ibis).

Javaskarv (Little Cormorant) sås overalt på pæle eller fiskende, og adskillige hejrearter sås. Blandt disse var enten

vinhejre (Chinese Pond Heron) eller rishejre; udenfor yngletiden er de vanskelige eller umulige at adskille, og de

kan begge forekomme i Myanmar.
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Javaskarv (Little Cormorant) på pæle. Foto: Christian Glahder.

Over 400 brunhovedet måge, flere med brun hætte, holdt til i kanalerne. Af vandhøns sås over 1.000 blishøns

(Eurasian Coot), 12 fasanbladhøns (Pheasant-tailed Jacana) i vinterdragt og én sultanhøne (Purple Swamphen).

Enkelte skovbekkasiner gemte sig i bevoksningen langs kanalerne, og i rørene sang stribet sumpsanger. Flere

individer af sibirisk bynkefugl (Sibirian Stone Chat) sås, men ikke hvidhalet bynkefugl (White-tailed Stonechat),

der ellers skulle være i landet.

Brun løvsanger (Dusky Warbler) sås, og på en braklagt rismark søgte en flok på seks rødstrubet piber føde.

Spredt sås blå glente og plettet rørhøg. Ved hotellet fløj fem trådhalesvaler rundt på insektjagt.   
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Blå glente i Myanmar. Foto: Christian Glahder.

Vi gik flere ture i de lave bjerge nordøst for Inlesøen blandt landsbyer, marker og sekundær skov. Af og til fandt vi

et vandløb med mere frodig skov, som vi fulgte. I et sådant vandløb lykkedes det at se den relativt sky sortrygget

kløfthale.

Af fluesnappere sås den hjemlige trækgæst lille fluesnapper (Red-breasted Flycatcher) samt en gammel fugl af

gråhovedet fluesnapper (Grey-headed Canary Flycatcher). Af sangere sås blandt andet hvidbrynet løvsanger

(Yellow-browed Warbler) og Baikalkratsmutte (Baikal Bush Warbler).

En enkelt han af burmatornskade blev set, faktisk den eneste på rejsen. Derudover så vi brun svalestær (Ashy

Woodswallow), sodhovedet bulbul (Sooty-headed Bulbul), japansk brillefugl (Japanese White-eye), en flok på 15

gråtoppet træsejler, en smuk han af langhalet minivet og flere individer af grønnæbbet malkoha (Green-billed

Malkoha) (tegningen i Craig Robson, 2010, viser en grå og ikke grøn fugl!).

I byen Nyaungshwe nord for Inlesøen så vi ved vores hotel 12 gråhovedet ædelparakit.

Fra Inlesøen fløj vi til Mandalay; en støjende og beskidt by, der dog havde mange smukke områder, såsom

Mandalay Hill og – Palace, området omkring U Bein´s Bridge cirka 10 kilometer syd for byen og Inwa

tempelområdet, Burmas tidligere hovedstad, cirka 15 kilometer mod syd.

På vej ind fra lufthavnen så vi knap 100 stylteløbere (Black-winged Stilt) og godt 100 rustænder (Ruddy Shelduck).

Vi boede i et stille og grønt kvarter ved Mandalay Palace på hotel ”Emperor”.
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Fra terrassen var der aftentræk af sort ibis på knap 300 fugle, en lille flok af hvidstrubet larmdrossel (White-

throated Babbler), Himalayasalangan (Himalayan Swiftlet) fouragerede og en bronzedue sad i et træ på Palace-

området.

Hvidstrubet larmdrossel (White-throated Babbler). Foto: Christian Glahder.

På U Bein´s Bridge kunne man købe og slippe fugle løs for dermed at gøre en god gerning! Trist måde at tjene

penge på! Blandt fuglene var en indisk kirkeugle (Spotted Owlet), en mosehornugle (Short-eared Owl) og seks

slørugler (Barn Owl).

Ved broen var der rødstrubet piber (godt 40), og i det store tempelområde Inwa hørtes to regnvagtler fra et

markhegn.

Derudover så vi blandt andet peguspurv (Plain-backed Sparrow), indisk slangehalsfugl (Darter), vandrefalk,

burmastær (Vinous-breasted Starling), østlig hvepsevåge (Crested Honey Buzzard), rødgumpet bulbul (Red-vented

Bulbul) og pletnæbbet and (Indian Spot-billed Duck).

Fra Mandalay sejlede vi fra tidlig morgen til sen aften til Bagan på Irrawaddyfloden. Det er en sejltur på 150-200

km. Vi sejlede med regeringens færge, der primært benyttes af de lokale.

Færgen lægger til mange steder undervejs, ofte uden havn eller mole; den fladbundede færge går så tæt på

flodbredden som muligt, og en eller flere planker lægges ud. Sælgersker med madvarer med videre kommer

ombord, rejsende står på og af, og de og deres tunge pakker bliver hentet af oksekærrer.
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Oksekærrer henter passagerer ved Irrawaddy-�oden. Foto: Christian Glahder.

Der er et farverigt liv ombord og masser at se på langs den brede flod med flere løb og mange sandbanker.

Vi så godt 1400 rustænder, 200 spidsænder (Northern Pintail) og 315 pletnæbbet and. Desuden godt 150 asiatisk

gabenæb, otte indisk ibis (Black-headed Ibis) og mindst seks langnæbbet præstekrave.

Særligt spændende var det at se syv orientbraksvaler og 35 individer af lille braksvale; sidstnævnte jagede

flaksende ude over floden i mindre flokke.

På en sandbanke stod to par af stor sorthovedet måge (Great Black-headed Gull), og to hanner af broget kærhøg

jagede inde over land. Desuden sås en blå glente og en ørnevåge (Long-legged Buzzard).

Langs flodbredden fouragerede cirka 25 rødstrubet piber og 10 citronvipstjert, herunder to flotte hanner af

underarten calcarata med sort ryg. 

I Bagan-området boede vi i Nyaung U, der er den livligste bydel med mange hoteller, restauranter og butikker.

Herfra kan man med hestevogn let besøge det enorme tempelområde med op til 3.000 templer beliggende på en

ubeboet slette.

Vi tog en heldagstur med hestevogn og kom godt rundt i området. På et tempeltårn sad indisk kirkeugle; blåkronet

ellekrage (Indian Roller) jagede ved solnedgang, og en hærfugl (Eurasian Hoopoe) samt tre ubestemte biædere fløj

forbi.
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Indisk kirkeugle på tempel i Bagan, Myanmar. Foto: Christian Glahder.

I vores jagt på mere frodig tropeskov arrangerede vi en heldagstur til Mount Popa cirka 60 kilometer øst for

Bagan. Bjerget er en cirka 1800 meter høj udslukt vulkan, og den er rimeligt bevokset med løvfældende skov.

Området er kendt for en 800 meter høj klippesøjle, hvor der øverst ligger et buddhisttempel. Vi gik næsten op til

toppen af Mount Popa, hvor skoven efterhånden tyndede meget ud.

Her så vi en flok på godt 15 individer af hebeidrossel, der ifølge HBW10 er ”sårbar” på grund af dens ret

begrænsede yngleudbredelsesområde i det nordlige Kina. Den er rapporteret overvintrende i Nat Ma Taung

(Mount Victoria)-området cirka 100 km vest for Mount Popa.

Desuden så og hørte vi 10 blåstrubet skægfugl (Blue-throated Barbet), den gule variant af brillefugl (Oriental

White-eye), mange askedrongoer (Ashy Drongo), et par grønvingeduer (Common Emerald Dove) og en rustprinia

(Rufescent Prinia).

Fra Bagan tog vi ekspresbussen mod Yangon, hoppede af på hovedlandevejen og tog en Tuk-Tuk (trehjulet

kabinescooter) de sidste 5-10 kilometer ind til Taungoo.

Byen var Burmas hovedstad i 1500 og 1600-tallet, men der er ikke meget tilbage på grund af bombardementer af

paladset under 2. verdenskrig.
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I byen er der en større sø, hvor vi så 15 indisk dværgand (Cotton Pygmy Goose) og mange mellemhejrer (Yellow-

billed Egret), der fløj til overnatning.

Vi meldte os på en guidet tur ud i delvis regnskov til en såkaldt elefant-demonstrationslejr. Det var ikke muligt

selv at arrangere en tur ud i skovene omkring Taungoo. Ud over at se og ride på elefanterne gik vi en fin tur i

området.

Det var det eneste sted på turen, vi så næsehornsfugle; mindst fire broget næsehornsfugl (Oriental Pied Hornbill).

Flere rustbiædere (Chestnut-headed Bee-eater) fløj rundt ved hytterne, og i store frugttræer sad cirka 20 indisk

papegøjedue og to Alexanderparakit (Rose-ringed Parakeet). En enkelt gulpandet bladfugl (Golden-fronted

Leafbird) smuttede rundt mellem bladene.

Næste dag tog vi bussen til Yangon, hvor vi gik rundt om den relativt store Inyasø og for sidste gang besøgte den

imponerende Shwedagon-pagode.
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Birds of South-East Asia, Craig Robson (2010)

Handbook of Birds of the World, vol. 10 (2005) (HBW10)

Shwedagon-pagoden i Yangon er virkelig imponerende. Foto: Christian Glahder.
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