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1. Shirvan NP 
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3. Machmud Chala 

4. Masalli 

5. Besh Barmag 

6. Qubustan 

7. Nazli Bulaq 

8. Xinaliq 

9. Laza 

10. Nachivan 
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DELTAGARE 
Niklas Andersson, Umeå 

Agnes Eriksson, Umeå 

Björn Eriksson, Nyköping 

Johanna Hagman-Sturmhoefel, Karlstad 

Ulric Ilveus, Vallentuna 

Göran Jansson, Västra Frölunda 

Ingvar Johansson, Södertälje 

Christer Löfqvist, Eslöv 

Bodil Nyström, Agnesberg 

Peter Meyrahn, Vlotho-Exter, Tyskland 

Henrik Salomonssen, Holbaek, Danmark 

Matthias Schöbinger, München, Tyskland 

Horst Sturmhoefel, Karlstad 

Jan Uhlenbrock, Köln, Tyskland 

Eva Åkesson, Göteborg 

 

 

 

RESELEDARE 
Tomas Axén Haraldsson, Stockholm 

Kai Gauger (co-leader/lokal guide), Wendorf, Tyskland 

 

 

 

 

 

RESRUTT 

6/5 Kvällsflyg från Nordeuropa, sammanstrålar vid flygbyte i Istanbul 

7/5 Landar vid 05:30 i Baku, transport till nationalparken Shirvan, hela dagen där. Natt i Salyan. 

8/5 Färd till Masalli, shikra-lokal och eftermiddag vid kustområdet Kizil Agach. Natt i Masalli. 

9/5 Lång transportdag upp till Kaukasus, skådning vid Gobustan och Besh Barmag. Natt utanför 

Quba. 

10/5 Heldag med jeepar runt byn Xinaliq, vandring upp till 3.000m. Kvällstransport till Laza, natt 

hos familj. 

11/5 Morgonskådning runt bergsbyn Laza, eftermiddag transport till Baku och 18-flyget till Nakh-

chivan. Tre nätter på fint hotell i Nakhchivan city. 

12/5 Heldag i olika biotoper i exklaven Nakhchivan, från 2.200m till halvöken. 

13/5 Heldag i olika områden på lägre nivåer i Nakhchivan med bl.a. ”Noaks berg” Ilandag. 

14/5 Hemresa via Istanbul 

 

 

 

 

 

 

 

OMSLAG. Mäktiga Gizilgaya – snöhönsens rike. Foto: Tomas Axén Haraldsson 

DENNA SIDA. Rosenstare. Teckning: Peter Elfman 
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Vårt homestay i Laza med kaukasiska orrar från farstukvisten. Foto: Tomas Axén Haraldsson 

 

 

 
INLEDNING 

AviFaunas redan tredje resa till Azerbajdzjan sedan premiären 2013 var även den fullbokad med deltagare och 

fullspäckad med upplevelser. Vi höll ett högt tempo och ville få med både landets södra kustområden, Kaukasus 

i norr samt, som första svenska skådargrupp, exklaven Nakhchivan en timmes flygresa åt väster. Logistiken höll 

ihop, med ett visst arbete från reseledningen, och artlistans alla målarter petades in till stor belåtenhet. Vädret 

spände från regn och kyla högt i bergen till gassande sol och säkert 25ºC på de torra stäpperna men var överlag 

ett ypperligt skådarväder.  

 

Det är onekligen spännande och dagsaktuella områden att resa i och vi rörde oss inom 10-15km från gränsen till 

grannländerna Ryssland, Iran och Armenien. Av kultur, mat & dryck och sightseeing kanske vi inte gjorde landet 

rättvisa men vi fick åtminstone i oss ett försvarligt antal tékoppar,kebaber och linssoppa samt den oförglömliga 

upplevelsen att bo hemma hos en privat familj i bergsbyn Laza. 

 

Ur resans digra artlista av österländska läckerheter kan nämnas stäpphök, stäppörn, shikra, kaukasisk orre, kau-

kasisk snöhöna, visselhöna, sumpvipa, tereksnäppa, svarthuvad trut, grön biätare, asiatisk kalanderlärka, östlig 

klippnötväcka, berggransångare, kaukasisk lundsångare, vitstrupig näktergal, balkanflugsnappare, bergrödstjärt, 

nunnestenskvätta, persisk stenskvätta, svartkronad järnsparv, bergortolan, blek stensparv, större rosenfink och 

mongolfink. 
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RESEDAGBOK 

 

Fredag 6 maj 

Med en handfull olika avreseorter så flög vi på kvällen in 

till Istanbul där vi samlades vid gaten till Baku-flyget. Vi 

hade även med tre tyska deltagare som mötte upp samt 

Kai Gauger, den kanske främste kännaren av landets 

fågelliv och en ypperlig co-leader ihop med underteck-

nad. Det var en förväntansfull skara som avverkade den 

sista sträckan till Baku och även fick sig lite nattsömn. 

 

Lördag 7 maj 

Det var ett oroväckande mörker över Kaspiska havet när 

vi vid 05-tiden närmade oss Baku för inflygning. Men 

lagom till att vi landat, alla fått sitt bagage och passerat 

visumkontrollen (wohoo!) så var det ljust när vi kom ut 

på parkeringen i den ljumna majmorgonen där bussen 

mötte upp.  

  Stadstrafiken genom huvudstaden var fullt acceptabel 

och snart såg vi olje- och gasindustrins alla borrtorn, 

skyskrapor och besuttna stadsbors fina bilpark. Världens 

näst högsta flaggstång noterades även. Via ett kort stopp 

på en supermarket så fortsatte vi snart söderut, stadsland-

skapet tunnade ur och stäpplandskap tog vid, de första 

arterna ropades ut från bussfönstret – kaspisk trut, 

sandtärnor, svarthuvad sparv och biätare. 

  Elva rätt behagliga mil från Baku, och ett lämpligt första 

möte med stäppens vardagsarter, ligger nationalparken 

Shirvan. Solen värmde fint och det åkte fram både kikar-

utrustning, kepsar, solkräm och vattenflaskor när gruppen 

gjorde sig i ordning för fältet. Stressfaktorn var betydan-

de till en början och vi kom inte långt den första timmen 

när stäppens färgglada innevånare fanns precis längs 

vägen vi gick på; blåkråkor och två arter biätare på trå-

darna, flockar av rosenstarar som susade förbi, parvis av 

svartpannade törnskator, läckra svarthuvade sparar och 

flera trädnäktergalar, närstudier av rödfalkar ned till klo-

nivå samt ljudkuliss av svarta frankoliner och östliga 

sammetshättor. En jorduggla överraskade och likaså det 

stora antalet av både gökar och vulpinus-

”stäppvråkar”som satt överallt. Ett par minervaugglor satt 

vid bolåda och vi hann även med rödvingade vadarsvalor 

som drog förbi på himlen. 

 

Stäppen i Shirvan. Foto: Tomas Axén Haraldsson 

 

  Bussen plockade upp oss och vi skumpade i sakta mak 

vidare ut på det platta stäpplandskapet. De klassiska 

gamla oljeborrtornen av ”nickande åsnan”-typ var från 

tiden innan det blev nationalpark så dem fick vi leva med. 

Snart sågs dagens första exemplar av emblemet för Shir-

van – krävgasellen – som betade i smågrupper ute i 

buskmarkerna, ett lyckat exempel på naturvårdsinsatser 

då arten var närmast utrotad här tidigare. Vi stannade ute  

 

 

på den allt mer värmedallrande stäppen och hittade på lite 

håll kalander- och dvärglärkor, isabellastenskvättor samt 

en enorm svärm vitvingade tärnor på uppskattningsvis 

4.000 exemplar som exercerade högt på himlen. En mind-

re svärm även av något sorts knott eller mygg som gjorde 

avtryck på vår exponerade hud.  

  Nere vid slättsjön ligger en utsiktsplattform byggd på ett 

hustak och här fick vi, sent omsider, vår enkla lunch 

samtidigt som vi kunde hänga in trastsångare, pungmes, 

rödhuvad dykand och mer av biätare och svartpannad 

törn. Det var en något mosig skara som under eftermid-

dagen gjorde en sista insats vid vassgömslet där vi blick-

ade ut över oplanerat tomma vattenytor (resans första 

skäggtärnor och purpurhäger petades in) innan vi åter-

vände till bussen och sedermera huvudvägen. Samhället     

  Salyan ligger tre mil söder om parken och här fann vi 

även vårt boende för natten, en hyfsat fin men ödslig 

träningsanläggning som efter en stund fick ordning på 

våra rum. Sydnäktergal och sommargylling sjöng i 

grönskan runt om.  

  Efter vila och dusch på rummen så färdades vi fem 

minuter bort till en restaurang som ställde i ordning för 

kvällens till synes enda besökare och snart satt vi med 

plockmat, kolgrillat och en öl av det synnerligen lokala 

märket ”Salyan”. Mättnad infann sig tidigare än planerat 

och till en kopp té betade vi igenom dagens artlista till 

dvärguvens tutande i träden utanför. 

 

Söndag 8 maj 

Som traditionen på AviFaunaresor bjuder så gick vi en 

före-frukost-skådarrunda i närheten av boendet. Frodiga 

landskap längs Kura-floden och trevliga vardagsarter 

underhöll, resans första balkanspettar, kornsparvar, mer 

gylling och sydnäktergal, natthägrars kavande flyktsilutt,  

gott om svartpannad törnskata och närobs på eksångare. 

Ungefär som en drömsk fantasimorgon i Södra Lunden 

vid Ottenby . 

 

Herr och fru balkanspett hemma i Salyan. Foto: Niklas 

Andersson 

 

  Efter vår första azeriska frukost (bröd, kokt ägg, 

honung, smör, getost och massor av té, denna meny höll i 

sig resan ut i princip!) så lastade vi bussen och kom iväg 

söderut. Vägen blir märkbart sämre söder om Salyan och 

milen gick sakta men det gamla sovjetiska odlingsland-

skapet var spännande att färdas igenom. Nere vid låglan-

det och sjökomplexet Machmud Chala stannade vi och 

radade upp tubarna på en vall med utsikt över våtmarker-

na vilket blev oväntat produktivt. En 500-flock flamingo 
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Bild 10. Kolgrillat med shikra ovanför erbjuds i Masalli. Foto: Tomas Axén Haraldsson 

 

er var mest iögonfallande men även simänder (sked-, 

snatter- och stjärt-), skärfläckor och snygga svartsnäppor 

i sommardräkt. På långt håll hittades nio smalnäbbade 

simsnäppor som fick artbestämmas mest på snurr-

beteendet medan stoppets tyngsta art, två honor koppar-

and, kunde studeras hyfsat i zoomen.  

 

Häckbiotop för shikra där vi såg flera ex. Foto: Niklas 

Andersson 

 

  Vi fortsatte så ner mot landets sydligaste del, snart 

tornade Talyshbergen upp sig i väster med Irangränsen ett  

 

par mil bort. Landskapet blev än grönare och frodigare 

och samhällslivet mer präglat av det religiöst konservati-

va och mäktiga grannlandet. Parklandskapet längs vägen i 

utkanten av staden Masalli, dagens etappmål, är känt som 

exklusiv häcklokal för några av Västra Palearktis mycket 

få par shikra och faktiskt så skymtades en shikra redan 

från bussen! Vi stannade vid en restaurang mitt emot 

stadens olympik komplexi och omgående hittas arten igen 

men först när vi sitter med lunchkebaben i händerna så 

uppenbarar sig ett par shikror på himlen ovanför  Här-

ligt, ett av resans delmål i hamn. Även en snygg 2k 

stäppörn här. 

  Nöjda med mat och kryss for vi några mil söder om 

staden och ut till kustlagunen Kizil Agach. Vi nosade på 

de södra delarna av detta enorma område tills regnet föste 

in oss i bussen igen men inte utan att först ha noterat 

resans första dvärgskarvar och andra våtmarksarter. 

Bussen rullade ut till den flacka landtungan med fiskeby-

ar och vi hade snart Kaspiska havets sandstränder på nära 

håll. Här kunde inte ens regnet hålla oss tillbaka då det 

kryllade av vadare och annan sjöfågel vid strändernas 

vattensamlingar och höll oss sysselsatta i ett par timmar.  

  Hundratals spovsnäppor i sommardräkt med insprängt 

kärr- och småsnäppor, 17 myrsnäppor, 6 tereksnäppor, 

brushanar och större strandpipare. Borta vid åmynningen 

vid byn Baliqcilar fanns massor av vitfågel inklusive en 

grandios (men tyvärr vingskadad) svarthuvad trut i som-

mardräkt, två sumpvipor, diverse hägrar, snygga feldegg-

gulärlor, gröna biätare och mycket annat kul.  

  Det var en blöt men glad och lätt utmattad skara som 

körde in till hotellet i Masalli på tidiga kvällen. Vila och 

dusch på rummet innan middag är inget vi kan utlova på 

en trestorksresa men ibland ryms det! Middag på hotellets 



  AVIFAUNA

   

 7 

restaurang med även ett lokalt vin. Artgenomgång med 

den obligatoriska tékoppen, även om vår tyska kvartett 

försökte kuppa in öl istället, innan rum och sängar intogs. 

 

Måndag 9 maj 

En något oväntad start på dagen (men något man får lösa 

i ”nya” turistländer som detta): vår chaufför och buss var 

försvunnen och förklaringen vi fick var att denne råkat i 

slagsmål kvällen innan och blivit tagen av polisen. Så här 

stod vi, redo för avfärd och 30 mil från agenten i Baku, 

utan buss eller chaufför. Kai slängde sig iväg till den 

lokala busstationen och återvände snart med två minibus-

sar och efter lite diskuterande och bussbyten så kom vi 

oss iväg norrut igen, 40 minuter efter utsatt tid! Problem 

dyker upp – men vi löser dem . 

  Dagen var vikt för den långa transporten upp till Kauka-

sus och resans andra del – höghöjdsarterna. Vi betade av 

timmarna upp till Gobustan, ett känt klippområde med 

hällristningar som ligger en timme söder om Baku. Här 

fick vi i oss vår lunchlåda och lade sedan en skådartimme 

på områdets för oss nya arter; flera par klippnötväcka, 

både nunne- och Finschstenskvätta, ljudliga stensparvar, 

en handfull rödhuvade törnskator och på himlen både 

smutsgam och stäppörn. Det var helgdag och mycket 

besökande familjer på platsen vilket hämmade fågellivet 

något. Men men, nöjda med framför allt skvättorna och 

lite skådartid så drog vi vidare, förbi Baku och upp mot 

Besh Barmag med en mestadels slumrande grupp i vår 

nya ersättningsbuss som skickats oss.  

 

Skådning direkt vid rastplatsen i Besh Barmag. 

Foto:Tomas Axén Haraldsson 

 

  Under sena eftermiddagen gjorde vi ett längre stopp 

nedanför klippan vid Besh Barmag, den kända sträcklo-

kalen ca tio mil norr om Baku och halvvägs därifrån till 

Kaukasus. Här fanns toamöjlighet, läsk och snacks och 

framför allt trevligt med rovfågel precis ovanför rastplat-

sen; uppe vid bergsryggen gled både grågamar och mind-

re skrikörn, lärkfalk och brun glada trillade in samt 

sträckande vråkar och bruna kärrhökar. Vi omgrupperade 

lite till ostsidan av rastplatsen och kunde i fint medljus 

över kustslätten njuta av ett tiotal sträckande ängshökar, 

två läckra stäpphökar på fint håll, smågäng av rödvingade  

vadarsvalor och rödstrupig piplärka. 

  En lång dags sista möra restid vidtog upp till resorten 

Nazli Bulaq som ligger vid foten av Kaukasus, en bit 

väster om regionens huvudort Quba. Det var regnigt och 

grått väder men vi hoppades på skifte inför morgonda-

gen... Till slut vid 19:30-tiden dumpade vi av bagaget i 

receptionen och gick in till middagsbordet där snart de 

bekanta plockrätterna, kolgrillat kött och brödkorgarna 

ställdes fram. Gott men måhända något enformigt. Ett 

nytt inslag var dock den musikunderhållning som just 

körde igång tills vi fick hejd på dem och kunde äta i lugn 

och ro med en något trumpen sångerska sittandes avvak-

tande. 

 

 
Rovfågeltäthet vid Besh Barmag med tio arter på en 

timme, bl.a. sträckande ängshök. Foto: Niklas Andersson 

 

Våra rum med rustik träinredning á la fjällstuga intogs 

och med centralstyrda element som inte gick att vrida av. 

Öppnade man fönstren för sval luft medföljde också 

”underhållningen” som nu kört igång ordentligt i restau-

rangen. 

 

Tisdag 10 maj 

Tidig revelj och på med det varmaste man hade med sig, 

nu ska vi upp i bergen! Före-frukost-promenad runt 

lodgen vid 05:30 med gott om sjungande kaukasiska 

lundsångare och lite nya resarter som svarthätta, järn-

sparv och spillkråka. Efter frukost så bökade vi in oss i 

två fyrhjulsdrivna fordon, en Toyota pickup och en klas-

sisk gammal sovjet-UAZ där vi satt på golv och oljedun-

kar, sen bar det iväg. Vädret var strålande och vi stoppade 

snart när det mäktiga bergslandskapet spelades ut längs 

vägen, direkt rödpannade gulhämplingar, klippsparvar, 

svarta rödstjärtar, alpseglare och vattenpiplärkor.  

  Efter en något mörbultande färd upp genom höjderna så 

ankom vi den smått mytomspunna byn Xinaliq som 

ligger på drygt 2.000 meters höjd med spektakulära sce-

nerier runt om, snöklädda massiv mitt inne i Kaukasus, 

vid vägs ände bokstavligen. Vi blev avsläppta på steniga 

alpängar på ca 2300m och tittade upp mot Gizilgayas 

taggiga massiv som tornade upp sig ovanför oss med sitt 

krön på 3600m. Blockterrängen på ca 3000m är tillhåll 

för en av resans trixigaste målarter, bergrödstjärten, och 

för att få in denna är det bara att börja…gå. Gruppen 

delade upp sig något efter tempo och ork och började 

sakta jobba sig upp för branterna. Alpkråkor, några alpka-

jor, grågam,sjungande berglärkor och snöfinkar och en 

ytterst otippad nattskärra sågs snart. De som trodde vi 

skulle få se lammgam som en prick över bergstopparna 

fick snart ducka då en grandios adult fågel kom svepande 

lågt över oss och senare ytterligare en!  

  Gänget som slet på uppåt blev snart belönade med de 

första kaukasiska snöhönsen och även vi som tog det 

lugnare hörde spel och skymtade en på håll. Även ett par 

bergrödstjärtar kunde studeras genom tubarna högt uppe 

bland blocken där det övre gänget hade ytterligare två par 

och närmre tiotalet snöhöns. Båda grupperna fick se 

alpjärnsparv och kort även stentrast. Vädret höll sig fint 

fram till lunchtid och mulnade sedan sakta på men det var  
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Den isolerade byn Xinaliq har bl.a. ett eget språk. Foto: Niklas Andersson 

 

en nöjd skara som började nedvandringen mot byn. Lite 

oväntat dramatiskt blev det vid sista stigen före byn där 

en ur gruppen råkade ut för en fallolycka och fick plåstras 

om på bytorget. Kaukasus är obarmhärtigt.  

  På återfärden med fordonen gjorde vi ett par stopp vid 

klippbranter och raviner med fler kul fågelmöten. En liten 

koloni gåsgamar satt på en avsats och högst på krönet 

även en pilgrimsfalk. Vid stoppet från imorse fick vi fina 

obsar på lammgam och kungsörn och på närmre håll även 

rödpannade gulhämplingar. Kaukasiska lundsångarens 

ramsa kunde vi vid det här laget liksom klippsparvarnas 

zickande och stensparvarnas släpiga läten. Väl nere vid 

lodgen så omgrupperade vi till vår buss och rullade ner 

mot låglandet och Quba där vi åt middag på en restau-

rang. Igen den kära lule-kebaben men även linssoppa och 

igen en sångerska som höll på att köra igång innan vi fick 

stopp på olåten, oartigt måhända men hon kunde väl bara 

avvakta lite tills vi ätit klart ?  

  På kvällen sen så körde vi en timme upp i nästa dalgång 

och bytte fordon till fyra stycken 4wd-Lador och skum-

pade sista biten upp till bergsbyn Laza på 1800m dit vi 

ankom vid 21-tiden. Här blev vi inhysta hos en privat 

folkgruppen lezginer som ställt i ordning några stora 

sovrum med madrasser på golvet åt oss. ”Det här är ju 

som kollo!” flinades det från vuxna män med blommiga 

täcken uppdragna till hakan. Vi bjöds på té ute på gården  

och såg bergstopparna anas i mörkret, förväntansfulla 

inför en ny skådardag. 

 

Onsdag 11 maj 

Nattsömnen verkade gått väl för de flesta men det var en 

lite ruggig skara som klev i kläderna och kikade ut på 

gården i arla gryningen vid 05:30. Precis som besöket här 

i maj 2014 så gick det överraskande lätt – de kaukasiska 

orrarna kunde ses högt uppe på sin spelplats redan nere  

 

från husknuten. Vi stod och tubade upp på branterna där 

en handfull svarta tuppar knallade omkring och även 

gjorde små luftsprång. Check! Uppståndelse när en mur-

krypare ropades ut och satt på klipporna längre ned. Vi 

bjöds på frukost av familjen som även mjölkat kon och 

kokat upp mjölken som vi sen bjöds på, fantastiskt gott.  

 

Vårt homestay i Laza med gästfrihet. Foto: Tomas Axén 

Haraldsson 

 

  Vi gick sedan den korta men branta sträckan bort mot 

Suvar Resort i vars omgivningar trevliga bergsarter kan 

hittas. Niklas slog till med resans däggdjursobs – två 

vargar som gick högt upp på branterna på andra sidan 

dalen. Vi lokaliserade även, efter visst slit, sjungande 

berggransångare som även syntes kort. Ringtrastar, brevi-

rostris-vinterhämplingar och en till murkrypare noterades 

och på himlen fin show av upp till fem lammgamar (var-

av två i luftbatalj) samt kungsörn och gåsgam. En militär 

från anläggningen i dalen kom upp och frågade artigt vad 

vi sysslade med men i övrigt ingen påverkan av vårt 
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besök. Vi var ju ändå inom 15-20km från ryska gränsen 

(delrepubliken Dagestan närmare bestämt…). När vi 

närmast gett upp på arten och väntade på transport tillba-

ka så kom till slut två större rosenfinkar och flög förbi 

uppåt dalen! Det hela gick snabbt och bara några ur 

gruppen hann med tyvärr.  

 

Chai! Foto: Tomas Axén Haraldsson 

 

  Via Lada till vår stora buss och sen återfärden under 

eftermiddagstimmarna mot Baku. Vi stannade kort vid 

rastplatsen i Besh Barmag för bensträckare, toa, läsk och 

lule. Färden genom stan och ut till flygplatsen gick smi-

digt och även incheckningen flöt på. Vi hann dricka en 

kall Xirdalan (lokala välsmakande lagerölen) innan av-

gången ropades ut till vår efterlängtade sista del av resan 

– autonoma republiken Nakhchivan!  

  En timmes inrikesflyg och med spännande scenerier 

under oss där vi såg både Gobustan-klipporna, gränsflo-

den Arax mot Iran och även Ararat i fjärran. Väl inne 

över Nakhchivan såg vi det heliga berget Ilandag (som 

Noak ska ha skrapat i med Arkens köl) och de snöklädda 

Mindre Kaukasus i Armenien. Väl på marken möttes vi 

av vår partner-resebyrå och färdades i två fina minibussar 

in till det fina hotellet i republikens huvudort med samma 

namn. Storslagen middag på en bufférestaurang (där 

några trots allt beställde lule, även om de fick välja) och 

stämningen på topp när man sen fick duscha och sjunka 

ner i sköna sängar och ladda inför morgondagens ut-

forskningar. 

 

Torsdag 12 maj 

Chaufförerna stånkade sig lite över att behöva vara redo 

kl 06 men det fungerade och vi drog iväg ut på landsbyg-

den. Nakhchivan kändes renare, prydligare, högre stan-

dard på vägar och hus, mer Turkiet än Azerbajdzjan 

vilket geografin också hintar om. Morgonen var fin och 

vi var uppspelta att som första svenska skådargrupp 

kuska runt här i två dagar. Utanför staden så stannade vi 

vid torra, steniga sluttningar med spridda buskar i utkan-

ten av uppodlad mark och hittade på en gång representan-

ter för den mer anatoliska än azeriskafågelfaunan; sjung-

ande bleka stensparvar, ljudliga östliga klippnötväckor, 

en familj Finschstenskvättor och smågäng av armeniska 

trutar som drog förbi. 

  Snart fortsatte vi några kilometer till en aningen frodiga-

re liten dalgång där vi blev kvar en längre stund och bara 

fröjdades åt de arter som visade upp sig på behagligt 

avstånd. På himlen en familj kungsörnar och resans första 

dvärgörn, en mörk fas. En ortolansparvlik sång nådde 

våra öron och snart kunde vi tuba in källan – en berg-

ortolan! Det gastades ut vitstrupig näktergal och denna 

juvel fick berättigad uppmärksamhet.. En sjungande 

orientsångare likaså och en kul kombo med hanar av 

klippsparv och svarthuvad sparv i varsin busktopp. 

Flockar av rosenstarar och biätare iddes vi knappt titta åt 

längre. 

  Vägen slingrade sig allt högre och vid 2200m nådde vi 

den lilla sjön och populära picnicområdet Batabat, som 

just idag dock var regnigt och öde. Här hade vår lokale 

ornitolog sett en svartkronad järnsparv nyligen men det 

var ändå en stor och glädjande överraskning när Kai och 

gruppen efter slit i regnet lyckades återhitta järnsparven! 

En av resans bonusar och tyngsta arter bärgad. Här även 

örnvråkar, en ljus dvärgörn och resans enda gräsänder 

men det ruggiga vädret fick oss att återvända mot lägre 

nivåer. 

  Via den obligatoriska koppen té och även en baklava på 

ett fik i staden så fortsatte vi mot söder, ut i halvöknenner  

mot Irangränsen och en helt annan biotop en morgonens 

(och helt annat väder som väl var). Här kände Kai till en 

wadi med artrika sluttningar och lite målarter för resan 

och likt hittills så flöt det otroligt bra. Vi gick sakta och 

mötte bland klippblocken gott om bleka stensparvar, 

bergortolaner, orientsångare, östliga klippnötväckor, 

Finsch-, isabella- och våra första persiska stenskvättor, 

sistnämnda en riktig VP-specialare. Mer örnvråk, smuts-

gam och även en avlägsen lammgam på himlen. Efter 

visst jobbande så hittades ett par visselhöns längre in i 

wadin som de flesta fick se fint. Vi fick en snabb skymt 

av en ökentrumpetare också. 

  En ganska artmättad, lycklig och mosig skara släntrade 

tillbaka till bussarna och klockan var runt 18 när vi när-

made oss staden igen efter en mäktig skådardag. Vi åt 

igen på samma restaurang som nu lärt sig att det kommer 

ett gäng vars intresse i kall öl överstiger det annars nor-

mala för det lokala klientelet. Priset hade dock hoppat 

upp till motsvarande 15kr för en liter! 

 

Fredag 13 maj 

Sista skådardagen, nu skulle vi plöja vidare i halvöknen 

Negram och peta in de sista målarterna, bl.a. mongolfink. 

Vi hade ett par andra, mer rustika minibussar att ta oss ut 

på de skumpiga stigarna i Negram och duktiga chaufförer 

som rattade fordonen upp och ner för branta vägbrinkar 

och dikesrenar. Ute i Negram så gick vi längs en klipp-

vägg med livliga stensparvar och alpkråkor och där en 

liten rännil lockade småfåglar att dricka. Svårt att få korn 

på de rörliga små finkarna men till slut hade vi fått dugli-

ga obsar på tre mongolfinkar och några ökentrumpetare 

som höll sig i området. Även ett par visselhöns som 

visade sig längre, repris på persisk stenskvätta och resans 

första fältpiplärka och tillika överflygande svartbukiga 

flyghöns.  

  Borta vid bussarna som parkerat vid klippväggen dracks 

det varmt té i värmen (…) och noterades av det faktiskt 

var vanliga/västliga klippnötväckor här och inte östliga.  

  Vi hade en 2k falk på himlen som vi inte blev kloka på, 

var det en liten 2k pilgrim eller en lärkfalk som kändes 

rätt bastant? Sistnämnda troligtvis.  

  Vi fortsatt så mot Noaks heliga berg Ilandag där vi 

dukade upp fältlunch. Böljande torra landskap och så 

berget, eller snarare en stor klippa, som dramatiskt reser 
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sig rakt upp mot skyn. Sjungande korttålärkor och tofs-

lärkor innan Kai med visst slit lyckades hitta platsens 

målart, asiatisk kalanderlärka, i både spelflykt och häck-

bestyr. Från grusvägen kunde vi även notera en del rov-

fågel runt klippan och på sträck med både gås-, smuts- 

och lammgam, en snygg 2k stäppörn, en brun glada och 

en av resans få bivråkar.  

  Nu under resans sista skälvande skådartimmar så går 

man (eller undertecknad åtminstone) lite på ångorna och 

siktar på att snart knyta ihop säcken. Vi kollade in en 

nyupptäckt lokal för ökenfink och givetvis dök snart ett 

par upp, vi har verkligen flyt med arterna! Ett sista stopp 

uppe i bergen nära Culfa/Irangränsen gav ett par vissel-

höns samt närobsar på bergortolan och orientsångare, det 

var slående hur utbredda dessa exklusiva arter verkar i 

Nakhchivan. 

  Vi spelade säkert och satsade på en tredje middag på 

restaurangen där nu ölflaskorna väntade på oss och vi 

försåg oss av kolgrillat, linssoppa, sallader och lahmacun, 

de tunnbottnade frasiga pizzorna. En sista artgenomgång 

på hotellet samt tid att ordna med sin packning inför 

morgondagens hemflyg. 

 

Lördag 14 maj 

 

Vid 05-tiden for vi mot Nakhchivans lilla flygplats, in-

checkning flöt fint men passkontrollen var nitisk så den 

sista av oss fick närmast springa ombord vid gaten till 

flyget. Vi fick sitta en timme i planet vid mellanlandning 

i Gänjä innan piloten så vände nosen mot Istanbul där vi 

landade på sena förmiddagen. Några timmar att spendera 

här på Ataturk och ta farväl av resekamraterna som nu 

skiljdes åt. Tack för gott sällskap och tack Azerbajdzjan 

för ett skådaräventyr! Vi kommer tillbaka ! 

 

Tomas Axén Haraldsson 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
”Persisk” stenskvätta och armenisk trut – grannländernas fågelfauna flyter samman här. Foton: Niklas Andersson 
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Karaktärsart i jordbrukslandskapet, svartpannad törnskata. Foto: Niklas Andersson 

 

Artlista fåglar 
1 Mute Swan Cygnus olor (Knölsvan)   

2 Shirvan NP 7.5 och 1 Machmud Chala 8.5 

2 Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea (Rostand)   

4 Shirvan NP 7.5 och 7 Nachivan 12.5 

3 Common Shelduck Tadorna tadorna (Gravand)   

2 Machmud Chala 8.5 

4 Gadwall Anas strepera strepera (Snatterand)   

2 Machmud Chala 8.5 

5 Mallard Anas platyrhynchos platyrhynchos (Gräsand)   

15 Nachivan 12.5 

6 Northern Shoveler Anas clypeata (Skedand)   

15 Machmud Chala 8.5 

7 Northern Pintail Anas acuta (Stjärtand)   

2 Machmud Chala 8.5 

8 Garganey Anas querquedula (Årta)   

4 Machmud Chala 8.5 

9 Green-winged Teal Anas crecca (Kricka)   

50 Machmud Chala 8.5 

10 Red-crested Pochard Netta rufina (Rödhuvad dykand)   

1 Shirvan NP 7.5 

En hane i slättsjön 

11 Common Pochard Aythya ferina (Brunand)   

10 Machmud Chala 8.5 

12 White-headed Duck Oxyura leucocephala (Kopparand)   

2 Machmud Chala 8.5 

Två honor, kul! En av resans mer otippade obsar, annars övervintrare i landet. 

13 Chukar Alectoris chukar (Berghöna)   

1 Qubustan 9.5 och 6 Nachivan 12.5.  

Under dagen 12.5, olika platser. 

14 Caucasian Snowcock Tetraogallus caucasicus (Kaukasisk snöhöna)   

9 Xinaliq 10.5 och 7 Laza 11.5 

15 Black Francolin Francolinus francolinus (Svart frankolin)   

10 Shirvan NP 7.5 och 2 hörda Machmud Chala 8.5 

16 Caucasian Grouse Tetrao mlokosiewiczi (Kaukasisk orre)   

8 Laza 11.5 

Spelande tuppar samt en höna. 

17 Little Grebe Tachybaptus ruficollis (Smådopping)   

1 Shirvan NP 7.5 
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18 Great Crested Grebe Podiceps cristatus cristatus (Skäggdopping)   

2 Shirvan NP 7.5, 2 Machmud Chala 8.5, 2 Machmud Chala 8.5 och 100 Machmud Chala 8.5 

19 Eared Grebe Podiceps nigricollis (Svarthalsad dopping)   

7 Machmud Chala 8.5 

20 Greater Flamingo Phoenicopterus roseus (Större flamingo)   

550 Machmud Chala 8.5 och längs vägen 9.5 

21 White Stork Ciconia ciconia ciconia (Vit stork)   

5 längs vägen 11.5. Observerad 3 dagar totalt 

22 Great Cormorant Phalacrocorax carbo (Storskarv)   

1 Kizil Agach 8.5 

23 Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmaeus (Dvärgskarv)   

22 Kizil Agach 8.5 

24 Gray Heron Ardea cinerea cinerea (Gråhäger)   

1+12 Machmud Chala 8.5, längs vägen 12.5 och längs vägen 13.5 

25 Purple Heron Ardea purpurea (Purpurhäger)   

2 Shirvan NP 7.5, 2 Machmud Chala 8.5, 2 Machmud Chala 8.5 och 10 Machmud Chala 8.5 

26 Great Egret Ardea alba (Ägretthäger)   

20 Kizil Agach 8.5 

27 Little Egret Egretta garzetta garzetta (Silkeshäger)   

1+10 Shirvan NP 7.5. Observerad 4 dagar totalt 

28 Cattle Egret Bubulcus ibis ibis (Kohäger)   

30+50 Shirvan NP 7.5, 12 längs vägen 8.5 och 1 längs vägen 11.5. Observerad 6 dagar totalt 

29 Squacco Heron Ardeola ralloides (Rallhäger)   

1 Kizil Agach 8.5 

30 Black-crowned Night-Heron Nycticorax nycticorax (Natthäger)   

5 längs vägen 7.5, 10 längs vägen 8.5 och längs vägen 9.5 

5 vid råkkoloni norr om Salyan 7.5. 

 

 
Vardagsart med svensk ”rarriskänsla”, natthäger. Foto: Niklas Andersson 

 

31 Lammergeier Gypaetus barbatus (Lammgam)   

2 Xinaliq 10.5, 5 Laza 11.5, 1 Nachivan 12.5 och 2 Nachivan 13.5 

flertal obsar i Nachivan även på lägre nivåer 

32 Egyptian Vulture Neophron percnopterus (Smutsgam)   

1 Qubustan 9.5, 1 Nachivan 12.5 och 6 Nachivan 13.5 

till synes spridd i Nachivan 

33 European Honey-buzzard Pernis apivorus (Bivråk)   

1 Shirvan NP 7.5, 1 längs vägen 10.5 och 1 Nachivan 13.5 

34 Cinereous Vulture Aegypius monachus (Grågam)   

8 Besh Barmag 9.5 och 3 Xinaliq 10.5 

35 Eurasian Griffon Gyps fulvus (Gåsgam)   

11 längs vägen 10.5, 2 Laza 11.5 och 5 Nachivan 13.5 

liten koloni nära Xinaliq 
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36 Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina (Mindre skrikörn)   

2 Besh Barmag 9.5 

Sträckande. 

37 Booted Eagle Hieraaetus pennatus (Dvärgörn)   

2 Nachivan 12.5 

en ljus och en mörk fas 

38 Steppe Eagle Aquila nipalensis (Stäppörn)   

1 Masalli 8.5, 1 Qubustan 9.5 och 1 Nachivan 13.5 

Samtliga till synes 2k-fåglar 

39 Golden Eagle Aquila chrysaetos (Kungsörn)   

2 längs vägen 10.5, 2 Laza 11.5, 3 Nachivan 12.5 och 1 Nachivan 13.5 

familj i Nachivan! 

40 Eurasian Marsh-Harrier Circus aeruginosus (Brun kärrhök)   

25 Shirvan NP 7.5, 20 Kizil Agach 8.5, 1 Xinaliq 10.5, 1 längs vägen 12.5 och 2 Nachivan 13.5. Observerad 6 

dagar totalt 

41 Pallid Harrier Circus macrourus (Stäpphök)   

2 Besh Barmag 9.5 

sträckande i flödet av ängshökar 

42 Montagu's Harrier Circus pygargus (Ängshök)   

13 Besh Barmag 9.5 

sträckande, riktigt läckert! 

43 Shikra Accipiter badius cenchroides (Shikra)   

3 Masalli 8.5 

i parken mitt emot Masalli´s olympik komplexi där vi åt lunch! 

44 Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus (Sparvhök)   

1 längs vägen 10.5, 1 Laza 11.5 och 1 längs vägen 12.5 

45 Black Kite Milvus migrans migrans (Brun glada)   

2 Besh Barmag 9.5, 1 Xinaliq 10.5 och 1 Nachivan 13.5 

46 Common Buzzard Buteo buteo menetriesi (Ormvråk)   

50 Shirvan NP 7.5, 62 längs vägen 8.5, 25 Besh Barmag 9.5, 1 längs vägen 10.5, 1 Laza 11.5, 15 Nachivan 12.5 

och 3 Nachivan 13.5 

de flesta till synes menetriesi/vulpinus 

47 Long-legged Buzzard Buteo rufinus (Örnvråk)   

4 Nachivan 12.5 och 3 Nachivan 13.5 

48 Eurasian Moorhen Gallinula chloropus (Rörhöna)   

Längs vägen 8.5 och längs vägen 12.5 

49 Eurasian Coot Fulica atra atra (Sothöna)   

5 Shirvan NP 7.5. Observerad 3 dagar totalt 

50 Black-winged Stilt Himantopus himantopus (Styltlöpare)   

15 längs vägen 7.5, längs vägen 9.5 och längs vägen 11.5. Observerad 4 dagar totalt 

51 Pied Avocet Recurvirostra avosetta (Skärfläcka)   

50 Machmud Chala 8.5 

52 Black-bellied Plover Pluvialis squatarola (Kustpipare)   

5 Kizil Agach 8.5 

53 Northern Lapwing Vanellus vanellus (Tofsvipa)   

1 Shirvan NP 7.5 och 8 Kizil Agach 8.5 

54 White-tailed Lapwing Vanellus leucurus (Sumpvipa)   

2 Kizil Agach 8.5 

vid kanalmynningen, Baliqcilar. 

55 Kentish Plover Charadrius alexandrinus (Svartbent strandpipare)   

2 Kizil Agach 8.5 

56 Common Ringed Plover Charadrius hiaticula (Större strandpipare)   

85 Kizil Agach 8.5 

57 Little Ringed Plover Charadrius dubius (Mindre strandpipare)   

1 längs vägen 7.5 

58 Terek Sandpiper Xenus cinereus (Tereksnäppa)   

6 Kizil Agach 8.5 

59 Common Sandpiper Actitis hypoleucos (Drillsnäppa)   

1+1 hörd Machmud Chala 8.5, 1 Besh Barmag 9.5 och 1 längs vägen 12.5 

60 Green Sandpiper Tringa ochropus (Skogssnäppa)   

1 Shirvan NP 7.5 och 2 Machmud Chala 8.5 

61 Spotted Redshank Tringa erythropus (Svartsnäppa)   

25 Machmud Chala 8.5 

62 Wood Sandpiper Tringa glareola (Grönbena)   

1 Kizil Agach 8.5 
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63 Common Redshank Tringa totanus (Rödbena)   

3 Kizil Agach 8.5 och 4 Nachivan 12.5 

64 Eurasian Curlew Numenius arquata (Storspov)   

1 Kizil Agach 8.5 

65 Ruddy Turnstone Arenaria interpres (Roskarl)   

2 Kizil Agach 8.5 

66 Ruff Calidris pugnax (Brushane)   

30 Kizil Agach 8.5 

67 Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus (Myrsnäppa)   

17 Kizil Agach 8.5 

68 Curlew Sandpiper Calidris ferruginea (Spovsnäppa)   

300 Kizil Agach 8.5 

69 Dunlin Calidris alpina (Kärrsnäppa)   

50 Kizil Agach 8.5 

70 Little Stint Calidris minuta (Småsnäppa)   

35 Kizil Agach 8.5 

71 Common Snipe Gallinago gallinago (Enkelbeckasin)   

1 Kizil Agach 8.5 och 1 Nachivan 12.5 

72 Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus (Smalnäbbad simsnäppa)   

9 Machmud Chala 8.5 och 1 Kizil Agach 8.5 

73 Collared Pratincole Glareola pratincola pratincola (Rödvingad vadarsvala)   

10 Shirvan NP 7.5, 25 Kizil Agach 8.5 och 25 Besh Barmag 9.5 

sträck vid Besh Barmag 

74 Slender-billed Gull Chroicocephalus genei (Långnäbbad mås)   

2 Kizil Agach 8.5 

75 Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus (Skrattmås)   

5 Shirvan NP 7.5 och 500 Kizil Agach 8.5 

76 Little Gull Hydrocoloeus minutus (Dvärgmås)   

8 Kizil Agach 8.5 

77 Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus (Svarthuvad trut)   

1 Kizil Agach 8.5 

Vingskadad adult fågel i sommardräkt, trist men å så läckert… 

78 Caspian Gull Larus cachinnans cachinnans (Kaspisk trut)   

30 Shirvan NP 7.5. Observerad 3 dagar totalt 

79 Armenian Gull Larus armenicus (Armenisk trut)   

50 Nachivan 12.5 och 25 längs vägen 13.5 

rörliga småflockar 

80 Little Tern Sternula albifrons (Småtärna)   

2 längs vägen 7.5 och 30 Kizil Agach 8.5 

81 Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica (Sandtärna)   

35 längs vägen 7.5. Observerad 2 dagar totalt 

82 White-winged Tern Chlidonias leucopterus (Vitvingad tärna)   

4000 Shirvan NP 7.5, 500 Kizil Agach 8.5 och längs vägen 9.5 

83 Whiskered Tern Chlidonias hybrida (Skäggtärna)   

5 Shirvan NP 7.5, 15000 Kizil Agach 8.5 och längs vägen 9.5 

grov uppskattning över lagunen vid Kizil Agach 

 

 
En av säkert 15.000 skäggtärnor vid Kizil Agach. Foto Niklas Andersson 



  AVIFAUNA

   

 15 

84 Common Tern Sterna hirundo (Fisktärna)   

2 Shirvan NP 7.5, 250 Machmud Chala 8.5 och längs vägen 12.5 

85 Black-bellied Sandgrouse Pterocles orientalis (Svartbukig flyghöna)   

2 Nachivan 13.5 

överflygande i Negram, flera hörda 

86 Rock Pigeon Columba livia gaddi (Klippduva)   

4 Qubustan 9.5. Observerad 2 dagar totalt 

87 Stock Dove Columba oenas (Skogsduva)   

10 Besh Barmag 9.5 

sträckande  

88 Common Wood-Pigeon Columba palumbus (Ringduva)   

15 Shirvan NP 7.5. Observerad 5 dagar totalt 

89 European Turtle-Dove Streptopelia turtur arenicola (Turturduva)   

1 längs vägen 7.5 och 5 längs vägen 8.5. Observerad 3 dagar totalt 

90 Eurasian Collared-Dove Streptopelia decaocto (Turkduva)   

10 längs vägen 7.5 och 4 längs vägen 10.5. Observerad 7 dagar totalt 

91 Laughing Dove Streptopelia senegalensis (Palmduva)   

1 längs vägen 7.5 och längs vägen 9.5. Observerad 4 dagar totalt 

92 Common Cuckoo Cuculus canorus (Gök)   

25 Shirvan NP 7.5. Observerad 7 dagar totalt 

25+ i Shirvan, massor! 

93 European Scops-Owl Otus scops (Dvärguv)   

3 hörda längs vägen 7.5 

vid restaurangen i Salyan på kvällen 

94 Little Owl Athene noctua bactriana (Minervauggla)   

2 Shirvan NP 7.5 och 1 Xinaliq 10.5 

95 Long-eared Owl Asio otus (Hornuggla)   

1 Kizil Agach 8.5 

96 Short-eared Owl Asio flammeus (Jorduggla)   

2 Shirvan NP 7.5 

97 Eurasian Nightjar Caprimulgus europaeus (Nattskärra)   

1 Xinaliq 10.5 

98 Alpine Swift Apus melba (Alpseglare)   

50 längs vägen 10.5. Observerad 4 dagar totalt 

99 Common Swift Apus apus (Tornseglare)   

Observerad 7 dagar totalt 

100 Common Kingfisher Alcedo atthis (Kungsfiskare)   

1 Shirvan NP 7.5 och 1 Machmud Chala 8.5 

101 Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus (Grön biätare)   

150 Shirvan NP 7.5, 100 längs vägen 8.5 och 10 längs vägen 13.5. Observerad 5 dagar totalt 

vanlig i södra delarna 

 

 
Gröna biätare går inte att se sig trött på. Foto: Niklas Andersson 

 

102 European Bee-eater Merops apiaster (Biätare)   

15 Shirvan NP 7.5, 1 Xinaliq 10.5 och 150 längs vägen 12.5. Observerad 7 dagar totalt 

vanlig i Nachivan 
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103 European Roller Coracias garrulus (Blåkråka)   

9 Shirvan NP 7.5. Observerad 6 dagar totalt 

8 i sträckande flock dag 6 

104 Eurasian Hoopoe Upupa epops epops (Härfågel)   

2 Shirvan NP 7.5, 2+5 hörda Machmud Chala 8.5 och 5 längs vägen 9.5. Observerad 6 dagar totalt 

105 Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major poelzami (Större hackspett)   

2 längs vägen 10.5 

106 Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus (Balkanspett)   

3 längs vägen 8.5, 1 längs vägen 12.5 och 1 längs vägen 13.5 

par fint vid hotellet i Salyan 

107 Black Woodpecker Dryocopus martius (Spillkråka)   

1 Nazli Bulaq 10.5 

108 Lesser Kestrel Falco naumanni (Rödfalk)   

100 Shirvan NP 7.5 och 100 längs vägen 9.5. Observerad 5 dagar totalt 

vanlig! 

109 Eurasian Kestrel Falco tinnunculus tinnunculus (Tornfalk)   

5 Shirvan NP 7.5. Observerad 5 dagar totalt 

110 Eurasian Hobby Falco subbuteo (Lärkfalk)   

2 Besh Barmag 9.5 och 1 längs vägen 11.5 

111 Peregrine Falcon Falco peregrinus (Pilgrimsfalk)   

1 längs vägen 10.5 

adult vid gåsgamskolonin nära Xinaliq 

112 Red-backed Shrike Lanius collurio (Törnskata)   

3 Shirvan NP 7.5 och 3 Kizil Agach 8.5. Observerad 7 dagar totalt 

113 Lesser Gray Shrike Lanius minor (Svartpannad törnskata)   

10 Shirvan NP 7.5, 30+10 hörda längs vägen 8.5 och 25 längs vägen 9.5. Observerad 6 dagar totalt 

vanlig på trådar i f.f.a södra delen 

114 Woodchat Shrike Lanius senator (Rödhuvad törnskata)   

6 Qubustan 9.5 och 4 Nachivan 13.5 

115 Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus (Sommargylling)   

Upp till 5 längs vägen 7-10.5. Observerad 6 dagar totalt 

116 Eurasian Jay Garrulus glandarius krynicki (Nötskrika)   

2 längs vägen 11.5 och 1 Nachivan 12.5 

117 Eurasian Magpie Pica pica (Skata)   

Observerad 6 dagar totalt 

118 Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax (Alpkråka)   

100 Xinaliq 10.5, 50 Laza 11.5 och 1 längs vägen 12.5. Observerad 4 dagar totalt 

119 Yellow-billed Chough Pyrrhocorax graculus (Alpkaja)   

25 Xinaliq 10.5 

120 Eurasian Jackdaw Corvus monedula (Kaja)   

Observerad 3 dagar totalt 

121 Rook Corvus frugilegus frugilegus (Råka)   

Observerad 6 dagar totalt 

122 Hooded Crow Corvus cornix (Gråkråka)   

Observerad 7 dagar totalt 

123 Common Raven Corvus corax (Korp)   

2+2 hörda Qubustan 9.5, 2 Laza 11.5 och 5 Nachivan 12.5. Observerad 5 dagar totalt 

aktivt bo i Negram 

124 Calandra Lark Melanocorypha calandra (Kalanderlärka)   

5 Shirvan NP 7.5 

125 Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata (Asiatisk kalanderlärka)   

6 Nachivan 13.5 

på häckplats vid Ilandag 

126 Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla (Korttålärka)   

25 Nachivan 13.5 

127 Lesser Short-toed Lark Calandrella rufescens pseudobaetica (Dvärglärka)   

20 Shirvan NP 7.5 

128 Crested Lark Galerida cristata (Tofslärka)   

Observerad 6 dagar totalt 

129 Sky Lark Alauda arvensis (Sånglärka)   

Observerad 2 dagar totalt 

130 Wood Lark Lullula arborea (Trädlärka)   

1 längs vägen 10.5 

131 Horned Lark Eremophila alpestris (Berglärka)   

20 Xinaliq 10.5 
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132 Bank Swallow Riparia riparia (Backsvala)   

10 Shirvan NP 7.5 och 30 längs vägen 8.5. Observerad 3 dagar totalt 

133 Eurasian Crag-Martin Ptyonoprogne rupestris (Klippsvala)   

2 längs vägen 10.5 och 2 Laza 11.5. Observerad 4 dagar totalt 

flera områden i Nachivan 

134 Barn Swallow Hirundo rustica (Ladusvala)   

Observerad 7 dagar totalt 

135 Common House-Martin Delichon urbicum urbicum (Hussvala)   

Observerad 6 dagar totalt 

136 Coal Tit Periparus ater gaddi (Svartmes)   

2 Nazli Bulaq 10.5 

137 Great Tit Parus major major (Talgoxe)   

Längs vägen 9.5. Observerad 6 dagar totalt 

138 Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus (Blåmes)   

2 hörda Masalli 8.5 och längs vägen 9.5. Observerad 4 dagar totalt 

139 Eurasian Penduline-Tit Remiz pendulinus (Pungmes)   

4 Shirvan NP 7.5 och 4 Machmud Chala 8.5 

140 Rock Nuthatch Sitta neumayer rupicola (Klippnötväcka)   

7 Qubustan 9.5 och 4 Nachivan 13.5 

granne med östlig klippnöt i Nakhchivan 

 

 
Klippnötväcka vid Gobustan. Foto: Niklas Andersson 

 

141 Persian Nuthatch Sitta tephronota (Östlig klippnötväcka)   

15 Nachivan 12.5 och 1 Nachivan 13.5 

142 Wallcreeper Tichodroma muraria (Murkrypare)   

2 Laza 11.5 

143 Eurasian Wren Troglodytes troglodytes (Gärdsmyg)   

1 Kizil Agach 8.5 och längs vägen 10.5 

144 Cetti's Warbler Cettia cetti (Cettisångare)   

4 Kizil Agach 8.5 

145 Willow Warbler Phylloscopus trochilus (Lövsångare)   

1 längs vägen 7.5, 1 längs vägen 8.5 och 5 längs vägen 10.5. Observerad 5 dagar totalt 

146 Common Chiffchaff Phylloscopus collybita (Gransångare)   

1 längs vägen 8.5 och 1 Nachivan 12.5 

147 Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus lorenzii (Berggransångare)   

4 Laza 11.5 

i sista buskagen vid trädgränsen, nära Suvar Resort 

148 Green Warbler Phylloscopus nitidus (Kaukasisk lundsångare)   

15 längs vägen 10.5, 5 Laza 11.5 och 1 hörd längs vägen 12.5 

vanlig i Kaukasus bergsskogar! 

149 Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida (Eksångare)   

15 Shirvan NP 7.5, 10 längs vägen 8.5 och 1 Masalli 9.5. Observerad 4 dagar totalt 

150 Upcher's Warbler Hippolais languida (Orientsångare)   

10 Nachivan 12.5. Observerad 2 dagar totalt 

till synes vanlig i rätt biotop i Nachivan 
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151 Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus (Sävsångare)   

5 Nachivan 12.5 

vid sjön på 2.200m, Batabat 

152 Eurasian Reed-Warbler Acrocephalus scirpaceus fuscus (Rörsångare)   

Observerad 2 dagar totalt 

153 Great Reed-Warbler Acrocephalus arundinaceus (Trastsångare)   

4 Shirvan NP 7.5 och 2 Kizil Agach 8.5 

154 Blackcap Sylvia atricapilla dammholzi (Svarthätta)   

Observerad 2 dagar totalt 

155 Garden Warbler Sylvia borin (Trädgårdssångare)   

3 hörda Nachivan 12.5 

156 Lesser Whitethroat Sylvia curruca (Ärtsångare)   

1 hörd längs vägen 7.5 och 2 Nachivan 12.5 

157 Menetries's Warbler Sylvia mystacea (Östlig sammetshätta)   

15 Shirvan NP 7.5. Observerad 4 dagar totalt 

158 Greater Whitethroat Sylvia communis (Törnsångare)   

3 Nachivan 12.5 och 2 Nachivan 13.5 

rastande, Negram 

159 Spotted Flycatcher Muscicapa striata (Grå flugsnappare)   

1 Shirvan NP 7.5 och 1 längs vägen 9.5. Observerad 4 dagar totalt 

160 Rufous-tailed Scrub-Robin Cercotrichas galactotes (Trädnäktergal)   

4 Shirvan NP 7.5, 1 längs vägen 8.5, 1 Qubustan 9.5 och 10 Nachivan 12.5 

161 European Robin Erithacus rubecula hyrcanus (Rödhake)   

2 Nazli Bulaq 10.5 

162 White-throated Robin Irania gutturalis (Vitstrupig näktergal)   

3 Nachivan 12.5 

dalgången strax norr om Nachivan City, första stoppet den dagen. 

163 Common Nightingale Luscinia megarhynchos (Sydnäktergal)   

5 hörda längs vägen 7.5 och längs vägen 12.5. Observerad 4 dagar totalt 

164 Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata (Balkanflugsnappare)   

2 hörda Nazli Bulaq 10.5 

flera sj runt resorten  

165 Common Redstart Phoenicurus phoenicurus (Rödstjärt)   

Observerad 3 dagar totalt 

samamisicius 

166 White-winged Redstart Phoenicurus erythrogastrus erythrogastrus (Bergrödstjärt)   

7 Xinaliq 10.5 

på närmre 3.000m i blockterräng 

167 Black Redstart Phoenicurus ochruros ochruros (Svart rödstjärt)   

10 Laza 11.5. Observerad 2 dagar totalt 

semirufus och ochruros 

168 Rufous-tailed Rock-Thrush Monticola saxatilis (Stentrast)   

2 Xinaliq 10.5 

hanar 

169 Blue Rock-Thrush Monticola solitarius (Blåtrast)   

4 Nachivan 12.5 och 5 Nachivan 13.5 

170 Whinchat Saxicola rubetra (Buskskvätta)   

1 längs vägen 10.5 och 1 Laza 11.5. Observerad 3 dagar totalt 

171 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe (Stenskvätta)   

Observerad 3 dagar totalt 

172 Finsch's Wheatear Oenanthe finschii (Finschstenskvätta)   

1 Qubustan 9.5, 15 Nachivan 12.5 och 15 Nachivan 13.5 

5 par/familjer i wadin, Nachivan 

173 Pied Wheatear Oenanthe pleschanka (Nunnestenskvätta)   

4 Qubustan 9.5 

174 Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica melanoleuca (Medelhavsstenskvätta)   

1 Qubustan 9.5, 6 Nachivan 12.5 och 5 Nachivan 13.5 

tre platser i Nachivan 

175 Red-tailed Wheatear Oenanthe xanthoprymna chrysopygia (Kurdstenskvätta)   

6 Nachivan 12.5 och 10 Nachivan 13.5 

OBS! Persisk stenskvätta på svenska! Chrysopygia är egen art numera. 

176 Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina (Isabellastenskvätta)   

10 Shirvan NP 7.5 och 10 Besh Barmag 9.5. Observerad 4 dagar totalt 

177 Ring Ouzel Turdus torquatus (Ringtrast)   

1 hörd längs vägen 10.5 och 5 Laza 11.5 
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178 Eurasian Blackbird Turdus merula aterrimus (Koltrast)   

2 Masalli 8.5. Observerad 7 dagar totalt 

179 Song Thrush Turdus philomelos (Taltrast)   

2 hörda längs vägen 10.5 

180 Mistle Thrush Turdus viscivorus (Dubbeltrast)   

2 längs vägen 10.5 och 3 Nachivan 12.5 

181 Rosy Starling Pastor roseus (Rosenstare)   

750 Shirvan NP 7.5, 100 längs vägen 8.5, 1 Xinaliq 10.5 och 250 Nachivan 13.5. Observerad 6 dagar totalt 

minimisiffror, många 100+ flockar! 

 

 
Flockar med hundratals rosenstarar var en trevlig syn! Foto: Niklas Andersson 

 

182 European Starling Sturnus vulgaris caucasicus (Stare)   

Observerad 7 dagar totalt 

183 Alpine Accentor Prunella collaris montana (Alpjärnsparv)   

9 Xinaliq 10.5 

184 Radde's Accentor Prunella ocularis (Svartkronad järnsparv)   

1 Nachivan 12.5 

vid Batabat. Upptäckt tidigare i veckan av vår lokale guide, en av resans höjdare! 

185 Dunnock Prunella modularis (Järnsparv)   

Observerad 2 dagar totalt 

186 Western Yellow Wagtail Motacilla flava (Gulärla)   

1 Shirvan NP 7.5 och 40 Kizil Agach 8.5. Observerad 5 dagar totalt 

feldegg på häckplats samt andra raser sträckande. 

187 Gray Wagtail Motacilla cinerea (Forsärla)   

7 längs vägen 10.5 och 1 Laza 11.5 

188 White Wagtail Motacilla alba (Sädesärla)   

Observerad 7 dagar totalt 

189 Tawny Pipit Anthus campestris (Fältpiplärka)   

2 Nachivan 13.5 

190 Tree Pipit Anthus trivialis (Trädpiplärka)   

Observerad 2 dagar totalt 

191 Red-throated Pipit Anthus cervinus (Rödstrupig piplärka)   

2 Shirvan NP 7.5, 1 Kizil Agach 8.5 och 1 Besh Barmag 9.5 

192 Water Pipit Anthus spinoletta (Vattenpiplärka)   

Observerad 3 dagar totalt 

vanlig på högre höjd i Kaukasus 

193 Rock Bunting Emberiza cia prageri (Klippsparv)   

4 längs vägen 10.5, 3 Nachivan 12.5 och 3 Nachivan 13.5 

194 Gray-hooded Bunting Emberiza buchanani (Bergortolan)   

12 Nachivan 12.5. Observerad 2 dagar totalt 

till synes vanlig i rätt biotop i Nachivan 

195 Ortolan Bunting Emberiza hortulana (Ortolansparv)   

5 Nachivan 12.5 

Batabat, rastande 
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196 Black-headed Bunting Emberiza melanocephala (Svarthuvad sparv)   

8 Shirvan NP 7.5, 14 längs vägen 8.5 och 20 längs vägen 9.5. Observerad 5 dagar totalt 

 

 
Vardagsart med svensk ”rarriskänsla”, svarthuvad sparv. Foto: Niklas Andersson 

 

197 Reed Bunting Emberiza schoeniclus (Sävsparv)   

1 Shirvan NP 7.5 

198 Corn Bunting Emberiza calandra (Kornsparv)   

1 Shirvan NP 7.5 och 5 längs vägen 9.5. Observerad 6 dagar totalt 

199 Common Chaffinch Fringilla coelebs solomkoi (Bofink)   

Observerad 2 dagar totalt 

200 Trumpeter Finch Bucanetes githagineus (Ökentrumpetare)   

1 Nachivan 12.5 och 2 Nachivan 13.5 

två platser i Negram 

201 Mongolian Finch Bucanetes mongolicus (Mongolfink)   

3 Nachivan 13.5 

Vid klipporna i Negram 

202 Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula rossikowi (Domherre)   

2 Nazli Bulaq 10.5 

203 Common Rosefinch Carpodacus erythrinus (Rosenfink)   

1 Masalli 9.5, 5 längs vägen 10.5 och 15 Laza 11.5. Observerad 4 dagar totalt 

204 Great Rosefinch Carpodacus rubicilla (Större rosenfink)   

2 Laza 11.5 

Snabbt förbiflygande 5 min innan avfärd... 

205 European Greenfinch Chloris chloris turkestanica (Grönfink)   

Observerad 2 dagar totalt 

206 European Goldfinch Carduelis carduelis colchicus (Steglits)   

Observerad 7 dagar totalt 

207 Twite Carduelis flavirostris brevirostris (Vinterhämpling)   

10 Xinaliq 10.5, 15 Laza 11.5 och 5 Nachivan 12.5 

 

 
Vinterhämpling var synes vanlig i Kaukasus. Foto: Niklas Andersson 

 

208 Eurasian Linnet Carduelis cannabina (Hämpling)   

2 längs vägen 10.5. Observerad 4 dagar totalt 
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209 Fire-fronted Serin Serinus pusillus (Rödpannad gulhämpling)   

10 längs vägen 10.5 och 20 Laza 11.5 

210 Hawfinch Coccothraustes coccothraustes (Stenknäck)   

1 Nazli Bulaq 10.5 

211 House Sparrow Passer domesticus (Gråsparv)   

Observerad 7 dagar totalt 

212 Spanish Sparrow Passer hispaniolensis transcaspicus (Spansk sparv)   

10 Shirvan NP 7.5 och 5 Machmud Chala 8.5. Observerad 3 dagar totalt 

213 Eurasian Tree Sparrow Passer montanus (Pilfink)   

4 Shirvan NP 7.5. Observerad 3 dagar totalt 

214 Rock Petronia Petronia petronia exigua (Stensparv)   

3 Qubustan 9.5, 10 längs vägen 10.5 och 25 Nachivan 12.5. Observerad 4 dagar totalt 

vanlig i Nakhchivan 

215 Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla (Blek stensparv)   

10 Nachivan 12.5 och 5 Nachivan 13.5 

vanlig i rätt biotop i Nachivan 

216 White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis alpicola (Snöfink)   

Observerad 1 dag totalt 

 

 

 
 

 

 
Lammgam var till synes vanliga i Kaukasus. Foto: Niklas Andersson 
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Däggdjur  
1 European Hare Lepus europaeus (Fälthare)   

2 Shirvan NP 7.5 och 1 Laza 11.5 

2 Coypu Myocastor coypus (Sumpbäver)   

1 Kizil Agach 8.5 

3 Golden Jackal Canis aureus (Guldschakal)   

1 Kizil Agach 8.5 

4 Gray Wolf Canis lupus (Varg)   

2 Laza 11.5 

5 Red Fox Vulpes vulpes (Rödräv)   

1 Nachivan 12.5 och 1 Nachivan 13.5 

6 Bezoar Capra aegagrus (Vildget)   

2 Nachivan 12.5 och 1 Nachivan 13.5 

7 Eastern Tur Capra cylindricornis (Östkaukasisk stenbock)   

5 Xinaliq 10.5 och 5 Laza 11.5 

8 Goitered Gazelle Gazella subgutturosa   

20 Shirvan NP 7.5 

 

Reptiler 
1 Spur-thighed Tortoise Testudo graeca (Morisk sköldpadda)   

1 Nachivan 12.5 och 1 Nachivan 13.5. Observerad 2 dagar totalt 

En 5/6-kilos i wadin 12.5! 

2 Caspian Turtle Mauremys caspica (Kaspisk bäcksköldpadda)   

15 Kizil Agach 8.5 

3 Blunt-nosed Viper Macrovipera lebetina   

1 Nachivan 12.5.  

nyligen trafikdödad, stort exemplar på närmre metern. 

 

 
 

 
                           Skådar oss upp genom Kaukasus med vår stabila UAZ. Foton: Tomas Axén Haraldsson 


