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DELTAGARE 
Cecilia Stiernstedt, Tobo 

Ulf Blomquist, Tobo  

Christer Jonasson, Tving 

Bertil Malmgren, Saltsjöbaden 

Eero Ratilainen-Malmgren, Malmö 

Elly Mattsson, Borlänge 

Klaus Laimer, Volders, Österike 

Arne Andersson, Linköping 

 

RESELEDARE 
Magnus Ullman, Brantevik 

     

 

 

RESRUTT 

17/1 Flyg mot Teheran 
18/1 Anländer Teheran, transfer till Bandar Abbas, Golshar Shore, natt i Bandar Abbas 
19/1 Golshar Shore, Golshar Shore vägbank, Jahad Park, Badgiran Restaurant, Koshtargah, natt i 

Bandar Abbas 
20/1 Bandar Abbas, Hasan Langi Pain, Bahmani, Kolagh Kashi, Chakha Creek, natt i Minab 
21/1 Hakami, Tiab, Tiab Creek, natt i Minab 
22/1 Minab, Azini Creek, Del Goraz, Asheghan, natt i Sirik 
23/1 Gaz River, Gonewordi, Asheghan, Kuh Mobarak, Jask Markaxi Protected Area, natt i Jask 
24/1 Jask, Bahl, Shahr-e Now Creek, Khalathi Creek, Gegin River, Gegin Plantations, Kuroch, 

natt i Jask 
25/1 Gangan, Sararu, natt i Bandar Abbas 
26/1 Genu, Genu Visitor’s Centre, Bandar Abbas, flyg till Teheran 
27/1 Flyg till Centraleuropa och Skandinavien 
 

 

 

 
Vi spanar kolymasnäppa vid Golshar Shore. Foto: Magnus Ullman 

 

 

OMSLAG. Sindspett, Asheghan, 23 januari. Resans viktigaste art. Foto: Christer Jonasson 
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Ett glatt gäng i Jahad Park. Foto: Magnus Ullman 

 

 
INLEDNING 

En vinterresa till Hormozgan i södra Iran är synnerligen behaglig. Njutbart väder hela tiden – inte för varmt och 

inte för kallt – och dessutom överallt vänliga människor som ler mot en eller kanske bjuder på en frukt. 

 

Naturen är på sina håll anslående eller till och med vacker, och det gäller speciellt i olika bergiga områden. Men 

även där ”skönhet” inte är det första man tänker på är naturen ytterst fascinerande, till exempel väldiga mangro-

veområden eller enorma tidvattenstränder prickade av vadare, måsar, tärnor etc. För de flesta lokalerna gäller 

behagligt korta körsträckor. Men när man lämnar civilisationen i Minab och kör söderut möter dessutom ett 

spännande, torrt och vidsträckt ökenlandskap med spridda buskage, trädsamlingar eller dadelpalmsodlingar. Det 

är långt mellan de små bosättningarna och man känner det nästan som om man reser ut i Ingenmansland.  

 

Och som grädde på moset: fågelfaunan! Här talar vi om en generell Mellanöstern-fauna kryddad med en rad 

mäktiga exklusiviteter som frikostigt bjuder på sig: tofsbivråk, shikra, strandtjockfot, hägerpipare, kolymasnäp-

pa, svarthuvad trut, brahminuggla, sindspett, sandlärka, vitkindad bulbyl, dvärgsångare, afghanskriktrast, indisk 

glasögonfågel, brun majna och orientstenskvätta för att nämna några. ”Vitkindad bulbyl, brun majna?” undrar 

kanske vän av ordning. – Jomenvisst, här snackar vi inte burrymlingar utan äkta, vilda och spontant förekom-

mande fåglar. 
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RESEDAGBOK 

Torsdag den 18 januari 

Resan startade inte precis lätt. Samtliga flyg (från Stock-

holm, Köpenhamn och München den 17 januari) var 

försenade redan från start (inte p.g.a. dåligt väder, för 

vädret var utmärkt). Dessutom fick vart och ett av planen 

kretsa 1–1,5 timme över Istanbul p.g.a. omfattande trafik 

på flygplatsen. Vi landade med andra ord för sent för vårt 

anslutande flyg. Dessutom var vi till och med på gränsen 

för sent för nästa flyg – ja, Klaus fick springa genom hela 

flygplatsen med andan i halsen och hann precis innan 

gaten stängde. Ändå startade inte detta plan förrän en 

timme försenat. 

  Väl i Teheran gick visumhanteringen smidigt, men det 

blev ändå rätt bråttom att köra till flygplatsen Mehrabad, 

där vårt flyg till Bandar Abbas skulle gå. Nåväl, med liten 

marginal hann vi i alla fall. Bara för att så småningom 

konstatera att även detta flyg avgick en och en halv tim-

me försenat. Håhåjaja. 

  Rätt möra anlände vi till Bandar Abbas, transporterades 

till Homa hotell, åt en snabb buffélunch och drog iväg för 

några timmars vadarskådning vid Golshar Shore. Det 

fläktar gott och temperaturen är ytterst behaglig. Dock är 

det väldigt mycket ebb, så dyflatorna är enorma med följd 

att vadarna är synnerligen utspridda. Många härliga arter 

bockas dock av: tereksnäppa, ökenpipare, mongolpipare, 

svartbent strandpipare, myrsnäppa och dammsnäppa. 

Men det dröjer rätt länge innan vi får in dagens målart: en 

enda ynka kolymasnäppa. Nåväl, en härlig sak ändå! 

  Vi roar oss också med att studera eremitkräftornas 

ekologi på de vida bottnarna. 

 

Iltärna, en av en handfull tärnarter. Foto: Klaus Laimer 

 

  Vi skådar vidare och utfallet på mås- och tärnfronten 

blir också behagligt gott med långnäbbad mås och stäpp-

trut förutom iltärna, tofstärna, skäggtärna och sandtärna. 

En del revhägrar, inklusive en mörk morf med en stor vit 

fläck vid vingknogen (totalt under resan ser vi kanske 5 

ex. med just denna teckning) och en ljus morf med några 

svarta fjädrar bland pennorna. 

 

 

 

  Vi rör oss allt längre ut mot havet (det blir en lång pro-

menad tillbaka sedan!) och botaniserar bland diverse 

spovar och annat. Och plötsligt står det 19 kolymasnäp-

por på behagligt närhåll framför oss. Så var den arten 

räddad. Ett 20:e ex. ansluter till flocken när vi går tillba-

ka. 

  Väl vid bussarna drar ett rejält gäng (vilda, kryssbara!) 

bruna majnor runt och skränar. 

  Tillbaka vid hotellet lite före kl 18. Hur dags artgenom-

gången sedan gick av stapeln råder det en hel del oklarhe-

ter kring. Vid middagsbordet satte vi oss i alla fall kl 

1930. Hur det var med deltagarna är också lite oklart men 

att rl:en var förvirrad är ställt utom tvivel. 

 

Fredag den 19 januari 

Frukost startar vi nån gång mellan 0615 och 0630. Avfärd 

0715 i våra två synnerligen rymliga bussar. 

Första stopp är Golshar Shore med betoning på Shore för 

idag håller vi oss på torra land. Trots att vi inte fokuserar 

på vadare idag får vi både drillsnäppa och större strand-

pipare som tripparter. 

  Nej, idag är det istället små tättingar på den stora P-

platsen som tilldrar sig intresset. I första hand sandlärka 

som det är väldigt gott om och som dessutom visar upp 

sig väl, upptagna som de är att käka av vad besökare 

undergårdagen lämnat efter sig i form av brödsmulor, 

chips (?) och annat. När vi känner oss mogna med denna 

lilla goding visar sig först några ökenfinkar halvbra. De 

försvinner och vi återvänder till bussarna bara för att 

finna 5 ökenfinkar som visar upp sig till all belåtenhet. 

 

Ökenfink, Golshar Shore. Foto: Klaus Laimer 

 

  I och med att vi har lite bättre tid idag kör vi ut på den 

långa vägbanken på östra sidan av Golshar Shore. Längst 

ute på spetsen får vi samsas med rätt många fiskare. Samt 

flera iltärnor som fiskar runt banken. Här får Ulf en kort 

glimt av en delfin… som snart visar sig fint för oss alla 

flera gånger bara kanske 20 meter ut och visar sig vara en 

indisk näbbdelfin. Det engelska namnet, Indian Hump-

backed Dolphin, säger mer om varför arten är tämligen 

lättbestämd. 

  På vägen in stannar vi till vid ett gäng mörka och ljus 

revhägrar – där även en ensam silkeshäger står och gonar 

sig. Lite längre in på samma vägbank bättrar vi på dägg-

djurslistan med en storörad men liten rödräv. 

  Vi fortsätter till Jahad Park där vi i sakta mak under 

dryga två timmar betar av en del godbitar. Det är fredag  
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Resans mest välfotograferade blåkråka. Hakami. Foto: Elly Mattsson  

 

och parken är rätt full av helgfirande Bandar Abbas-bor 

varav åtskilliga har tältat i parken. De ställer väl inte till 

något större problem för oss – men skådningen hade nog 

varit lite mer effektiv om vi varit här en vardag. Å andra 

sidan blev vi bjudna på allehanda frukter av en liten 

flicka – så det finns fördelar med helgfirande iranier 

också! 

  Vi får väldigt fina observationer av både sittande och 

flygande tofsbivråk, dessutom ett par flygande shikror (en 

sittande hök är troligen också shikra, men ses lite dåligt 

bakifrån). I grönskan är det väldigt gott om purpursolfåg-

lar; hannarna börjar bli utfärgade och de är över huvud 

taget väldigt ljudliga och rörliga. Dessutom gläder 1 + 2 

långnäbbade piplärkor. En dvärgsångare gläder dock inte 

så mycket – den försvinner alldeles för snabbt. Flera 

rödbukade svarta rödstjärtar ses fint liksom en mindre 

flugsnappare. Dessutom någon smyrnakungsfiskare som 

snabbt försvinner medan de indiska blåkråkorna visar upp 

sig till full belåtenhet. Ett par alpseglare ses också.  

  Lunch intas på Badgiran Restaurant som är ett helt 

semesterkomplex inklusive fantasifulla fontäner av olika 

slag och en god selektion nordamerikanska fåglar målade 

på några väggar. Innan vi sätter oss till bords ser vi både 

blek tornseglare men höjdararten från själva lunchbordet 

blir en adult smutsgam som snabbt glider förbi på låg 

höjd. Dessutom underhåller 2 bobyggande silvernäbbar i 

en palm intill vårt bord. 

  Dagen avslutas vid Koshtargah, soptippen för slakteri-

avfall, som eventuellt och tyvärr är under avvekling – 

inget avfall tycks utlagt på länge. Artlistan är förstklassig 

med brun glada, stäppörn, kejsarörn och större skrikörn,  

 

men få individer av alla arter. Ett gäng kohägrar låter sig 

dock väl smaka bland benknotor och annat, liksom ett par 

citronärlor. 

  Vi går en runda i området och även om det är ganska 

fågeltomt skrapar vi ihop svartvit stenskvätta, östlig 

sammetshätta och afghanskriktrast – rejält tunggung på 

vilken lista som helst. 

  Åter till hotellet för en god middag och betydligt längre 

artgenomgång än igår. 

 

Lördag den 20 januari 

Frukost kl 06 avfärd med all packning i en buss, oss 

själva i en annan – på det sättet håller vi ihop gruppen 

bättre under transportsträckorna. 

  Annars börjar vi dagen i jordbruksmarker vid Hasan 

Langi Pain där vi går en runda i lättgången terräng med 

aubergine och lök. En örnvråk visar sig hyggligt. Både 

streckad prinia och ärtsångare är nya – de senare är blå-

messurrande centralasiatiska saker. Även 1 + 1 af-

ghanskriktrast visar sig (ovanligt, de brukar sällan vara 

färre än 5 i flock). 

  Vi fortsätter till Minab där vi går i knappa två timmar i 

lite högre, frodigare och tätare vegetation med mycket 

dadelpalmer i Bahmani. En smyrnakungsfiskare visar sig 

när vi kliver ur bussarna. Lokalens bästa är en bergtaj-

gasångare, flitigt lockande i exakt samma träd där rl:en 

såg fågeln i slutet på november. Stabil övervintrare! Vår 

guide Ehsan ser en svartvingad glada glida förbi mellan 

palmerna medan vi andra är upptagna av bergtajgan. Ynf! 

Vi ser även 2 + 1 långnäbbad piplärka, en art som verkar 

ha ett bra år. 
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Bergtajgasångare, kvar i Bahmani sedan november. Foto: 

Magnus Ullman 

 

  Lunch på restaurant Sadaf, stans modernaste restaurang 

(?), där vi hälsas välkomna av en lågt kretsande stäppörn 

när vi ska kliva in.  

  Dagen avslutas vid norra delen av den stora bukten 

Chakha Creek. Total ebb och enorma ytor för vadare och 

andra att röra sig på – och vi ser inget förutom en glutt-

snäppa på närhåll. På längre håll finns dock lite av varje, 

bland annat minst 100 hägerpipare som efter hand drar 

utåt havet (för övernattning?). Bland andra godbitar kan 

nämnas 350 större flamingo, ett gäng krushuvade pelika-

ner och ett gäng skedstorkar. Samt havsörn och större 

skrikörn – inte varje dag man har de båda på samma 

lokal. Dessutom resans första isabellastenskvätta strax 

innan vi kommer fram till creeken. 

  Väl tillbaka på hotellet i Minab blir rl:en kontaktad av 

en lokal kille som jobbar med turism i Minab och som 

vill ha lite tankar, förslag, tips och önskningar för att 

förbättra stadens turismpotential. Ärligt talat finns väl 

inte så mycket att göra för vanliga turister (skådarna har 

ju redan sindspett och braminuggla att se fram emot). Vi 

enas dock om att en båttur ut i mangroven vid Tiab Creek 

kan vara ett alternativ. Men om sanningen ska fram har 

väl Minab inte mycket att konkurera med mot giganter 

som Shiraz och Esfahan. Kul med en ambitiös lokal 

tjänsteman dock. 

 

Söndag den 21 januari 

Frukost kl 06, avfärd 0645 till en trädgård i Minabs ut-

kant, Hakami. Några smyrnakungsfiskare längs vägen 

innan vi kommer fram. 

  Fin, frodig trädgård, sannerligen inte överdrivet fågelrikt 

(förutom att här är nerlusat med solfåglar och bulbyler). 

Så småningom jobbar vi dock ihop en fin artlista med 

både orientstenskvätta och svartvit stenskvätta. Svart-

vingad glada visar sig till full belåtenhet flera gånger, och 

när termiken har gjort sitt även större skrikörn, kejsarörn 

och örnvråk. Grå frankolin hörs hela tiden och några ses 

även. 

  Störst jubel väcker dock Eero som plockar fram inte 

mindre än 4 braminugglor varav 2 försvinner i lövverket 

men 2 kan beundras länge och väl av oss andra. Vår 

redan utmärkta däggdjurslista förbättras avsevärt när 

Arne fotar en djungelkatt som stirrar på honom. Bland 

övervintrande småfåglar noterar vi egentligen bara ärt-

sångare. 

Djungelkatt, en svårsedd art. Foto: Arne Andersson 

 

  Transport till Tiab där vi ska borda ett par båtar ut i 

mangroven. Men det är lite blåsigt vilket gör att affären 

drar ut på tiden (inga fiskebåtar släpps tydligen ut idag, 

men vi ska ju inte ut på havet). Vi börjar med att käka vår 

fältlunch under det att en och annan sandtärna drar fram 

och tillbaka. 

 

Strandtjockfot, en riktigt udda goding. Foto: Klaus Lai-

mer 

 

  Efter lunch har vi ännu inte kommit iväg och satsar på 

lite skådning, och lyckas faktiskt se några av de strand-

tjockfotar man brukar se från båten när man ger sig iväg. 

Vi är ännu osäkra på om vi kommer att släppas ut – så 

detta gläder naturligtvis rejält! Samtidigt ser vi också ett 

par fiskmåsar – på absoluta sydgränsen av sin övervint-

ring liksom våra första tundratrutar (över huvud taget har 

vi ännu så länge sett ganska få trutar, det ska bli fler). 

Dessutom ett par rishägrar. 

  Så småningom dyker en vänlig polisman upp med våra 

tillstånd och i två båtar far vi iväg ut i Tiab Creek. Går-

dagens turistkille är med i en av båtarna, och han har  
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Gaz River, för dagen torr. Foto: Elly Mattsson 

 

utrustat oss med flytvästar – en positiv överraskning i ett 

land som Iran. Krushuvade pelikaner, skedstorkar, diver-

se hägerarter och mängder av vadare födosöker eller vilar 

längs stränderna. En och annan större skrikörn glider 

över. Vi kommer ganska långt ut och går en liten runda 

på en revel, så låg att det knappt går att skilja ut var hav 

övergår i land. Gott om vadare av allehanda slag. 

  Vi vänder åter med den nedåtgående solen bakom ryg-

gen och strax innan vi återkommer till Tiab står strand-

tjockfotarna mer eller mindre uppradade längs stranden – 

ovanligt fina observationer utan värmedaller eller mot-

ljus! 

 

Ulf lyckades fånga en halsbandsflyghund på bild! Foto: 

Ulf Blomquist 

 

 

  Efter middag går vi en runda i den fina parken strax 

nedanför hotellet i Minab där vi får fin kontakt med ett 

gäng av den stora arten halsbandsflyghund, både flygande 

fåglar och exemplar som hänger under grenarna. Läckert! 

 

Måndag den 22 januari 

Frukost 0600, avfärd 0700 – trodde vi. Men det dröjer 

innan vi får betala på hotellet, så först 0720 kommer vi 

iväg. 

 

En av rätt många större skrikörnar. Foto: Christer Jonas-

son 
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  Drygt 2 timmars resa till Azini Creek, där vi kan roa oss 

med diverse sandlärkor och några rishägrar innan vi 

ganska snart kommer iväg i två båtar. En av dagens in-

tressantaste fåglar visar sig innan vi lämnat hamnen – en 

mangroverhäger som sitter på rätt typiskt vis inne i ett 

vrak. 

  Vi far iväg med diverse vadare, kruspelikaner och häg-

rar längs stränderna. Dagens huvudmål är glasögonfågel 

och vi stannar minst tio gånger i mangroven för att lyssna 

och spana. Men kommer aldrig närmare än 5 + 1 förbi-

flygande troliga exemplar. 

  Bäst skådning får vi på en sandbank ute vid havsbandet 

med över 1 000 storskarvar, 550 stäpptrutar och 50 tund-

ratrutar. Det som gläder mest är dock inte mindre än 58 

svarthuvade trutar, i sanning en imponerande siffra. 

Några av de gamla fåglarna är så gott som utfärgade. Här 

får vi också fina närobsar på iltärna och tofstärna.  

  Vi åker tillbaka inåt och fortsätter leta glasögonfågel 

men får nöja oss bland annat med sittande och flygande 

större skrikörnar samt en väldigt ljus shikra. För lunch 

kliver vi av på en sandig ö. Sista mangrovestoppet ger 

dessutom en fin närobs på en mangrovehäger som sitter 

öppet och fint på en gren. Ett tag överväger den att bli 

rädd och ge sig av men lägger ner det projektet och vän-

der sig lugnt mot oss igen. 

  Trots allt en mycket trevlig tur i den ytterst speciella 

mangrovevärlden. 

  Nästa stopp är i våtmarken Del Goraz där vi letar öken-

arter (våtmarken är nämligen snustorr – inget regn denna 

höst/vinter). 

  Så snart vi kliver ur bussen visar sig 3 fältpiplärkor och 

en ursnygg hanne ökenstenskvätta. Vi vandrar vidare ut i 

lågbusköknen och efter ett rejält harvande får vi på två 

olika håll syn på en ökenstenskvätta med varsin satellit i 

form av en ökensångare. Den ena sångaren trycker vid 

två tillfällen en lång, lång stund mitt inne i en buske, den 

andra gången står vi runt och väntar ut den, men den 

första gången är vi inte ens i närheten av busken/fågeln. 

  Och äntligen får vi in resans första törnskata: en öken-

varfågel. 

  Solen går ner ganska exakt 1715 och strax efter det går 

vi i halvskymningen en liten runda på jakt efter hackspett 

i Asheghan. Resultatlös, men något annat hade vi inte 

väntat. Vi får dock bevittna att inte alla böneutropare har 

förstklassig sångröst. 

  Middag på snabbmatsrestaurang intill hotellet i Sirik 

med bland annat New York Pizza. En höjdare! 

 

Tisdag den 23 januari 

Frukost 0600, avfärd 0700 trodde vi. Men åter 20 min 

sent för att det tar tid att betala hotellet. 

  Första lokal är Gaz River där vi skådar längs en flodra-

vin nedanför mäktiga, lodräta klippväggar. Två målarter 

gäller och den första får vi kontakt med omgående, näm-

ligen dvärgsångare. Jobbiga typer som bara försvinner i 

den sparsamma växtligheten – och inte förrän vi ser ex. 

nr 4 får vi rimligt bra obsar av denna mysiga lilla mini-

gynnare. Det blir totalt 5 ex. Den andra målarten blir 

faktiskt resans andra sjungande art (om nu solfåglarnas 

läten är sång), nämligen bergsparv. Vi hör 3 sjungande 

ex. (en frisk liten trudelutt) varav vi ser en fint uppe i en 

trädtopp. 

  Vid Gonewordi får vi nöja oss med ett gammalt hack-

spetthål – men inga hackspettar är hemma. 

  Därför gör vi ett nytt besök vid Asheghan där en smack-

ande mästersångare överraskar innan den försvinner högt 

upp i ett träd. Men vi har högre ambitioner och det dröjer 

inte länge innan vi får kontakt med resans viktigaste art: 

sindspett – ett par som visar upp sig hur fint som helst. Vi 

tackar och tar emot, kamerorna går varma.  

 

Suveräna obsar på sindspett vid Asheghan. Foto: Christer 

Jonasson 

 

  Vi gör ett kort skådarstopp med fruktstund vid Kuh 

Mobarak där en synnerligen närgången svartvit stenskvät-

ta håller till just där vi parkerat bussarna. Även hanne och 

hona av svart rödstjärt. 

  Vi fortsätter till Jask som känns lite som världens ände. 

Spaning söderut över havet visar sig produktiv med 

sotmås, kustlabb och en flock smalnäbbade simsnäppor 

som piper förbi.  

  Dagens sista skådning ska genomföras vid Jask Markaxi 

Protected Area men av det blir inget för vi kör fast i 

sanden och det dröjer en timme innan vi dras loss av en 

liten 4-hjulsdriven lastbil. 

  Därefter till Jask Army Hotel som möjligen kan låta 

påvert med barack-varning men visar sig vara ytterst 

fräscht och fint och med varsin svit till var och en av oss. 

Dessutom med iranska flottans emblem på filtarna. 

 

Onsdag den 24 januari 

Frukost 06, avfärd 0645 – som blir lite senare, men under 

tiden underhåller vi oss med några tundratrutar bland lite 

skräp utanför hotellet. 

  Sedan vi plockat upp vår fältlunch på olika håll anländer 

vi efter kort transport till den lilla fiskehamnen Bahl där 

vi kliver ombord på ett par rätt snabba båtar som tar oss 

till Shahr-e Now Creek, en färd på cirka 20 minuter över 

öppet hav men längs kusten. Enorma sandflator som reser 

sig ett par dm över havet. Inte tätt med fågel men efter-

som ytorna är så stora rör det sig ändå om ansenliga 

mängder. Vi är ute efter goliathäger – så fokuserar inte så  



 
Sotmås såg vi bara längst i söder. Foto: Ulf Blomquist 

 

mycket på det övriga. Men får till sist inse att ingen häger 

är hemma idag (vi får senare veta att vår båtförare såg en 

goliat på platsen dagen efter vårt besök). En juvenil större 

skrikörn som länge och väl käkar på något får dock vår 

uppmärksamhet. Liksom 14 strandtjockfotar som i vanlig 

ordning mest står och hänger. 

  Här får Christer syn på våra första småtärnor, äntligen! 

Grå övergumpar OK, men de båda småtärnorna är hopp-

löst svåra att skilja i vinterdräkt (än så länge). 

  Vi ger oss in i den smala Khalathi Creek i mangroven 

och just när vi är på väg in piper en juvenil stäpphök 

förbi. Diverse fåglar i kanalen, inklusive mangrovehäger, 

rishäger och smyrnakungsfiskare. 

 

Indisk glasögonfågel vid Khalathi Creek, önskeart på VP-

listan. Foto: Magnus Ullman 

 

  Längst där inne gör vi ett nytt försök – och si, nästan 

omgående dyker 3 indiska glasögonfåglar upp. Så lätt 

som en plätt – och som vi fick kämpa i Azini Creek 

häromdagen. Begreppet är möjligen uttjatat men arten är 

blytung på VP-listan. En god stund far de runt i träden 

ovanför oss, både på vår sida kanalen och på den andra. 

Klang och jubel. 

  Dags för återfärd och nu räknas de svarthuvade trutar 

som står in en blandad flock med trutar och tärnor nära 

mynningen av Khalathi Creek – och antalet når 160 ex. 

Mäktigt. En lika stor blandad trutflock några hundra 

meter bort innehåller gissningsvis lika många svarthuva-

de trutar till. 

  Återstår en halvtimmes stötig och rätt otrivsam tur (det 

har nu börjat blåsa lite mer)tillbaka till Bahl. ”Rätt kul 

ändå” dristar sig någon till att utbrista – men vi är nog 

alla rätt nöjda när vi når hamnen. Speciellt den ena båten 

som får fina närobsar och d:o bilder på 3 sotmåsar inne i 

hamnbassängen.  

  Allra gladast blir vi dock allihop när en hanne munsten-

skvätta (hur läcker som helst) behagar visa upp sig till 

full belåtenhet när vi just kommit till bussen, till en bör-

jan med en präktig fjäril i näbben dessutom. 

  Fältlunch intas i skuggan när Gegin River. Vi försöker 

oss på lite skådning också vilket resulterar i 1 backsvala 

och 1 trolig svart rödstjärt. Det är 28° i skuggan och vi 

vill inte ens tänka på hur varmt det är i solen. Så alla 

fåglar håller siesta. 

  Vid Gegin Plantations jobbar vi lite på några backsvalor 

bland några bleka klippsvalor, och ser dessutom 1 berg-

sparv (i skuggan inne i en buske) samt 3 fältpiplärkor. 

Dessutom ser vi sammanlagt 4 örnvråkar på olika håll i 

Geginområdet. 

  Sista stopp görs vid naturreservatet Kuroch, ett halv-

ökenområde med karakteristiska träd och buskar. Inte 

mycket fågel men någon svart rödstjärt blir det i alla fall. 

 

Torsdag den 25 januari 

Frukost 0600, avfärd nästan 0700. Lång resa idag till 

Bandar Abbas, närmare 35 mil, men vi hinner ändå en del 

skådning. Första stopp är Gangan där vi går en liten 
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runda bland palmer och stickiga buskage. Inte mycket, 

men resan fjärde orientstenskvätta åtminstone, även 

någon svart rödstjärt. 

  Efter ett par timmar i buss anländer vi till Sararu i ett 

område av dramatiska och ofta spetsiga bergsformationer 

och kanske den vackraste platsen under vår resa. Vi 

stannar vid en damm med höga klippväggar där vi inleder 

med fruktstund i kombination med härlig utsikt. Viktiga 

tripparter som rörhöna, sothöna och smådopping trillar in. 

Ett gäng krushuvade pelikaner stiger mot skyn som bevis 

på att det finns mer vatten bakom klipporna. En större 

skrikörn och ett par bruna kärrhökar tyder i sin ur på att 

det finns lite fågel i vattnet. Så vi går runt, först medsols, 

sen tillbaka och till slut motsols. Vi hittar både citronärla, 

dvärgsångare och bergsparv. 

  Men bästa obs är onekligen en flock marmoränder som 

födosöker tillsammans med skedänder och diverse andra 

änder, nästan samtliga nya på artlistan för vår del. 

  Därefter transport till Minab för lunch på restaurant 

Sadaf (”Lunch?”, undrar gruppmedlemmarna, ”Lunch 

efter kl 16?”) och vidare till Bandar Abbas längs de 

snabba vägar som numera Irans transportvägar utgör.  

  Vi frågar Ehsan vad kebab egentligen innebär. Han 

svarar ”Kebab is kebab”. Det kan vi nog acceptera efter 

en stunds övervägande men skulle önska lite mer kött på 

benen (no pun intended). Han förklarar då att kebab 

innebär att något (kött eller fisk till exempel) är grillat 

över öppen eld eller glöd, som regel på ett spett. Så vet vi 

det. 

 

Fredag den 26 januari 

Sista skådardagen och vi håller på traditionerna: frukost 

0600, avfärd 0645. Idag är det berget Genu som gäller. Vi 

når bergets fot efter cirka en halvtimmes färd. 

  Karaktärsart på berget är definitivt bergsparv, vilken 

annars? Många hannar sitter och sjunger; det känns som 

om varje potentiellt revir är besatt. Och då är vi bara i 

januari! Östliga klippnötväckorna är också vanliga om än 

varken lika talrika eller lika ljudliga, men visst hörs de 

också. En tredje vanlig art är stenökenlärka, och ofta ses 

de två och två.  

  Modellen består i att vi kör en bit uppför berget och går 

sedan ytterligare en bit uppför längs vägen. Måttligt brant 

och lugnt och stilla tempo (men nog märks det att Klaus 

är mer van vid ”alpina” höjder än vi andra). Efter en 

stund visar 2 visselhönor upp sig väldigt fint. Dagens 

överraskning är dock en gök. Rejält fel och en megaart på 

januarilistan. Resans sista stenskvätta trillar också in: 

persisk stenskvätta. Den lät vänta på sig! 

  Vid Genu Visitor’s Centre vänder vi på 1.680 meters 

höjd – men först efter att ha beundrat diverse inhägnade 

stenbockar med imponerande horn. En större skrikörn 

sitter något överraskande, högt, högt däruppe (här finns 

varken sothöns eller ankor). När rl:en just givit resans 

sista målart 5 minuter på sig att visa sig ropar Klaus 

”Alpkråka”. Högt där upp (nja, ganska högt i alla fall) 

glider över 60 exemplar fram längs en kam och demon-

strerar sina breda vingar. 

  Åter till hotellet för dusch och slutpackning. Sedan till 

flygplatsen där vi tar adjö av våra utmärkta chaufförer 

Mahmud Ghodsi Nejhad och Mojtaba Takhki.  

  Flyg (1,5 timme försenat men den här gången har vi gott 

om tid så det är lugnt) till Teherans inrikesflygplats och 

buss till internationella flygplatsen IKA, där vi intar en 

sen middag inklusive en sista artgenomgång. Vi lyckas 

hålla isär fåglarna trots att klockan är 23. Efter kl 03 

flyger vi mot Europa och når så småningom våra destina-

tioner utan ytterligare förseningar. Ett par plusgrader och 

en bitande vind – nog var det skönare i Hormozgan! 

 

Magnus Ullman 

 

 

 

 
Gåsmarsch på vallarna i Hakami (vallar för att bevara regnvatten). Foto: Arne Andersson 
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Mangrovehäger, nästan på klappavstånd. Azini Creek. Foto: Arne Andersson 

 

Artlista fåglar 
1) Snatterand Gadwall Anas strepera 

2 Sararu 25/1 

2) Gräsand Mallard Anas platyrhynchos 

5 Koshtargah 19/1, 8 Hakami 21/1, 8 Tiab Creek 21/1, 2 Sararu 25/1 

3) Skedand Northern Shoveler Anas clypeata 

3 Sararu 25/1 

4) Kricka Eurasian Teal Anas crecca 

9 Sararu 25/1 

5) Marmorand Marbled Duck Marmaronetta angustirostris 

7 Sararu 25/1 

6) Vigg Tufted Duck Aythya fuligula 

1 Sararu 25/1 

7) Visselhöna See-see Partridge Ammoperdix griseogularis 

3 Genu 26/1 

8) Grå frankolin Grey Francolin Francolinus pondicerianus 

vanlig Hakami 21/1, smärre antal Gangan 25/1 

9) Smådopping Little Grebe Tachybaptus ruficollis 

5 Sararu 25/1 

10) Större flamingo Greater Flamingo Phoenicopterus roseus 

150 Golshar Shore 18/1, 10 Golshar Shore 19/1, 350 Chakha Creek 20/1 

11) Svart stork Black Stork Ciconia nigra 

2 Hakami 21/1 

12) Skedstork Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia 

5 Chakha Creek 20/1, 25 Tiab Creek 21/1 

13) Natthäger Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax 

1 Tiab 21/1 

14) Mangrovehäger Striated Heron Butorides striata  

2 Azini Creek 22/1, 1 Khalathi Creek 24/1 

15) Kohäger Western Cattle Egret Bubulcus ibis 

60 Koshtargah 19/1 

16) Rishäger Indian Pond Heron Ardeola grayii 

2 Tiab 21/1, 1 Tiab Creek 21/1, 5 Azini Creek 22/1, 1 Jask Markaxi Protected Area 23/1, 1 Khalathi Creek 24/1 

17) Gråhäger Grey Heron Ardea cinerea 

vanlig, sedd i alla kustområden, ofta i många ex., även 2 Sararu 25/1 

18) Ägretthäger Great Egret Ardea alba 

vanlig, sedd i alla kustområden, högsta antecknade siffra 15 Tiab Creek 21/1 
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19) Silkeshäger Little Egret Egretta garzetta 

1 Golshar Shore vägbank 19/1, 1 Tiab Creek 21/1 

20) Revhäger Western Reef Heron Egretta gularis 

talrikaste hägern, sedd i alla kustområden, högsta antecknade siffra 20 Golshar Shore vägbank 19/1 

 

 
Krushuvad pelikan, Tiab Creek, 21 januari. Foto: Ulf Blomquist 

 

21) Krushuvad pelikan Dalmatian Pelican Pelecanus crispus 

14 Chakha Creek 20/1, 15 Tiab Creek 21/1, 20 Azini Creek 22/1, 1 Jask Markaxi Protected Area 23/1, 30 båtturen från 

Bahl 24/1, 45 Sararu 25/1 

22) Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo 

vanlig, sedd i alla kustområden, överlägset högsta siffra: över 1.000 Azini Creek 22/1 

23) Fiskgjuse Osprey Pandion haliaetus 

1 Golshar Shore vägbank 19/1, 3 Azini Creek 22/1 

24) Svartvingad glada Black-winged Kite Elanus caeruleus vociferus 

1 Bahmani 20/1, minst 1 Hakami 21/1 

25) Smutsgam Egyptian Vulture Neophron percnopterus 

1 Badgiran Restaurant 19/1 

 

 
Juvenil tofsbivråk, Jahad Park. Foto: Elly Mattsson 

 

26) Tofsbivråk Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus 

6 Jahad Park 19/1, 1 Badgiran Restaurant 19/1, 1 Bahmani 20/1, 2 längs vägen till Minab 20/1, 5 ex. 21/1 varav 3 Ha-

kami, 1 Minab 22/1, 2 längs vägen 24/1 
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27) Större skrikörn Greater Spotted Eagle Clanga clanga 

2 Badgiran Restaurant 19/1, 1 Koshtargah 19/1, 1 Chakha Creek 20/1, 1 Hakami 21/1, 3 Tiab Creek 21/1, 7 Azini Cre-

ek 22/1, 3 Khalathi Creek 24/1, 1 Sararu 25/1, 1 Genu Visitor’s Centre 26/1 

28) Dvärgörn Booted Eagle Hieraaetus pennatus 

1 Jahad Park 19/1, 1 Hakami 21/1, 

29) Stäppörn Steppe Eagle Aquila nipalensis 

8 ex. den 19/1, 1 Minab 20/1, 1 längs vägen Geginområdet 24/1 

 

 
De flesta kejsarörnarna var flygande. Här en sittande. Foto: Arne Andersson 

 

30) Kejsarörn Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca 

1 Jahad Park 19/1, 2 Badgiran Restaurant 19/1, 2 juv + 1 ad Koshtargah 19/1, 2 Hakami 21/1, 1 juv. + 1 ad. längs vägen 

från Jask 25/1, 1 ad. (på samma klippa där rl:en såg den i november) längs vägen till Genu 26/1 

31) Shikra Shikra Accipiter badius 

2 Jahad Park 19/1, 1 Azini Creek 22/1 

32) Sparvhök Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus 

1 längs vägen till Minab 20/1, 1 Sararu 25/1; även åtskilliga obestämda små hökar 

33) Brun kärrhök Western Marsh Harrier Circus aeruginosus 

2 Golshar Shore 18/1, 1 Chakha Creek 20/1, 2 Tiab 21/1, 2 Azini Creek 22/1, 1 längs vägen + 1 Khalathi Creek 24/1, 1 

längs vägen + 2 Sararu 25/1 

34) Stäpphök Pallid Harrier Circus macrourus 

1 juv. Khalathi Creek 24/1 

 

 
Brun glada Milvus migrans ’intermedius’. Foto: Klaus Laimer 

 

35) Brun glada Black Kite Milvus migrans 

3 Jahad Park 19/1, 30 Koshtargah 19/1, 2 längs vägen till Genu 26/1.  
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  Enligt Flight Identification of Raptors (Forsman, 2016) är de övervintrande fåglarna i Mellanöstern en hybridpopula-

tion mellan europeiska migrans och ostasiatiska lineatus med en blandning av karaktärer. Formen kallas ibland ’inter-

medius’. 

  lineatus-karaktärer: bredvingade, kraftigt tecknade handpennor undertill med stort vitt fält längs basen av de yttre 

handpennorna och i övrigt tydligt bandade handpennor.  

  migrans-karaktärer: gulaktiga fötter och vaxhud (färglöst blågrått–vitaktigt hos lineatus), ibland gråaktigt huvud (hos 

ad.).  

  Hos lineatus är 6:e handpennan (räknat utifrån) markant längre än hos migrans, hos dessa ’intermedius’ är 6:e hand-

pennan ofta just intermediär. 

36) Havsörn White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla 

1 Chakha Creek 20/1 

37) Örnvråk Long-legged Buzzard Buteo rufinus 

1 Badgiran Restaurant 19/1, 1 Hasan Langi Pain 20/1, 1 Hakami 21/1, 1 längs vägen till Jask 23/1, 4 Geginområdet 

24/1, 1 längs vägen 25/1, 1 Genu 26/1 

38) Rörhöna Common Moorhen Gallinula chloropus 

1 Sararu 25/1 

39) Sothöna Eurasian Coot Fulica atra 

3 Sararu 25/1 

40) Strandtjockfot Great Stone-curlew Esacus recurvirostris 

30 Tiab 21/1, 2 Azini Creek 22/1, 14 Khalathi Creek 24/1 

41) Strandskata Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus 

vanlig, sedd i alla kustområden, även 2 Sararu 25/1 

42) Hägerpipare Crab-plover Dromas ardeola 

100 Chakha Creek 20/1 

43) Styltlöpare Black-winged Stilt Himantopus himantopus 

10 Bandar Abbas 18/1, 4 Tiab 21/1, 5 Sararu 25/1 

44) Skärfläcka Pied Avocet Recurvirostra avosetta 

1 Tiab Creek 21/1 

45) Rödflikvipa Red-wattled Lapwing Vanellus indicus 

3 Badgiran Restaurant 19/1, 15 Koshtargah 19/1, hörd nära Minab 20/1, smärre antal 21/1, enstaka längs vägen 22/1, 

smärre antal Asheghan 23/1, enstaka längs vägen + 2 Sararu 25/1 

 

 
Sibirisk tundrapipare, Tiab Creek. Foto: Klaus Laimer 

 

46) Sibirisk tundrapipare Pacific Golden Plover Pluvialis fulva 

1 Tiab Creek 21/1 

47) Kustpipare Grey Plover Pluvialis squatarola 

tämligen vanlig Golshar Shore 18–19/1, tämligen vanlig Tiab Creek 21/1, smärre antal Azini Creek 22/1 

48) Större strandpipare Common Ringed Plover Charadrius hiaticula 

2 Golshar Shore 19/1, Tiab Creek 21/1 

49) Svartbent strandpipare Kentish Plover Charadrius alexandrinus 

vanlig, sedd i alla kustområden 

50) Mongolpipare Lesser Sand Plover Charadrius mongolus 

5 Golshar Shore 18/1, 3 Tiab Creek 21/1, 1 Azini Creek 22/1, 1 Khalathi Creek 24/1 

51) Ökenpipare Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii 

40 Golshar Shore 18/1, 3 Chakha Creek 20/1, 40 Tiab Creek 21/1, 6 Azini Creek 22/1, 8 Shahr-e Now Creek + 

Khalathi Creek 24/1 

52) Rödspov Black-tailed Godwit Limosa limosa 

1 Golshar Shore 18/1, 8 Tiab Creek 21/1 

53) Myrspov Bar-tailed Godwit Limosa lapponica 

50 Golshar Shore 18/1, 30 Chakha Creek 20/1, 40 Tiab Creek 21/1, smärre antal Azini Creek 22/1 
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54) Småspov Whimbrel Numenius phaeopus 

1 Chakha Creek 20/1, 5 Tiab Creek 21/1, 4 Azini Creek 22/1, 1 Khalathi Creek 24/1 

55) Storspov Eurasian Curlew Numenius arquata 

vanlig, sedd i alla kustområden; verkar trivas utmärkt i kanten av mangroven 

56) Rödbena Common Redshank Tringa totanus 

vanlig, sedd i alla kustområden 

57) Dammsnäppa Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis 

3 Golshar Shore 18/1, 1 Chakha Creek 20/1 

58) Gluttsnäppa Common Greenshank Tringa nebularia 

1 Golshar Shore 18/1, 2 Chakha Creek 20/1, 4 Tiab Creek 21/1, 4 Azini Creek 22/1 

59) Skogssnäppa Green Sandpiper Tringa ochropus 

1 Bahmani 20/1, 1 Tiab 21/1 

60) Tereksnäppa Terek Sandpiper Xenus cinereus 

20 Golshar Shore 18/1, 1 Golshar Shore 19/1, Chakha Creek 20/1, tämligen vanlig Tiab Creek 21/1, smärre antal Azini 

Creek 22/1 

61) Drillsnäppa Common Sandpiper Actitis hypoleucos 

1 Golshar Shore 19/1, 2 Tiab 21/1, 2 Azini Creek 22/1, 1 Jask 23/1, 10 Shahr-e Now Creek + Khalathi Creek 24/1, 1 

Sararu 25/1 

62) Kolymasnäppa Great Knot Calidris tenuirostris 

20 Golshar Shore 18/1 

63) Småsnäppa Little Stint Calidris minuta 

smärre antal Golshar Shore 18–19/1 

64) Mosnäppa Temminck’s Stint Calidris temminckii 

2 Golshar Shore 18/1, 2 Golshar Shore 19/1 

65) Kärrsnäppa Dunlin Calidris alpina 

2 Golshar Shore 18/1, 20 Tiab Creek 21/1 

66) Myrsnäppa Broad-billed Sandpiper Limicola falcinellus 

2 Golshar Shore 18/1 

67) Smalnäbbad simsnäppa Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus 

30 Jask 23/1, 30 båtturen Bahl – Shahr-e Now Creek 24/1 

68) Långnäbbad mås Slender-billed Gull Chroicocephalus genei 

50 Golshar Shore 18/1, 20 Chakha Creek 20/1, 30 Tiab Creek 21/1, smärre antal Azini Creek 22/1, 4 Jask 23/1, smärre 

antal båtturen från Bahl 24/1 

69) Skrattmås Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus 

vanlig, sedd i alla kustområden 

 

 
Gott om svarthuvade trutar under resan. Azini Creek. Foto: Magnus Ullman 

 

70) Svarthuvad trut Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus 

58 Azini Creek 22/1, 160 Khalathi Creek 24/1 

71) Sotmås Sooty Gull Ichthyaetus hemprichii 

3 Jask 23/1, 3 Bahl 24/1 

72) Fiskmås Mew Gull Larus canus 

2 Tiab 21/1; på sydgränsen av övervintringsområdet 

73) Tundratrut Tundra Gull Larus fuscus heuglini 

5 Tiab + Tiab Creek 21/1, 50 Azini Creek 22/1, enstaka Jask 23/1, 4 hotellet i Jask 24/1, smärre antal båtturen från Bahl 

24/1 

74) Stäpptrut Steppe Gull Larus fuscus barabensis 

5 Golshar Shore 18/1, 2 Golshar Shore 19/1, 2 Chakha Creek 20/1, 15 Tiab + Tiab Creek 21/1, 550 Azini Creek 22/1, 

tämligen vanlig båtturen från Bahl 24/1 
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75) Sandtärna Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica 

vanlig, sedd i alla kustområden, högsta antecknade antal 15 Golshar Shore 18/1 

76) Skräntärna Caspian Tern Hydroprogne caspia 

vanlig, sedd i alla kustområden 

77) Tofstärna Greater Crested Tern Thalasseus bergii 

3 Golshar Shore 18/1, 20 Azini Creek 22/1, 2 Jask 23/1 

78) Iltärna Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis 

5 Golshar Shore 18/1, 20 Golshar Shore vägbank 19/1, vanlig Tiab Creek 21/1, 30 Azini Creek 22/1 

79) Kentsk tärna Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis 

1 Golshar Shore 18/1, 6 Azini Creek 22/1, 5 Khalathi Creek 24/1 

Obest. småtärna/Saunders småtärna Little/Saunder’s Tern Sternula albifrons/saundersi 

2 Shahr-e Now Creek 24/1 

80) Skäggtärna Whiskered Tern Chlidonias hybrida 

10 Golshar Shore 18/1, 3 Tiab 21/1, 1 Tiab Creek 21/1, smärre antal Bandar Abbas 26/1 

81) Kustlabb Parasitic Skua Stercorarius parasiticus 

1 Jask 23/1 

82) Klippduva Rock Dove Columba livia 

20 Koshtargah 19/1, 8 längs vägen + 10 Sararu 25/1, 5 Genu 26/1 

[Tamduva Feral Rock Dove Columba livia (domest.)] 

vanlig, sedd dagligen 

83) Turkduva Eurasian Collared Dove Streptopelia decaocto 

vanlig, sedd dagligen åtminstone 18–22/1 

84) Palmduva Laughing Dove Spilopelia senegalensis 

vanlig, sedd dagligen 

85) Gök Common Cuckoo Cuculus canorus 

1 Genu 26/1, klart udda i januari! 

86) Brahminuggla Spotted Owlet Athene brama 

4 Hakami 21/1 

87) Alpseglare Alpine Swift Tachymarptis melba 

2 Jahad Park 19/1 

88) Blek tornseglare Pallid Swift Apus pallidus 

4 Badgiran Restaurant 19/1, 1 Azini Creek 22/1, 2 Genu 26/1 

89) Indisk blåkråka Indian Roller Coracias benghalensis 

vanlig, sedd dagligen; talrikast runt och i Bandar Abbas och Minab 

90) Smyrnakungsfiskare White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis 

1 Jahad Park 19/1, 1 Koshtargah 19/1, 2 Bahmani 20/1, 4 längs vägen till Hakami + 3 Hakami 21/1, 4 Azini Creek 

22/1, 1 längs vägen + 1 Khalathi Creek 24/1 

 

 
Kungsfiskare i mangroven. Foto: Christer Jonasson 

 

91) Kungsfiskare Common Kingfisher Alcedo atthis 

2 Tiab 21/1, 5 Azini Creek 22/1, 1 Khalathi Creek 24/1 

92) Grön dvärgbiätare Green Bee-eater Merops orientalis beludschicus 

vanlig, sedd dagligen 

93) Härfågel Eurasian Hoopoe Upupa epops 

2 Jahad Park 19/1, 1 Bahmani 20/1, 1 Hakami 21/1 
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94) Sindspett Sind Woodpecker Dendrocopos assimilis 

1 äldre bohål Gonewordi 23/1, 2 ex. (ett par) Asheghan 23/1 

95) Ökenvarfågel Southern Grey Shrike Lanius meridionalis aucheri 

1 Del Goraz 22/1, 1 längs vägen Geginområdet 24/1, 1 Sararu 25/1 

96) Alpkråka Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax 

68 Genu Visitor’s Centre 26/1 

[Huskråka House Crow Corvus splendens] 

smärre antal varje besök i Bandar Abbas, smärre antal Jask 23/1; introducerad 

97) Ökenkorp Brown-necked Raven Corvus ruficollis 

1 längs vägen Minab–Sirik 22/1, 2 längs vägen till Jask 23/1 

98) Härfågellärka Hoopoe Lark Alaemon alaudipes 

2 Kolagh Kashi 20/1 

99) Stenökenlärka Desert Lark Ammomanes deserti 

vanlig Genu 26/1 

100) Tofslärka Crested Lark Galerida cristata 

vanlig, sedd dagligen 

 

 
Sandlärka, Golshar Shore. Foto: Arne Andersson 

 

101) Sandlärka Sand Lark Alaudala raytal 

15 Golshar Shore 19/1, 10 Kolagh Kashi 20/1, tämligen vanlig Tiab 21/1, vanlig hamnen Azini Creek 22/1 

102) Vitkindad bulbyl White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis 

vanlig, sedd dagligen 

103) Backsvala Sand Martin Riparia riparia 

1 Gegin River 24/1, 7 Gegin Plantations 24/1 

104) Ladusvala Barn Swallow Hirundo rustica 

smärre antal sedda dagligen 

105) Blek klippsvala Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta 

smärre antal Bandar Abbas (även hotellet) 18–20/1, 4 Koshtargah 19/1, 1 Asheghan 23/1, 5 Gegin Plantations 24/1, 

smärre antal Sararu 25/1, smärre antal Genu 26/1 

 

 
Snårsångare på berget Genu. Foto: Ulf Blomquist 

 

106) Snårsångare Scrub Warbler Scotocerca inquieta 

3 Genu 26/1 

107) Gransångare Chiffchaff Phylloscopus collybita 

4 Jahad Park 19/1, varav minst 1 tristis, 3 Bahmani 20/1, 2 Azini Creek 22/1 

108) Dvärgsångare Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus 

1 Jahad Park 19/1, 5 Gaz River 23/1, 1 Sararu 25/1 
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109) Bergtajgasångare Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei 

1 Bahmani 20/1; kvar sedan november 

110) Streckad prinia Graceful Prinia Prinia gracilis 

tämligen vanlig Hasan Langi Pain + Bahmani 20/1, smärre antal Hakami 21/1, 1 Bahl 24/1 

 

 
Afghanskriktrast. Blytung men ändå rätt vanlig. Foto: Christer Jonasson 

 

111) Afghanskriktrast Afghan Babbler Turdoides huttoni 

5 Koshtargah 19/1, 2 Hasan Langi Pain 20/1, 3 Hakami 21/1, 2 Del Goraz 22/1, tämligen vanlig Gaz River 23/1, 4 Kuh 

Mobarak 23/1, 1 Kuroch 24/1, 3 Genu 26/1 

112) Ärtsångare Lesser Whitethroat Sylvia curruca 

rätt vanlig, sedd dagligen, högst antal 7 Hasan Langi Pain 20/1 

113) Mästersångare Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris 

1 Asheghan 23/1 

114) Ökensångare Asian Desert Warbler Sylvia nana 

2 Del Goraz 22/1 

115) Östlig sammetshätta Ménétries's Warbler Sylvia mystacea 

1 Koshtargah 19/1 

116) Indisk glasögonfågel Oriental White-eye Zosterops palpebrosus 

3 Khalathi Creek 24/1 

117) Östlig klippnötväcka Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota 

vanlig Genu 26/1 

 

 
Brun majna – oklamrad (det vill säga vild, spontan förekomst). Foto: Arne Andersson 

 

118) Brun majna Common Myna Acridotheres tristis 

30 Golshar Shore 18/1, smärre antal Bandar Abbas 19/1, 2 Golshar Shore 19/1, 4 Koshtargah 19/1, 2 Hakami 21/1, 4 

Bandar Abbas 26/1 
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119) Stare Common Starling Sturnus vulgaris 

30 Koshtargah 19/1 

120) Taltrast Song Thrush Turdus philomelos 

2 Bahmani 20/1, 2 Hakami 21/1 

121) Mindre flugsnappare Red-breasted Flycatcher Ficedula parva 

1 Jahad Park 19/1 

 

 
Härliga, rödbukade svarta rödstjärtar. Foto: Klaus Laimer 

 

122) Svart rödstjärt Black Redstart Phoenicurus ochruros ochruros 

5 Jahad Park 19/1, 2 Bahmani 20/1, 2 Kuh Mobarak 23/1, 1 Gegin River 24/1, 2 Kuroch 24/1, 1 Gangan 25/1, Sararu 

25/1 

123) Isabellastenskvätta Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina 

1 Chakha Creek 20/1 

 

 
Munkstenskvätta, eleganten bland stenskvättor. Bahl. Foto: Klaus Laimer 

 

124) Munkstenskvätta Hooded Wheatear Oenanthe monacha 

1 Bahl 24/1 

125) Ökenstenskvätta Desert Wheatear Oenanthe deserti 

4 Del Goraz 22/1 
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Orientstenskvätta. ”In winter often in trees rather than on rocks” påstår Ökenguiden. Foto Arne Andersson 

 

126) Orientstenskvätta Variable Wheatear Oenanthe picata 

1 Golshar Shore 19/1, 1 Hakami 21/1, 1 Kuroch 24/1, 1 Gangan 25/1, 1 Genu 26/1 

127) Svartvit stenskvätta Hume's Wheatear Oenanthe albonigra 

1 Koshtargah 19/1, 1 Hasan Langi Pain 20/1, 1 Hakami 21/1, 1 längs vägen Minab – Sirik 22/1, 1 Gaz River 23/1, 1 

Kuh Mobarak 23/1, 1 Kuroch 24/1, 1 längs vägen från Jask 25/1, 4 Genu 26/1 

128) Persisk stenskvätta Persian Wheatear Oenanthe chrysopygia 

2 Genu 26/1 

129) Purpursolfågel Purple Sunbird Cinnyris asiaticus 

vanlig, sedd dagligen utom 22/1 

130) Gråsparv House Sparrow Passer domesticus biblicus 

vanlig, sedd dagligen 

131) Spansk sparv Spanish Sparrow Passer hispaniolensis 

8 Koshtargah 19/1, 5 Bahmani 20/1, 1 Gegin Plantations 24/1, 4 längs vägen från Jask 25/1, 4 Genu 26/1 

132) Indisk silvernäbb Indian Silverbill Euodice malabarica 

2 längs vägen + 2 bobyggande Badgiran Restaurant 19/1, 3 Hasan Langi Pain 20/1, tämligen vanlig Hakami 21/1, 9 

Kuh Mobarak 23/1, 1 Sararu 25/1, tämligen vanlig Genu 26/1 

133) Citronärla Citrine Wagtail Motacilla citreola 

2 Koshtargah 19/1, 1 hörd Hakami 21/1, 2 Sararu 25/1 

134) Sädesärla White Wagtail Motacilla alba 

rätt vanlig, sedd dagligen, inklusive sovsträck Tiab Creek 21/1 

135) Fältpiplärka Tawny Pipit Anthus campestris 

1 Hasan Langi Pain 20/1, 3 Del Goraz 22/1, 3 Gegin Plantations 24/1 

 

 
Långnäbbad piplärka, Bahmani. Bra utdelning på den arten. Foto: Christer Jonasson 

 

136) Långnäbbad piplärka Long-billed Pipit Anthus similis 

3 Jahad Park 19/1, 3 Bahmani 20/1 

137) Ökenfink Desert Finch Rhodospiza obsoleta 

7 Golshar Shore 19/1 

138) Bergsparv Striolated Bunting Emberiza striolata 

3 Gaz River 23/1, 1 Gegin Plantations 24/1, 1 Sararu 25/1, vanlig (sjungande överallt) Genu 26/1 
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Fin däggdjurslista! Rödräv, ökenformen. Foto: Ulf Blomquist 

 

Däggdjur  
1) Djungelkatt Jungle Cat Felis chaus 

1 Hakami 21/1 

2) Indisk mungo Indian Grey Mongoose Herpestes edwarsii 

3 Sararu 25/ 

Obest. mungo Unid. Mongoose Herpestes edwarsii/javanicus 

2 Jask 23/1, 1 Kuroch 24/1 

3) Rödräv Red Fox Vulpes vulpes 

1 Golshar Shore vägbank 19/1, 1 Del Goraz 22/1 

4) Halsbandsflyghund Egyptian Fruit Bat Rousettus aegyptiacus arabicus 

7 Minab 21/1/ 

 

 
Indisk näbbdelfin, alias Humpback. Spetsen av Golshar Shore vägbank. Foto: Ulf Blomquist 

 

5) Indisk näbbdelfin Indian Humpbacked Dolphin Sousa plumbea 

1 Golshar Shore vägbank 19/1 
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Havssköldpaddor 
1) Grön havssköldpadda Green Turtle Chelonia mydas 

1 Jask 23/1/ 

 

 

 
Black-tailed Rock Agama Laudakia nupta, Genu 26/1. Foto: Ulf Blomquist 

 

 
Tofsbivråk, Jahad Park. Foto: Klaus Laimer 
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Hakami, en av många frodiga trädgårdar runt Minab. Foto: Elly Mattsson 

 

 

 

 

 
Miljöfoto av miljöfotografen Ulf. Foto: Elly Mattsson 

 

 


