




 با اتوبوس  23.30ساعتvip  از تهران بسمت شاهرود حرکت کردیم

صبح به شاهرود رسیدیم و از آنجا با اتوبوس دیگری به سمت للعه  5.15

باال حرکت کردیم 

 صبح در الامتگاه یوز گشت للعه باال بودیم  8ساعت.





 بعد از صرف صبحانه بسمت اولین ممصد پرنده نگری حرکت کردیم

 اول مسیر لبل از هر پرنده ای این پایکا زیبا به گروه ما خوشامد گفت



 تا لیل  3ممصد اول ما کالته عنابو بود هوا دلچسب و خنک و وجود این

سفر رو دلچسب تر میکرد



 به همراه محیط بان های عزیز شروع به پایش منطمه برای دیدن زاغ بور

بعد  4کردم باد شدیدی می وزید و کار و سخت کرده بود تا تمریبا ساعت 

از ظهر موفك به دیدن این عزیز دل شدیم 



 برای صرف ناهار به الامتگاه آلای کی لبادی کنار چشمه عنابو رفتیم و

بعد از ناهار یه دل سییییر تو باغشون پرنده نگری کردیم انواع سسک ها 

........دم سرخ ها و 



 نشین به چالش شناسایی ها پرداختیم نوش دل بعد از ناهار هم در کنار دم



خوب بریم سراغ شناسایی ؟؟؟

مگس گیر سینه سرخ



shikraپیغوی کوچک 

(مگس گیر نیم طوق،سنگ چشم تورانی)





عالوه بر پرندگان این عزیزان دل هم رخی نشان دادند

آگاما سر وزغی خاکستری



 تیر مار نیمه زهری





 برای شام بسمت الامتگاه برگشتیم و جای همگی خالی تولد یکی از

دوستان را در الامتگاه جشن گرفتیم 



 فروردین بسمت چشمه ماجراد و مهرانو رفتیم 30صبح روز جمعه

سسک جنبان گله گور ایرانی  ،بالرلره گندمی ، : مشاهدات عالی این روز 

.....و هوبره تیهو 



 کالغ نوک سرخ 



بعد از صرف صبحانه بسمت چشمه ماجراد رفتیم

 





 بعد از ظهر بسمت طاهر آباد رفتیم و دوری پایشی در آن منطمه زدیم

 ،مشاهدات ما بود... هد هد ، دلیجه ، بوتیمار کوچک ،پرستو معمولی





 شب للعه باال را بسمت تهران ترک کردیم 8راس ساعت

به رسم یاد بود کتاب راهنمای

میدانی پرندگان را از طرف باشگاه 

به یکی از اهالی عالله مند پرنده نگری 

تمدیم کردیم 

به امید روزی که راهنمایان محلی

و متخصص پرنده نگری از 

خود جوامع محلی رشد و نمو پیدا

کنند و صنعت گردشگری پایدار 

تداوم بیابد 





 :مهسفران عزیز
1 .سحر بوذری

2.علی اصغر بلوری نژاد

3.عرفان نامیان

4.فرشته کاظمی

5.اردالن بهرامی

6.بهنام ملک آرایی

7.الناز اسماعیل زاده

احسان طالبی: به سرپرستی



لیست مشاهدات:

بوتیمار كوچن
Ixobrychus

minutus
Little Bittern

Accipiter badiusShikraپیغوی كوچن

Buteoسار گپه پا بلند rufinus
Long-legged 

Buzzard

Aquila chrysaetosGolden Eagleعماب طالیی

Falcoدلیجه  tinnunculusCommon Kestrel

Falcoلیل  subbuteoEurasian Hobby

تیهو
Ammoperdix 

griseogularis
See-see Partridge

هوبره
Chlamydotis 

undulata

Macqueen's 

Bustard

Hirundo rusticaBarn Swallowچلچله

CalidrisStint?تلیله 



songOtusمرغ حك  scops
European Scops 

Owl

Apusپرستو apusCommon Swift

Upupa epopsEurasian Hoopoeهدهد

Apus apusCommon Swiftبادخورک معمولی

Columba liviaRock Doveکبوتر چاهی

Tringaآبچلیک تک زی ochropusGreen Sandpiper

Cuculusكوكوی معمولی canorusCommon Cuckoo

Motacillaدم جنبانن خاکستری cinereaGray Wagtail

دار مگس گیر نیم طوق
Ficedula

semitorquata

Semi-collared 

Flycatcher

Ficedulaمگس گیر سینه سرخ parva
Red-breasted 

Flycatcher



Sylvia currucaLesser Whitethroatسسن گلو سفید کوچک

Sylvia communisCommon Whitethroatسسن گلو سفید

Scotocerca inquietaScrub Warblerسسن جنبان

سسن سبز
Phylloscopus 

trochiloides
Greenish Warbler

سسن چیفچاف
Phylloscopus 

collybitus
Common Chiffchaff

Phylloscopus neglectusPlain Leaf Warblerسسن بیدی کوچک

Ammomanes desertiDesert Larkچكاون بیابانی

Galerida cristataCrested Larkچكاون كاكلی

Alauda arvensisEurasian SkyLarkچكاون آسمانی

Ammomaes cincturusBar-taild Larkچکاوک سردم سیاه

Passer domesticusHouse Sparrowگنجشن خانگی



Passer hispaniolensisSpanish Sparrowگنجشن سینه سیاه

سهره گلی
Carpodacus 

erythrinus
Common Rosefinch

Rhodopechys obsoletaDesert Finchسهره خاكی

Fringilla coelebsCommon Chaffinchسهره جنگلی

دم سرخ
Phoenicurus 

phoenicurus
Common Redstart

Phoenicurus ochrurosBlack Redstartدم سرخ سیاه

بلبل
Luscinia 

megarhynchos
Common Nightingale

Pycnonotus leucotisWhite-eared Bulbulبلبل خرما 

Lanius pallidrostrisSteppe Gray Shrikeسنگ چشم خاکستری دشتی

Lanius phoenicuroidesTurkestan Shrinkسنگ چشم تورانی

Pterocles orientalisبالرلره شكم سیاه
Black-bellied 

Sandgrouse



Pterocles coronatusCrowned Sandgrouseبالرلره گندمگون

songSitta tephronataکمرکولی بزرگ 
Eastern Rock 

Nuthatch

Pica picaEurasian Magpieزاغی

Podoces pleskeiPleske's Ground Jayزاغ بور

كالغ نون سرخ
Pyrrhocorax 

pyrrhocorax
Red-billed Chough

Corvus coroneHooded Crowكالغ ابلك

Oenanthe picataچكچن ابلك خاوری
Eastern Pied 

Wheatear

Oenanthe finschiiphinsche's Wheatearچکچک پشت سفید

Oenanthe deseertiDesert Wheatearچکچک بیابانی



 ...به امید سفرهای بعدی


