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OMSLAG. Östlig klippnötväcka, Persepolis. Natur och kultur. Foto: Peter Andersson 
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Elham Shaniti, MU och Ehsan, Eram Garden 12 april. Foto: okänd 

 
 

INLEDNING 

Fåglar, Esfahan och Persepolis – Iran i april är den ultimata Natur- och Kulturresan. Med utmärkta 
guider (inklusive förträffliga kunskaper i engelska, något Iran inte kunde erbjuda för femton år sedan) 
lotsades vi genom några av Mellersta österns (och Gamla världens) mest sevärda kulturminnen. Sam-
tidigt åkte vi hiss fram och tillbaka inte bara mellan århundradena utan också mellan årtusendena – vår 
lunch i Shusha den 12 april snuddade vid de mänskliga högkulturernas gryning med kilskrift och annat 
märkligt. På den tiden – mitten av 3000-talet f.Kr. – hette staden Susa och låg i Elam. Föga anade ela-
miterna att vi drygt 4.000 år senare på elektronisk väg skulle lägga upp dagliga rapporter från vår resa 
på AviFaunas hemsida. Tanken svindlar.  
  I både Esfahan och Shiraz befinner man sig drygt 1.000 m.ö.h. vilket gör att vädret även soliga dagar 
är synnerligen behagligt. Över huvud taget hade vi fantastisk tur med vädret och hotande nederbörd 
vek ständigt undan, även om vi just den 12 april fick korta dagen lite på grund av regn när vi besökte 
Choga Zanbil.  
  För finsmakaren när det gäller fåglar håller Iran lika hög klass som beträffande antikens kultur. 
Ökennattskärra, stubbstjärtseglare, grön biätare, turkestantörnskata, mesopotamisk kråka, hypokolius, 
irakskriktrast, afghanskriktrast, ökensångare, östlig klippnötväcka, vitstrupig näktergal, finschstensk-
vätta, tamarisksparv, ökenfink och svarthuvad sparv är bara några av alla arter vi kunde slicka i oss.  
  En extra bonus när man besöker Iran är att man blir så väl mottagen. Iraniernas behov av internatio-
nella kontakter är nästan rörande. I Eram Garden i Shiraz möttes vi av den lokala skådaren Elham 
Shaniti, helt enkelt för att hon tyckte det var kul att träffa europeiska skådare. Ja, hon tyckte att det var 
så högtidligt att hon bad om att få föreviga tilldragelsen med ett foto. 
  Senare på kvällen blev vi på hotellet avtackade av Azardokht Nozari, ansvarig för naturturismen i 
provinsen Khuzestan, med varsitt exemplar av A guide to the birdwatching in Khuzestan . Man anade 
nog att hon tyckte det var lite ärofullt att få besök ända från Sverige. Då blir man glad. 



RESEDAGBOK 

 

Pasergad, Cyrus den stores grav. Foto: Per Hill  

 
Tisdag 3 april 
Flyg från Stockholm respektive Köpenhamn och flera 

timmars väntan i Istanbul. När det närmar sig vår avfärd 

blir vi helt perplexa när vi tittar på tavlorna med avgångs-

tider: de flesta flygen till Europa är försenade. Och det är 
inga dåliga förseningar heller – 7, 8, 9 och nästan 10 

timmar! Dock är inte vårt flyg till Teheran berört, tack 

och lov. 

  Det visar sig senare att någon dator pajat någonstans 

(Frankfurt?) vid 13-tiden på tisdagen så att de flesta 
europeiska internationella flygens slottider bara raderats. 

Men våra flyg som avgick vid 11-tiden berördes inte. 

Heller inte vårt nattflyg som går österut mot Asien. 

 

Onsdag 4 april 
Vi landar i Teheran 0130 lokal tid, kommer smidigt 

igenom visumprocessen men leds sen fel så att vi hamnar 

i Terminal A – där vårt bagage inte finns. Långt om länge 

visas vi dock rätt, till Terminal B där vårt bagage står väl 

samlat och väntar på oss. 
  Kort promenad till flygplatshotellet Ibis och vi är i säng 

nästan kl 03. 

  Frukost kl 08 efter drygt 4 timmars sömn (men de som 

sov på flyget är ändå så pass att de håller ihop). I fru-
kostmatsalen träffar vi även en kvartett som åkt i förväg 

och gjort Teheran några dagar. Avfärd kl 09 i en jättebuss 

tryggt rattad av chaufför Reza.  

  Inte mycket skådning idag, men en rejäl dos kulturupp-

levelser i Kashan. Allt under ledning av vår kulturguide 
för dagen, Alex, med suverän engelska, djupa kunskaper 

om det mesta, en pedagogisk ådra av gott mått och en 

entusiasm som smittar av sig.  

 

Bāgh-e Fin – avancerade springbrunnar. Foto: Magnus 
Ullman 

 

  Mest tid ägnar vi åt Persiska trädgården Fin (Bāgh-e 

Fin) och undervisas bland annat om grundprincipen för 

den Persiska trädgården: 1) muromgärdad, 2) höga träd 

och 3) vatten. Vi får också veta mycket om hur vattnet 

via små fontäner leds genom kanaler och bassänger.  

  Vi gör också ett besök i badhuset och får höra om vilka 

hemska händelser (komplotter och mord på hög nivå) 

som timade där för drygt 150 år sedan.  
 

Finfin balkanspett i trädgården Bāgh-e Fin. Foto: Hans 

Vallin 

 
  Här gör vi också dagens ornitologiska observation, 

nämligen en hanne balkanspett vid ett bo 5–6 meter upp i 

en cypress. Snygg observation!  

  Därefter vidare genom Kashan till en restaurang i ett 

äldre hus med traditionell arkitektur, bland annat en 
innergård nersänkt i marken.  

  Mätta fortsätter vi till något av de historiska hus som 

Kashan är berömt för, ett gammalt köpmannahus med 

intrikat arkitektur för att skapa svalka på sommaren och 
värme på vintern. 

 

Orientering i Kashans badhuskultur. Foto: Magnus Ull-

man 
 

  Dagens sista besök görs i ännu ett badhus, både vackert 

och ändamålsenligt byggt och mycket fint restaurerat. 

  Därefter kör vi ut mot vårt nattlogi i Maranjaböknen, 

och möts på vägen ut av sandstorm – det hade vi inte 
räknat med (men ser ändå en tofslärka längs vägen). 

Chauffören tycker dessutom att vägen inte lämpar sig för 

hans buss, så han håller obetydligt över 15 km/t. I mörk-

ret når vi långt om länge Ahmad Camping, ganska påvert 

boende. En bra tröst är dock att artgenomgången är 
snabb! Vi hinner den gott och väl för vi får vänta rejält på 

middagen. 
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Torsdag 5 april 
Tack och lov har sandstormen lagt sig under natten. Men 
när vi träffas utanför våra rum vid ”soluppgången” kl 

0645 börjar det just regna. Lyckligtvis endast ett stilla 

regn, så det går hyggligt att skåda ändå.  

  Dock är det rätt kulet och stilla och förutom en och 

annan tofslärka inte mycket att titta på. Vi harvar dock på 
en stund före frukost och drar in en del arter. Mest över-

raskande är kanske 2 alpkråkor, gissningsvis övervintrare 

från Karkass-bergen, en bergskedja på andra sidan Ka-

shan. Under zoroastrisk tid (d.v.s. innan araberna kom 

med islam) la man sina döda åt gamarna uppe i Karkass-
bergen innan man tog hand om de resterande benen. Det 

har föreslagits att engelskans ”carcass” (kadaver) har sitt 

ursprung i namnet på dessa berg – men så torde det inte 

vara. En källa uppger istället ”from Anglo-French 
carcois, from or influenced by Old French charcois  

(Modern French carcasse) "trunk of a body, chest, car-

cass," and Anglo-Latin carcosium "dead body," all of 

unknown origin; original form uncertain.”  

  Stöddigast är väl annars en isabellastenskvätta som visar 
sig fint. I ett stort gäng tjattrande gråsparvar i en vass ser 

vi runt 15 spanska sparvar (det är bara hannarna vi räk-

nar).  

  Efter frukost far vi vidare in i öknen i 4WD-fordon. 

Stopp ganska snart vid 2 ökenstenskvättor som inte visar 
sig mer än halvbra. Därför nytt stopp efter en stund vid 6 

ökenstenskvättor varav flera visar sig utmärkt. Allra bäst 

är dock att en liten ökensångare håller till här också, 

ibland dolt i buskage, ibland helt öppet på marken. Öken-
sångaren är lite blöt men i samband med att vi ser den 

upphör regnet. Det är vi glada för – men allra gladast att 

vi helt slapp sandstormen från igår kväll.  

  Vi hinner också stanna till vid en turkestantörnskata som 

också visar sig hyggligt i en busktopp. 
  Därefter drar vi på sista biten till Maranjab karavanseraj. 

Denna helg avslutas iraniernas stora helg (Norouz, nyår) 

och därför är det mer folk och lite stökigare än vanligt vid 

den för det mesta rätt stillsamma serajen. Vi spanar ändå 

in en hel del sevärda fågelarter, speciellt vid en liten 
rännil som efter några meter i öknen upphör att existera. 

Åtminstone 6 citronärlor visar sig i flera omgångar, me-

dan en ökentrumpetare endast gör ett kort gästspel. Ett 

par forsärlor går vid kanten av en större damm och 3 

bleka klippsvalor drar fram och tillbaka i jakt efter insek-
ter. Dessutom visar sig 8 korttålärkor, någon av dem på 

hyggligt närhåll på marken.  

  Tillbaka till vår camp för lunch varefter vi påbörjar 

20+milafärden till Esfahan, mestadels bra och snabba 
vägar. Ett av de mer lyckade diesel/kaffe/restroom-

stoppen görs vid Aftab Natanaz – där ett par stäppörnar 

visar sig innan bussen ens hinner stanna. Strax bakom 

bensinmacken tycks finnas en rast- och övernattnings-

plats för rovfåglar som gissningsvis brukar besöka nån 
soptipp som vi förmodar finns i närheten. Här räknar vi in 

50 stäppörnar, 2 kejsarörnar, 1 gåsgam och – kanske mest 

överraskande – 1 grågam. En alpkråka flyger också förbi 

över macken. När vi långt om länge fått vårt kaffe och är 

beredda kliva in i bussen – och blickar mot bergen åt 
andra hållet – kommer först en äldre kungsörn och lite 

senare en 2k kungsörn. Vilken rovfågelsmack! 

  Ganska smidig incheckning på fashionabla Abbasi Hotel 

i Esfahan – och därmed är vår hotellstandard höjd ett 
antal steg! 

 

Fredag 6 april 
Fågelmässigt förmodligen en av de sämsta i AviFaunas 
historia, med kohäger som tyngsta art! 

  Orsaken är att dagen i sin helhet ägnas åt sightseeing i 

den mycket sevärda staden Esfahan under ledning av vår 

lokale guide Mehrdad. Staden är vida berömd för sin 

arkitektur framför allt från safavidernas dynasti på 1500- 
och 1600-talen. Vädret är synnerligen behagligt, uppåt 

20° och med ett lätt molntäcke (det utlovade regnet torkar 

dessutom inne). 

  Vi börjar dock strax utanför staden vid ett 1600 år 

gammalt torn där zoroastrerna brände en eld högt uppe på 
en bergknalle en gång i tiden. Högt däruppe sitter en 

fågel som med största sannolikhet är en svartvit sten-

skvätta – men tyvärr lite för stort avstånd för säker artbe-

stämning. 

  Därefter gör vi ett par av Esfahans klassiska broar, 
kanske det staden i första hand är berömd för. Vi börjar 

vid den långa och smäckra ”33-valvsbron” (som har 35 

valv, men det känns ju helt naturligt). Mycket sevärd – 

men vad som något förtar upplevelsen är att den grunda 

floden Zayandeh är snustorr! På grund av vattenbrist 
släpper myndigheterna på vattnet genom Esfahan endast 

vid vissa tillfällen, medan det släpps på genom Qom eller 

någon annan stad vid andra tillfällen. Inte riktigt OK 

tycker vi, som kommit för att uppleva Esfahans storhet. 

  En vacker stad med grönskande alléer längs många av 
gatorna. Efter besök vid ytterligare en magnifik bro släp-

per bussen av oss vid Imamtorget där vi förutom besök i 

Qeysariebasaren (med visit både hos en miniatyrmålare 

och en tillverkare av handgjorda dukar och löpare) äter 

lunch och presenteras för den iranska specialiteten ”kros-
sad soppa” (observera att det är undertecknads namn, inte 

det officiella iranska namnet på rätten). Efter maten kaffe 

på maten på svenskt vis, dock olika former av persiskt 

kaffe, persiskt te och en del andra varianter (inklusive 

americano!).  
 

Samling utanför Fredagsmoskén. Foto: Per Hill  

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Qeysariebasaren&action=edit&redlink=1
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  Vi hinner också ett gediget besök vid den stora Fre-

dagsmoskén, Masjid-i Jami, i väsentliga delar redan från 

seldjukisk tid på 1000-talet. Stoslaget, vackert med fan-

tastiska Esfahan-blå kakelarbeten. Numera löser man 

inträdesbiljett och går utan vidare in – för byggnaden har 
nämligen förvandlats från moské till museum (så stadens 

muslimer får vända sig någon annanstans för sin fredags-

bön). Onekligen storslaget, som sagt, men det hela känns 

lite kalt och öde utan de religiösa besökare som normalt 

hade varit här.  
  Vi gästar dessutom palatset Chehel Sotoon, också det 

från safavidisk tid (1600-tal). En vacker och (som van-

ligt) välskött trädgård samt med spännande målningar 

som har några hundra år på nacken och vars motiv vår 

guide förklarar för oss. 
  Dagens sista äventyr är ett obligatoriskt föredrag hos en 

matthandlare där den ena mattan vackrare än den andra 

visas upp för oss. Tveksamt om någon i gruppen var 

inställd på att köpa en matta, men som rl:en uttryckte 

saken: den som köper en äkta persisk matta i Iran kom-
mer inte att ångra sig. Några får mycket riktigt en snygg 

väska med något ännu snyggare innehåll med sig.  

 

Lördag 7 april 
Klockan 08 regnar det i Esfahan, så vi tycker att det är 
läge att lämna staden. Men först efter ett stopp vid Mar-

davij duvslag, en stor och imponerande byggnad med 

några hundra år på nacken, numera pietetsfullt restaure-

rad. Här ger man mat och husrum åt 150 tamduvor (en 

gång kanske 1000 exemplar), idag mest som en musei-
verksamhet, men ursprungligen för att ta hand om spill-

ningen för gödningsändamål.  

  Vid ett tankstopp ser vi två hybrider medelhavs- x nun-

nestenskvätta, som tyvärr verkar har bråttom på sin resa 

norrut. 
 

En av flera stenskvättor vid Izadkhast, en isabella. Foto: 

Per Hill 

 

  Första organiserade stopp sker vid Izadkhast karavanse-

raj – och då har regnet upphört, så vi får en studs över-
raskande fin skådning. Östlig klippnötväcka, minerva-

uggla, alpkråkor, alpseglare, turkestantörnskata och en 

hel hoper stenskvättor: medelshavs, isabella, nunne och 

vanlig svensk. Inte illa! Vi firar med en kopp kaffe på 

stående fot, serverad av vår chaufför Reza. 
 

 
Minervauggla, Izadkhast. Foto: Per Hill 

 
  Vi har många, många mil att köra idag så vi jagar vidare 

mellan regnskurarna. God lunch (vegetarisk respektive 

köttgryta) på enkel men trevlig restaurang längs vägen.  

  Vi har hela tiden Zagros, den ena av Irans två betydelse-
fulla bergskedjor, på vår högra sida längs vägen. Vi kör 

även över en utlöpare av Zagros och passerar passhöjden 

2.550 m.ö.h. – men det känns inte riktigt som vi är så 

högt. 

  Så småningom når vi dagens huvudmål, Pasergad, där 
vår nya kulturguide Tahereh Karimi väntar på oss. Vi 

chockar henne en smula genom att vara synnerligen 

fokuserade på fåglarna, men hon verkar ta det med ro och 

får ändå berätta en hel del om Cyrus den store, Darius 

etc. Osannolikt fint och behagligt väder även här – mitt 
emellan två rejäla regnskurar som kommer när vi sitter i 

bussen. 

 

Pasergad: ovanligt fina obsar på ökenfink. Foto: Hans 
Vallin 

 

  Tjockt med eksångare sjunger och hoppar öppet längs 

ett par tallrader när vi går in mot Cyrus grav. Även tjockt 
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med isabellastenskvättor, varav några verkar häcka. Så 

får vi syn på en halv ökenfink som sticker upp skallen ur 
gräset. Den flyger iväg, men så dyker en till upp och en 

till. Och därefter flockar som sitter i träden, på några 

ställen sjungande! Verkligen en gedigen ökenfinksobser-

vation! Andra arter här är turkestantörnskata, sjungande 

kalanderlärka, spelande vaktel och fältpiplärka. 
 

Skådning & kultur. Cyrus den stores grav. Foto: Peter 
Andersson 

 

  Strax efter kl 20 når vi Shiraz hotell i Shiraz och kan 

konstatera att det sannerligen inte är något fel på standar-
den här heller (5 stjärnor). Dock är hotellet så stort att 

logistiken blir en aning komplicerad. För att komma till 

våra rum på våning 10 får vi ta hissen till våning 6, gå 

tvärs igenom en stor hall/lobby och så ta en ny hiss till 

vår våning.  
  Till middagen hiss ner till våning 6, tvärs igenom sagda 

lobby och ny hiss ner till restaurangen på våning 4. Vi 

improviserar idag med italiensk restaurang.  

 

Söndag 8 april 
Frukost 0730, avfärd 0815 genom Shiraz som upplevs 

större och med intensivare trafik än Esfahan. Vårt första 

mål är Botaniska trädgården, Eram Garden. Här möts vi 

av Elham Shaniti, en lokal skådare (som Ehsan haft 

kontakt med) helt enkelt för att hon tycker att det är kul 
att träffa europeiska skådare. Tyvärr är hennes engelska 

nästan lika dålig som vår farsi, så det blir begränsad 

konversation via Ehsan och Tahereh.  

  Fin, strålande välskött trädgård som en gång var en 

kungs trädgård (det mesta vi tittat på har minst en kung 
inblandad). Gott om eksångare – och vi kan konstatera att 

vi kommit mitt i eksångarstöten. Dessutom flera purpur-

solfåglar inklusive några glänsande blåsvarta sjungande 

hannar. I övrigt en rätt svensk fauna med koltrast, taltrast, 
svarthätta och talgoxe. Vår hutlöst dåliga däggdjurslista 

får en riktig skjuts tack vare fina obsar på 2 indiska mun-

gor. Nästan märkligt oskygga, så man förstår att detta är 

ett populärt djur som inte jagas.  

  Nästa mål är Pink Mosque med sina fantastiska färgade 
glasfönster och sin 80 meter djupa brunn (vattnet drogs 

upp av en oxe) så att det fanns vatten att tvätta sig innan 

bön. Här trängs vi med andra turister, såväl iranska som 

europeiska – och rl:en kan konstatera att Iran numera 

besöks av avsevärt fler européer än under första resan 
2003. 

 

Lokal basar i Shiraz. Färgprakt. Foto: Per Hill 

 

  Därefter vandring genom en lokal basar – med hur 
mycket färggranna kjolar och andra kläder som helst fram 

till en kryddaffär där de flesta passar på att bättra på sitt 

förråd av saffran.  

  Lunch på överraskande flott (men inte överdådig) re-

staurang i denna stadsdel – som vanligt mycket grönsa-
ker, gott och varierat. Det är lustigt att se vilka olika 

dryckesvanor de olika AviFauna-grupperna har. I denna 

grupp är det ingen som dricker den alkoholfria ölen 

(överraskande populär i vissa andra grupper) utan alla 

dricker vatten. Förutom Peter som har den goda smaken 
att avnjuta den lokala yoghurtdrycken dough, för dagen 

dessutom av det förtroendeingivande märket ”Alis”.  

  Det är tröttande att vara på semester så vi tar en dryg 

timmes siesta på hotellet. 

  Eftermiddagen startar i ännu en imponerande välskött 
park, nämligen poeten Sa’dis grav. Sa’di var aktiv för 

800 år sedan men är fortfarande levande i det iranska 

samhället. Vår guide berättar om hans öden och äventyr. 

Vi berättar för henne att det även här är gott om eksånga-
re. 

  Vidare till Seven Bodies, ännu en fin trädgård (bakom 

höga murar, så utifrån anar man inte vad som döljer sig) 

med diverse gamla gravar. Johan gräver dessutom fram 

en sydnäktergal, som dock tyvärr inte visar upp sig sär-
skilt bra men åtminstone sjunger några strofer.  

  Dagens sista välskötta park är poeten Hafiz grav. Hafiz 

var aktiv för 700 år sedan och är om möjligt ännu mer 

levande för den moderne iraniern. Det är nästan rörande 

att se vilken vördnad vissa besökare visar hans grav. 
Andra besökare verkar minst lika nöjda med att låta sig 

fotograferas av eller med oss. En äldre gentleman hälsar 

oss dessutom välkomna i hans land inte mindre än två 

gånger och berättar dessutom att han är revolutionsgar-
dist. Så fick vi veta det. 

  Ett antal eksångare även här.  

  Vi avslutar i parkens kafé med en espresso och en rejäl 

omgång saffransglass, en delikatess ingen besökare i Iran 

bör missa. Resans höjdpunkt? 
 

Måndag 9 april 
Resans viktigaste kulturdag. Kryddad med ett antal kul 

fågelobservationer! Vi lämnar hotellet kl 0815 för en 

timmes färd till Persepolis, där vi vandrar runt i 4 timmar 
(inklusive kortare kaffepaus) i bästa tänkbara sommarvä-

der. Redan när vi lämnar bussen hör vi sjungande ek-

sångare och näktergal.  
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Vi får veta allt om Apadana. Foto: Magnus Ullman 

 

  Tahereh berättar om Darius och Xerxes och de andra 

akemenidiska kungarna liksom Alexander den stores 

slutgiltiga skövling av området 330 f Kr. Mycket är 
förstört, många kolonner välta eller borta – det märkliga 

är väl att så mycket finns kvar, inklusive Apadanas fina 

och välbehållna reliefer med folkslag från hela det väldi-

ga riket. 

  I sakta mak vandrar vi runt och låter oss störas av de 
fåglar som dyker upp. Resans första stäppvråk (mörk 

morf) seglar över. Några stenskvättor visar sig inklusive 

en hona nunnestenskvätta och en trolig hanne finschs-

tenskvätta. 

 

Apadana – märkligt välbevarade drygt 2000 år gamla 

reliefer. Foto: Magnus Ullman 

 

  Efter besök på pedagogiskt museum och skön kaffe-
stund i skuggan klättrar vi upp en liten bit på berget för 

besök vid någon av områdets tre kungagravar. Ett par 

östliga klippnötväckor på vägen upp. Möjligen lite över-

raskande flyger åtminstone 1 stubbstjärtseglare över (lifer 

för vår guide Ehsan som därmed sett 378 arter i Iran (max 
en handfull skådare har sett fler). Han brukar för övrigt 

kryssa när han reser med AviFauna). Även någon rost-

gumpsvala jagar förbi.  

  Och på vägen ner får vi återkontakt med den vita och 

svarta stenskvättan och kan konstatera att det verkligen 
rör sig om en hanne av finschstenskvätta, sjungande 

dessutom. Och i hans närhet en hona – uppenbarligen 

häckande trots att vi är långt söder om häckplatser som de 

anges på utbredningskartor. 
  På väg ut får vi se ytterligare 2 östliga klippnötväckor, 

fina obsar när de sitter på de legendariska statyerna! 

  Knappt tio minuters bussresa till stor men trevlig restau-

rang för områdets alla turister där vi sitter hur skönt som 

helst utomhus i skuggan under ett träd. Som vanligt god 
mat även om bufféuppläggningen ser en smula påver ut. 

Torde vara resans första restaurang med wifi förutom 

våra hotellrestauranger.  

 

Varmt och skönt. Men behagligast i skuggan. Persepolis. 

Foto: Magnus Ullman 

 
  Knappt tio minuters bussresa till dagens sista muntra-

tion, gravplatsen Nagshe Rustam. Väldiga gravdekoratio-

ner är uthuggna i de höga, lodräta klipporna för Darius 

och ytterligare några av de akemenidiska kungarna. Här 

finns även några mindre reliefer uthuggna från den dyna-
sti som så småningom efterträdde akemeniderna, nämli-

gen sasaniderna från 200-talet och framåt. En detaljerad, 

välbevarad relief visar hur den första sasanidiske kungen, 

Shapur I, får sin kungamakt av Ahura Mazda, zoroastrer-
nas gud. 

  Även här röner fåglarna berättigad uppmärksamhet även 

om den adulta smutsgam vi ser visar sig upprörande kort. 

En örnvråk passerar också. En berberfalk glider emeller-

tid snyggt och långsamt över våra huvuden. Roligast är 
kanske ändå ett gäng stubbstjärtseglare även här, som vi 

kan avnjuta lite omsorgsfullare. Ett par av östlig klip p-

nötväcka håller till högt däruppe vid ett bo som regn-

skyddas av en klippgravs överhäng. Dessutom någon 

alpseglare och 2 (troligen bofasta) alpkråkor. 
  Avslutningsvis chillar vi en stund med en kall dryck vid 

utgången (det är då berberfalken visar sig). Under färden 

hem bussobsar vi en mörk örnvråk och 1 + 1 blåkråka.  

 

Tisdag 10 april 
Lång transport över Zagrosbergen till Persiska viken. Vi 

stannar till vid passhöjden 2.200 m.ö.h. vid skogsreserva-

tet Arzhan and Parishan Protected Area med gott om ekar 

modell mindre. Först bara talgoxar (av den lokala rasen 
zagrossiensis) men efter hand trillar den ena arten efter 

den andra in i den glesa, fina ekskogen. De lokala stjärt-

mesarna (rasen alpinus) är betydligt mörkare än våra –  

och sjungande lövsångare gläder. Några rödhuvade törn-

skator visar upp sig fint medan en vitstrupig näktergal 
försvinner för fort. Allra roligast är kanske 4 sjungande 

mästersångare, en dessutom med en hona. Några lokala 

nötskrikor (rasen krynicki) visar sig inte särskilt bra men 

däremot ovanligt fina obsar av rostgumpsvala när vi 

återvänt till bussen. 
  Vi fortsätter nerför berget och går på lite lägre höjd och 

planare mark i ännu något glesare ekskog vid Parak. 

Minst lika fin utdelning! Av nunnestenskvätta ser vi 1 ad 

+ 1 2k hanne. Ytterligare några rödhuvade törnskator, 

flera nötväckor (rejält färgade undertill) och dessutom 
matande dubbeltrast närmare 100 mil söder om vad kar-

tan i Ökenguiden anger! Allra roligast här är väl en hona 

vitstrupig näktergal som sitter lugnt och stilla i ett träd på 
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hyggligt håll. Just när vi ska kliva in i bussen får vi syn 

på en masktörnskata, även den visar sig väl.  
 

Resans enda masktörnskata. Parak. Foto: Per Hill 

 
  Lunch i den lilla staden Kazerun innan vi begår sasani-

dernas historiska stad Bishapur inklusive reliefer uthugg-

na i klippan för att hylla de sasanidiska kungarnas tre 

segrar över romarna. I vanlig ordning fin fågelskådning, 

kanske toppad av ett gäng afghanskriktrastar, kanske 
resans tyngsta art. Några svarthuvade sparvar sitter och 

sjunger, möjligen på sydgränsen av häckningsutbredning-

en (men kanske på flyttning). Turkestantörnskata, den 

första fina hannen. Sjungande sydnäktergal samt några 
purpursolfåglar och en hona medelhavsstenskvätta. Nå-

gon ser ett gäng hypokolius snabbt flyga förbi.  

  Till sist lång transport nerför berget och vi hinner som 

beräknat inte fram till solnedgången i Bandar Gonaveh i 

tid. Ingen fara skedd – solen hamnar ändå bakom en 
molnskärm strax innan den går ner. Sent når vi hotellet 

som dessutom inte serverar oss någon middag på grund 

av bröllop, så vi får ta bussen till en restaurang nere vid 

stranden. Nyfångad fisk från Persiska viken bjudes. 

Tackar, tackar. När vi återvänt till hotellet hör vi tydligt 
att bröllop pågår – till närmare kl 02 på natten nämligen 

(låt oss åtminstone hoppas att äktenskapet blev lyckligt). 

 

Onsdag 11 april 
Vi börjar vid stranden av Persiska viken (av oss döpt till 
Bandar Gonaveh Beach) med svartbent strandpipare, 

långnäbbad mås och iltärna. En stäpptrut flyger förbi och 

några huskråkor skrotar på stranden och på något fartyg. 

Häftigast är en fladdermus modell större som kommer 

insträckande utifrån gulfen.  
  Lång körning idag runt Persiska vikens nordöstra del –  

helt livlös saltöken. Trots allt lite fascinerande i sin ena-

handa livlöshet. 

  Som vanligt sker kanske dagens bästa skådning vid en 

mack – med rödflikvipa, streckad prinia och inte minst ett 
par irakskriktrastar. Vid fika några hundra meter fram 

längs vägen en hona medelhavsstenskvätta vaket upptäckt 

av Pia.  

 

Stiliga flatbottnade, långsmala båtar som kallas mashoof 
eller tarada. Sharakye. Foto: Hans Vallin 

 

  Efter lunch i Shadegan skådning i kanten av Shadegans  

jättelika våtmarksområde från Sharakye. Flera skäggtär-

nor och rallhägrar, även långnäbbad mås, grässångare och 
streckad prinia. Ingen toppenskådning för här är disigt 

och blåsigt. Dessutom inga fågelmängder direkt. Möjli-

gen har området försämrats som fågellokal på grund av 

för stort uttag av färskvatten så att havsvatten tränger in 

och ökar saliniteten till men för befintligt växt- och djur-
liv. 

  Vi har fortfarande en bra bit att åka, så vi kör istället 

vidare. Och checkar långt om länge efter diverse abrovin-

scher, exempelvis bussbyte, in på ett fascinerande hotell –  

ett gammalt, fint restaurerat hus centralt i stadens trängre 
gränder.  

 

Torsdag 12 april 
Frukost 0700, avfärd 0745, för dagen i två mindre bussar 

som är mer behändiga för våra behov de sista dagarna. 
Men det händer alltid saker så klockan närmar sig 0830 

innan vi verkligen kommer iväg.  

  Med guider, chaufförer och det ena med det andra hän-

der det, som sagt, alltid saker så plötsligt befinner vi oss 
på Shushtar bussterminal. – Jaså? 

  Efter en stund finner vi oss emellertid, kliver ur bussar-

na och kan konstatera att det finns både svart och blek 

tornseglare ovanför våra huvuden. Kul!  

  Längs vägen till dagens huvudmål stannar vi till för 
smyrnakungsfiskare men en mesopotamisk kråka vid 

vägkanten försvinner i vegetationen. Svart frankolin hörs 

överallt från jordbruksmarkerna och vi ser faktiskt några 

också. Grön biätare visar sig omedelbart vara vanlig.  

  Så småningom når vi dagens viktigaste lokal, Helveh, 
och stannar till redan innan avfarten då ytterligare 1 + 1 

mesopotamisk kråka flyger bortåt. Här får vår guide även 

livskryss på turturduva. 

  Vi går vägen in till reservatet och spännande arter bara 

rasslar in. Hypokolius flyger av och an, tamarisksparvar 
tjippar överallt vid sina bon, trädnäktergal visar upp sig. 

Afghanskriktrast ses och hörs på flera ställen. En öken-

nattskärra stöts ett par gånger och visar sig fint. Meso-

kråkan visar sig några gånger men på långt håll.  Törnska-
telistan kompletteras med en nybadad isabellatörnskata. 

  Efter ett par timmar far vi vidare men stannar snart vid 

en stor flock svarthuvade sparvar. Och äntligen får vi se 

mesopotamisk kråka rätt så bra, sittande i en trädtopp på 

hyggligt håll. En hur-spännande-som-helst-kråka. 
  Vi kör till Shusha för lunch och nu har regnet ”äntligen” 

hunnit i fatt oss. Tommy blir eld och lågor när han plöts-

ligt inser att dagens Shusha är den gamla elamitiska 

staden Susa från mitten av 3000-talet f Kr. 
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  När vi anländer till Choga Zanbill duggar det bara, men 

efter hand som vi går runt denna ziqqurat tilltar regnet allt 

mer. Spännande byggnad, spännande historia, duktig 

lokal guide – men vädret gör att vi kanske inte till fullo 

kan tillgodogöra oss upplevelsen. Rätt blöta återvänder vi 
till bussarna och kör hem till vårt hotell.  

  I Shushtar forsar vattnet på gatorna. 

 

Hypokolius, vanlig vid Helveh. Här en hona. Foto: Per 
Hill 

 

Sjunger flitigt: trädnäktergal, Helveh. Foto: Per Hill  

 

Fredag 13 april 
Dagens lokal är Ali Zoghayeh – men det tar rätt lång tid 

att köra dit. För det är bättre väder, fler fåglar längs vägen 

och därmed fler stopp. Förutom gröna biätare och smy r-
nakungsfiskare också svartvingade glador (vid ett tillfälle 

ett exemplar som jagas av en indisk blåkråka) och meso-

potamiska kråkor. När vi stannar för en svartvingad glada 

flyger en dvärgskarv förbi.  

  När vi långt om länge når Ali Zogjayeh är det måttlig 

sångaktivitet men vi hör i alla fall några rörsångare. 

Desto ljudligare är ett antal sumpvipor. En meso-kråka 
tycks ha tagit en fågelunge som förtärs uppe på en stolpe. 

Flera dvärgrördrommar, gråfiskare och irakskriktrastar. 

  Som sagt, bättre väder idag och vid middagstid en smula 

svettigt, så vi åker till en enkel servering vid landsvägen 

och tar en kall dryck alternativt saffransglass. 
 

Tamarisksparv, fina obsar vid Haft Tapeh. Foto: Hans 

Vallin 

 
  Dagens och resans skådning avslutas vid Haft Tapeh, en 

lokal som inte ser mycket ut för världen. Men här häckar 

ett antal tamarisksparvar och trädnäktergal sjunger. Dess-

utom resans sista inhängda målart: gulstrupig stensparv. 
Klang och jubel, den var ju nästan lovad vid Helveh. 

Därtill fina obsar på snyggingen svartvingad glada. För-

utom diverse annat smått och gott. 

  Därefter till Shushtar för lunch samt resans sista attrak-

tion (som ställdes in igår på grund av regn): Shushtar 
Water Mills. En helt osannolik konstruktion med män g-

der av kanaler där det både funnits kvarnar som malt säd 

och generatorer som producerat el – bland annat för en 

isfabrik som också låg här. Kanske anlagd under sasani-

disk tid (några århundraden efter Kristus), men lite osä-
kert. Tack vare det kraftiga regnet igår är det ovanligt bra 

fart på vattnet som strömmar ur klipporna. Men också på 

grund av allt regnet ser vattnet närmast ut som drickcho-

klad, så brunt är det på grund av all sediment som spolats 

med. 
  En riktigt fin dag som kändes som bättre avslutningsdag 

än gårdagen med regn under eftermiddagen.  

  Åter till hotellet för packning och middag innan en dryg 

timmes färd mot flygplatsen strax innan midnatt. 

 
Magnus Ullman 
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Flera natthägrar vid Shushtar Water Mills. Foto: Hans Vallin  

 

Artlista fåglar 
1. Gräsand Mallard Anas platyrhynchos  

2 Persiska trädgården Fin 4/4  

2. Svart frankolin Black Francolin Francolinus francolinus  
vanlig 12–13/4 

3. Vaktel Common Quail Coturnix coturnix 

1 Pasergad 7/4 

4. Smådopping Little Grebe Tachybaptus ruficollis 

4 Sarakhyeh 11/4 
5. Dvärgrördrom Little Bittern Ixobrychus minutus 

4 Ali Zoghayeh 13/4 

6. Natthäger Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax 

6 Shushtar Water Mills 13/4 
7. Rallhäger Squacco Heron Ardeola ralloides 

4 Shadegan Lake 11/4, 6 Sarakhyeh 11/4  

8. Kohäger Western Cattle Egret Bubulcus ibis  

1 Maranjab karavanseraj 5/4, 1 Esfahan 6/4, 2 längs vägen 11/4, smärre antal längs vägen 12/4 

9. Purpurhäger Purple Heron Ardea purpurea 
1 Helveh 12/4, 4 Ali Zoghayeh 13/4  

10. Silkeshäger Little Egret Egretta garzetta  

25 ex. 11/4, smärre antal längs vägen 12/4, tämligen vanlig Ali Zoghayeh etc. 13/4  

11. Dvärgskarv Pygmy Cormorant Phalacrocorax pygmeus 

1 strax norr Ali Zoghayeh 13/4 
12. Storskarv Great Cormorant Phalacrocorax carbo  

1 längs vägen till Bandar Gonaveh 10/4, 1 längs vägen 11/4  
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Svartvingad glada, Haft Tapeh. Foto: Per Hill 

 

13. Svartvingad glada Black-winged Kite Elanus caeruleus vociferus 

5–6 ex. 13/4; indiska rasen vociferus – ökande i Iran 
14. Smutsgam Egyptian Vulture Neophron percnopterus 

1 Nagshe Rustam 9/4 

15. Gåsgam Eurasian Griffon Vulture  Gyps fulvus 

1 Aftab Natanaz 5/4 

16. Grågam Cinereous Vulture Aegypius monachus 
1 Aftab Natanaz 5/4 

17. Stäppörn Steppe Eagle Aquila nipalensis 

50 Aftab Natanaz 5/4 

18. Kejsarörn Eastern Imperial Eagle  Aquila heliaca  

2 2k Aftab Natanaz 5/4 
19. Kungsörn Golden Eagle Aquila chrysaetos  

2 Aftab Natanaz 5/4, 1 Izadkhast karavanseraj 7/4  

20. Brun kärrhök Western Marsh Harrier Circus aeruginosus 

4 Shadegan Lake 11/4 

Obest. stäpp-/ängshök Pallid/Montagu's Harrier Circus macrourus/pygargus 
1 längs vägen 13/4 

21. Brun glada Black Kite Milvus migrans 

1 längs vägen mot Shiraz 7/4  

22. Örnvråk Long-legged Buzzard Buteo rufinus  

1 längs vägen till Kashan 4/4, 2 Nagshe Rustam 9/4 
23. Ormvråk Common Buzzard Buteo buteo vulpinus 

1 Persepolis 9/4 

24. Rörhöna Common Moorhen Gallinula chloropus 

2 Ali Zoghayeh 13/4, 1 Haft Tapeh 13/4 

25. Tjockfot Eurasian Stone-curlew Burhinus oedicnemus 
1 hörd Helveh 12/4 

26. Styltlöpare Black-winged Stilt Himantopus himantopus 

10 längs vägen 11/4, 3 längs vägen och 8 Ali Zoghayeh 13/4, 1 Haft Tapeh 13/4 

27. Rödflikvipa Red-wattled Lapwing Vanellus indicus  

1 Jaygah Handyjan 11/4, 3 längs vägen 11/4, tämligen vanlig 12–13/4 
28. Sumpvipa White-tailed Lapwing Vanellus leucurus 

8 Ali Zoghayeh 13/4 

29. Svartbent strandpipare Kentish Plover Charadrius alexandrinus 

6 Bandar Gonaveh Beach 11/4 

30. Storspov Eurasian Curlew Numenius arquata 
1 Bandar Gonaveh Beach 11/4 

31. Gluttsnäppa Common Greenshank Tringa nebularia 

1 längs vägen 11/4 

32. Drillsnäppa Common Sandpiper Actitis hypoleucos 

4 Ahmad Camping 5/4, 1 Haft Tapeh 13/4 
33. Roskarl Ruddy Turnstone Arenaria interpres 

7 Bandar Gonaveh Beach 11/4 

34. Sandlöpare Sanderling Calidris alba 

18 Bandar Gonaveh Beach 11/4 

35. Rödvingad vadarsvala Collared Pratincole Glareola pratincola  
1 Sarakhyeh 11/4, 2 Helveh 12/4 
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36. Långnäbbad mås Slender-billed Gull Chroicocephalus genei 

4 Bandar Gonaveh Beach 11/4, 4 Sarakhyeh 11/4 
37. Skrattmås Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus  

200 längs vägen nära Ahwaz samt ytterligare några ex. 11/4 

38. Stäpptrut Steppe Gull Larus fuscus barabensis 

1 typ 3k Bandar Gonaveh Beach 11/4  

39. Skräntärna Caspian Gull Hydroprogne caspia 
3 Bandar Gonaveh Beach 11/4 

40. Iltärna Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis 

3 Bandar Gonaveh Beach 11/4 

41. Kentsk tärna Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis 

2 Bandar Gonaveh Beach 11/4 
42. Småtärna Little Tern Sternula albifrons 

4 Bandar Gonaveh Beach 11/4, 2 Sarakhyeh 11/4 

43. Fisktärna Common Tern Sterna hirundo 

5 Bandar Gonaveh Beach 11/4 

44. Skäggtärna Whiskered Tern Chlidonias hybrida 
8 Sarakhyeh 11/4 

45. Klippduva Rock Dove Columba livia  

3 Maranjab karavanseraj 5/4, 20 Izadkhast karavanseraj 7/4, smärre antal Persepolis 9/4 + Nagshe Rustam 9/4  

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

vanlig, sedd dagligen 
46. Ringduva Common Woodpigeon Columba palumbus 

5 Persiska trädgården Fin 4/4, 1 Esfahan 6/4, 2 Eram Garden 8/4, 2 längs vägen 11/4, vanlig 12–13/4 

47. Turturduva European Turtle Dove  Streptopelia turtur  

10 Helveh 12/4 

48. Turkduva Eurasian Collared Dove  Streptopelia decaocto  
vanlig, sedd dagligen utom 10/4 

49. Palmduva Laughing Dove Spilopelia senegalensis  

vanlig, sedd dagligen  

50. Minervauggla Little Owl Athene noctua  

1 Izadkhast karavanseraj 7/4 
 

 
Ökennattskärra, Helveh. Foto: Hans Vallin 

 

51. Ökennattskärra Egyptian Nightjar Caprimulgus aegyptius 
1 Helveh 12/4 

52. Alpseglare Alpine Swift Tachymarptis melba 

5 Izadkhast karavanseraj 7/4, 2 Persepolis 9/4,1 Nagshe Rustam 9/4  

53. Tornseglare Common Swift Apus apus 

tämligen vanlig, sedd dagligen (vanligast i städer) 
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54. Blek tornseglare Pallid Swift Apus pallidus 

1 Bandar Gonaveh Beach 11/4, vanlig Shushtar bussterminal 12/4, smärre antal hotellet, Shushtar 13/4 

55. Stubbstjärtseglare Little Swift Apus affinis 

1 Persepolis 9/4, 5 Nagshe Rustam 9/4  

56. Indisk blåkråka Indian Roller Coracias benghalensis 
4 längs vägen till Bandar Gonaveh 10/4, 1 längs vägen 12/4, 2 längs vägen 13/4  

57. Blåkråka European Roller Coracias garrulus 

2 längs vägen från Nagshe Rustam 9/4  

58. Smyrnakungsfiskare White-throated Kingfisher Halcyon smyrnensis 

5 ex. 12/4, 8 ex. 13/4 
59. Kungsfiskare Common Kingfisher Alcedo atthis  

1 Ali Zoghayeh 13/4 

60. Gråfiskare Pied Kingfisher Ceryle rudis 

1 längs vägen 11/4, 1 längs vägen 12/4, 5 Ali Zoghayeh 13/4 

61. Grön dvärgbiätare Green Bee-eater Merops orientalis 
3 ex. 10/4, 2 ex. 12/4, 2 längs vägen + 2 Ali Zoghayeh 13/4 

 

 
Merops persicus, den persiska biätaren, Choga Zanbil. Foto: Magnus Ullman  

 

62. Grön biätare Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus 

1 Sarakhyeh 11/4, vanlig 12–13/4 
63. Biätare European Bee-eater Merops apiaster 

30 Pasergad 7/4, 20 Persepolis 9/4, hörd Nagshe Rustam 9/4, 20 Bishapur 10/4 + ytterligare ex. 10/4, smärre antal 

12/4 

 

 
Härfågel, Pasergad. Foto: Hans Vallin  

 

64. Härfågel Eurasian Hoopoe Upupa epops 

3 Ahmad Camping 5/4, 1 Maranjab karavanseraj 5/4, 1 Izadkhast karavanseraj 7/4, 4 Pasergad 7/4, 1 Par ak 10/4 
65. Balkanspett Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus 

1 hanne vid bo Persiska trädgården Fin, Kashan 4/4  
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66. Tornfalk Common Kestrel Falco tinnunculus  

2 ex. 4/4, 1 Maranjaböknen 5/4, 4 Izadkhast karavanseraj 7/4, 1 Nagshe Rustam 9/4, 1 längs vägen till Shushtar 11/4 
67. Stenfalk Merlin Falco columbarius 

1 Helveh 12/4 

68. Berberfalk Barbary Falcon Falco pelegrinoides  

1 Nagshe Rustam 9/4 

[Halsbandsparakit Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri] 
smärre antal Persiska trädgården Fin, Kashan 4/4, 1 Esfahan 6/4, 1 Eram Garden 8/4; introducerad (avsiktligen och 

oavsiktligen) 

69. Isabellatörnskata Isabelline Shrike  Lanius isabellinus 

1 Helveh 12/4 

 

 
Turkestantörnskata, Bishapur. Foto: Hans Vallin  

 

70. Turkestantörnskata Red-tailed Shrike Lanius phoenicuroides 

1 Maranjaböknen 5/4, 1 Izadkhast karavanseraj 7/4, 2 Pasergad 7/4, 2 Bishapur 10/4 
71. Rödhuvad törnskata Woodchat Shrike Lanius senator niloticus  

5 Arzhan and Parishan Protected Area 10/4, 3 Parak 10/4  

72. Masktörnskata Masked Shrike Lanius nubicus 

1 Parak 10/4 

73. Nötskrika Eurasian Jay Garrulus glandarius krynicki 
2 Arzhan and Parishan Protected Area 10/4 

74. Skata Eurasian Magpie Pica pica bactriana  

vanlig, sedd dagligen utom 13/4 

75. Alpkråka Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax 

2 Ahmad Camping 5/4, Aftab Natanaz 5/4, 10 Izadkhast karavanseraj 7/4, 2 Nagshe Rustam 9/4, 2 Bishapur 10/4 
[Huskråka House Crow Corvus splendens] 

5 Bandar Gonaveh Beach 11/4; oavsiktligen introducerad (från Indiska halvön) via fartyg 

76. Gråkråka Hooded Crow Corvus cornix sharpii 

vanlig, sedd dagligen utom 12–13/4 

 

 
Mesopotamisk kråka, Ali Zoghayeh. Foto: Hans Vallin  

 
Mesopotamisk kråka Mesopotamian Crow Corvus cornix capellanus 

1 längs vägen + 3 Helveh 12/4, 4 längs vägen + 2 Ali Zoghayeh 13/4 
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77. Korp Northern Raven Corvus corax 

6 längs vägen från Teheran 4/4, 1 längs vägen till Esfahan 5/4, 3 längs vägen mot Shiraz 7/4  

 

 
En av resans häftigaste: hanne hypokolius med bomaterial. Helveh. Foto: Per Hill  

 

78. Hypokolius Grey Hypocolius Hypocolius ampelinus 

10 Bishapur 10/4, vanlig, även bobyggande, Helveh 12/4, 10 Choga Zanbil 12/4 

79. Talgoxe Great Tit Parus major zagrossiensis 
2 vid bo Eram Garden 8/4, vanlig Arzhan and Parishan Protected Area 10/4 + Parak 10/4  

80. Tofslärka Crested Lark Galerida cristata  

färre eller fler observerade de flesta dagar  

81. Korttålärka Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla  

8 Maranjab karavanseraj 5/4 
82. Kalanderlärka Calandra Lark Melanocorypha calandra  

3 Pasergad 7/4 

83. Vitkindad bulbyl White-eared Bulbul Pycnonotus leucotis  

smärre antal Persiska trädgården Fin, Kashan 4/4, vanlig i parker i Shiraz 8/4, tämligen vanlig 10–13/4 

84. Backsvala Sand Martin Riparia riparia  
1 Sarakhyeh 11/4, 2 längs vägen till Helveh 12/4  

85. Ladusvala Barn Swallow Hirundo rustica 

smärre antal observerade dagligen 

86. Klippsvala Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris 

5 Izadkhast karavanseraj 7/4 
87. Blek klippsvala Pale Crag Martin Ptyonoprogne obsoleta 

3 Maranjab karavanseraj 5/4, 2 Persepolis 9/4, 1 Bandar Gonaveh Beach 11/4  

88. Hussvala Common House Martin Delichon urbicum 

1 Pasergad 7/4 

89. Rostgumpsvala Red-rumped Swallow Cecropis daurica  
3 Eram Garden 8/4, 1 Persepolis 9/4, 2 lunchstället 9/4, 2 Arzhan and Parishan Protected Area 10/4, 2 Bishapur 10/4, 

3 längs vägen 12/4, 2 längs vägen 13/4  

90. Stjärtmes Long-tailed Tit Aegithalos caudatus alpinus  

smärre antal Arzhan and Parishan Protected Area + Parak 10/4 

91. Lövsångare Willow Warbler Phylloscopus trochilus 
7 (flera sjungande) Arzhan and Parishan Protected Area 10/4  

92. Rörsångare Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus  

4 Ali Zoghayeh 13/4 

93. Eksångare Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida  

20 Pasergad 7/4, vanlig i parker i Shiraz 8/4, 4 Persepolis 9/4, 1 lunchstället 9/4, 1 Bishapur 10/4, 2 Helveh 12/4, 1 
Haft Tapeh 13/4 

94. Grässångare Zitting Cisticola Cisticola juncidis  

2 Sarakhyeh 11/4, 1 Shavoor River 13/4, 1 Ali Zoghayeh 13/4  

95. Streckad prinia Graceful Prinia Prinia gracilis  

1 Jaygah Handyjan 11/4, 3 Sarakhyeh 11/4, tämligen vanlig 13/4  
96. Irakskriktrast Iraq Babbler Turdoides altirostris 

2 Sarakhyeh 11/4, 2 Shavoor River 13/4, 4 Ali Zoghayeh 13/4  

97. Afghanskriktrast Afghan Babbler Turdoides huttoni 

7 Bishapur 10/4, tämligen vanlig 12–13/4 
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98. Svarthätta Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla  

2 Eram Garden 8/4, 1 Seven Bodies 8/4, 1 Arzhan and Parishan Protected Area 10/4, 2 Jaygah Handyjan 11/4, 1 
Sarakhyeh 11/4, 1 Helveh 12/4 

99. Ärtsångare Lesser Whitethroat Sylvia curruca 

1 Parak 10/4 

100. Mästersångare Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris 

5 Arzhan and Parishan Protected Area 10/4, 2 Parak 10/4  
101. Ökensångare Asian Desert Warbler Sylvia nana  

1 Maranjaböknen 5/4 

102. Törnsångare Common Whitethroat Sylvia communis 

1 Helveh 12/4; någon av de östliga, grå raserna icterops (bl.a. Iran) eller rubicola  

103. Nötväcka Eurasian Nuthatch Sitta europaea persica 
3 Arzhan and Parishan Protected Area 10/4, 6 Parak 10/4; långt söderut – dags att rita om utbredningskartorna! 

 

 
Östlig klippnötväcka, Persepolis. Foto: Hans Vallin  

 
104. Östlig klippnötväcka Eastern Rock Nuthatch Sitta tephronota  

1 Izadkhast karavanseraj 7/4, 4 Persepolis 9/4, 2 vid bo Nagshe Rustam 9/4  

[Brun majna Common Myna Acridotheres tristis] 

2 Kashan 4/4, smärre antal Shiraz 8/4; avsiktligen och oavsiktligen introducerade 

105. Stare Common Starling Sturnus vulgaris 
3 Ahmad Camping 5/4, 1 Maranjab karavanseraj 5/4, smärre antal Pasergad 7/4, smärre antal Shiraz 8/4; huvudsakli-

gen den iranska rasen nobilior 

106. Koltrast Eurasian Blackbird Turdus merula syriacus 

4 Eram Garden 8/4, 2 Arzhan and Parishan Protected Area 10/4, smärre antal Helveh 12/4  

107. Taltrast Song Thrush Turdus philomelos 
1 Eram Garden 8/4 

108. Dubbeltrast Mistle Thrush Turdus viscivorus viscivorus 

3 + 1 juv. matades Parak 10/4; långt söderut – dags att rita om utbredningskartorna!  

109. Trädnäktergal Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes  

2 Helveh 12/4, 2 Haft Tapeh 13/4 
110. Sydnäktergal Common Nightingale Luscinia megarhynchos africana  

1 Seven Bodies 8/4, 2 Persepolis 9/4, 1 Bishapur 10/4, 2 Ali Zoghayeh 13/4  

 

 
Viktig målart: Irania! Vitstrupig näktergal, Parak. Foto: Per Hill  
 

111. Vitstrupig näktergal White-throated Robin Irania gutturalis  

1 Arzhan and Parishan Protected Area 10/4, 1 Parak 10/4  
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112. Rödstjärt Common Redstart Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus phoenicurus 

1 Parak 10/4 

113. Stenskvätta Northern Wheatear Oenanthe oenanthe 

2 Maranjab karavanseraj 5/4, 1 Izadkhast karavanseraj 7/4  

114. Isabellastenskvätta Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina  
1 Ahmad Camping 5/4, 1 Izadkhast karavanseraj 7/4, 10 Pasergad 7/4, 1 Sarakhyeh 11/4 

115. Ökenstenskvätta Desert Wheatear Oenanthe deserti 

9 Maranjaböknen 5/4 

116. Medelhavsstenskvätta Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica  

3 Izadkhast karavanseraj 7/4, 1 N Jaygah Handyjan 11/4  
Oenanthe hispanica x Oenanthe pleschanka 

2 längs vägen från Esfahan 7/4  

 

 
Trevlig 2k hanne nunnestenskvätta, Parak. Foto: Per Hill 
 

117. Nunnestenskvätta Pied Wheatear Oenanthe pleschanka 

2 Izadkhast karavanseraj 7/4, 1 Persepolis 9/4, 2 Parak 10/4  

118. Finschstenskvätta Finsch’s Wheatear Oenanthe finschii 

2 (ett par, hannen sjungande) Persepolis 9/4; långt söderut – dags att rita om utbredningskartorna!  
Svartvit stenskvätta Hume's Wheatear Oenanthe albonigra 

1 Esfahan 6/4? (artbestämning något osäker, långt håll)  

119. Purpursolfågel Purple Sunbird Cinnyris asiaticus 

tämligen vanlig Eram Garden 8/4, 2 Bishapur + 2 längs vägen 10/4  

120. Gråsparv House Sparrow Passer domesticus biblicus  
vanlig, sedd dagligen 

121. Spansk sparv Spanish Sparrow Passer hispaniolensis 

15 Ahmad Camping 5/4, 3 nära Helveh 12/4  

 

 
Tamarisksparv, Haft Tapeh. En favorit. Foto: Per Hill 

 

122. Tamarisksparv Dead Sea Sparrow Passer moabiticus  
vanlig (även många bon) Helveh 12/4, 6 (inklusive flera bon, även aktivt bobygge) Haft Tapeh 13/4 

123. Gulstrupig stensparv Yellow-throated Sparrow Gymnoris xanthocollis  

1 Haft Tapeh 13/4 
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[Röd tigerfink Red Avadavat Amandava amandava] 

1 Shadegan 11/4; introducerad 
124. Citronärla Citrine Wagtail Motacilla citreola  

2 Ahmad Camping 5/4, 6 Maranjab karavanseraj 5/4  

125. Forsärla Grey Wagtail Motacilla cinerea  

2 Maranjab karavanseraj 5/4 

126. Sädesärla White Wagtail Motacilla alba alba  
observerad 4–7/4 samt 13/4 

Motacilla alba personata  

1 längs vägen från Esfahan 7/4  

127. Fältpiplärka Tawny Pipit Anthus campestris 

4 Pasergad 7/4 
128. Trädpiplärka Tree Pipit Anthus trivialis 

1 Helveh 12/4 

129. Ökentrumpetare Trumpeter Finch Bucanetes githagineus 

1 Maranjab karavanseraj 5/4 

130. Ökenfink Desert Finch Rhodospiza obsoleta 
100 Pasergad 7/4 

131. Steglits European Goldfinch Carduelis carduelis niediecki 

1 Bishapur 10/4 

132. Svarthuvad sparv Black-headed Bunting Emberiza melanocephala 

3 Bishapur 10/4, 100–200 nära Helveh 12/4, 1 Shavoor River 13/4  
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Dagens tvätt. Ali Zoghayeh. Foto: Per Hill 

 

ARTLISTA DÄGGDJUR 
Obest. fladdermus Unid. bat Chiroptera sp. 

1 Esfahan 6/4, 1 Bandar Gonaveh 10/4, 1 insträckande Bandar Gonaveh Beach 11/4 

1. Brun råtta Brown Rat Rattus norvegicus 

1 Bandar Gonaveh 10/4 

2. Indisk mungo Indian Grey Mongoose Herpestes edwardsii 
2 Eram Garden 8/4, 2 Bishapur 10/4 

Obest. mungo Unid. mongoose Herpestes edwardsii/javanicus 

1 Helveh 12/4, 1 längs vägen 13/4 

 

 

 
Vi fotograferar damer som fotograferar oss. I förgrunden vår guide Tahereh Karimi. Hafez grav, Shiraz. Foto: Per Hill 

 


