DAG-TILL-DAG PROGRAM. KNoK Hormozgan 22.11 – 02.12 2017
Dag 1: Flyg via Istanbul till Teheran.
Dag 2: Vi anländer Teheran efter midnatt, transfer till inrikesflygplatsen och flyg till Bandar
Abbas. Transfer till hotellet (med god chans på våra första observationer av afrikansk
klippsvala) och kort besök med vadare på Golshar Shore för den som önskar. Natt i
Bandar Abbas.
Dag 3: Golshar Shore är en exceptionellt fin vadarstrand med hundratals energiskt
födosökande vadare då stora ytor blottläggs vid ebb. Innan vi kliver ut bland alla vadare
bekantar vi oss emellertid med en av resans många riktigt exklusiva arter, nämligen
sandlärka som brukar hålla till på den sandiga parkeringsplatsen. Därefter vandrar vi ut
på fina sandbottnar där kolymasnäppa brukar vara den viktigaste målarten. Men här
finns flera andra intressanta arter som ökenpipare, mongolpipare, svartbent strandpipare
och tereksnäppa, samt viss chans på dammsnäppa. Vi spanar också efter större
flamingo, långnäbbad mås, iltärna och tofstärna.
Jahad Park är en trevlig trädplantering som drar till sig fåglar i det huvudsakligen
öppna ökenlandskap som provinsen Hormozgan utgör. Här tycks tofsbivråk övernatta
(även om arten ännu är tämligen okänd i Iran). Förhoppningsvis vattnas här friskt och
då kan vi hoppas på citronärla. Vitkindad bulbyl, grön dvärgbiätare är vanliga här och
på andra håll. Övervintrande svart rödstjärt (östliga former) och sibirisk gransångare
(rasen tristis) är inte ovanliga och kanske finns också någon bergtajgasångare.
Vi fortsätter till Koshtargah, ett kuperat område där slaktavfall slängs. Brun glada är
vanlig och här finns också stäppörnar och kanske någon kejsarörn. Grågam och
smutsgam är inte omöjliga. I de torra och buskiga omgivningarna förekommer även
isabellatörnskata och brun majna (ej utsläppt burfågel!) samt de båda vanliga arterna
purpursolfågel och afghanskriktrast, den senare en av resans mest exklusiva fåglar. Natt
i Bandar Abbas.
Dag 4: Transport drygt 10 mil till Minab med någon kortare skådning längs vägen; kanske ser
vi spansk sparv och ökentrumpetare. I Minab besöker vi stora odlingar med dadelpalmer
och annat runt Bahmani med rödflikvipa, smyrnakungsfiskare, indisk blåkråka, blåhake,
mindre flugsnappare, indisk silvernäbb och chans på ännu en av resans viktigaste arter,
sindspett. Streckad prinia är vanlig.
Efter incheckning på vårt hotell gör vi ett besök vid Gaz River – ett mycket torrt
område med dramatiska bergsformationer. Visselhöna, isabellastenskvätta och
orientstenskvätta förekommer och bergsparv är vanlig. Dessutom chans på
dvärgsångare.
Vi hoppas också hinna med Minab Dam där bandhavsörn övervintrar vissa år. Natt i
Minab.
Dag 5: Vi gör ännu ett besök vid odlingarna i Bahmani – kanske hittar vi braminuggla,
Indiska halvöns motsvarighet till den europeiska minervaugglan. I området har
dessutom både sibirisk piplärka och bergtajgasångare setts, så vem vet vad som dyker
upp (när det gäller rariteter och subrariteter är Iran ännu ganska okänt)?
Dagens viktigaste mål är emellertid Tiab Creek, ett mangroveområde vars kanaler vi
besöker med hjälp av några mindre båtar. Huvudnummer här är hägerpipare som kan
förekomma i hundrahövdade flockar samt strandtjockfot. Här finns också krushuvad
pelikan, revhäger, ägretthäger, större skrikörn och myrsnäppa. Skräntärna är inte
ovanlig. Natt i Minab.
Dag 6: Bland de viktigaste miljöerna runt Hormuzsundet är de stora mangroveområdena och
idag gör vi ännu ett kanalbesök per båt, denna gång i Azini Creek med delvis annat
fågelliv. Målarten nummer 1 här i mangroven är indisk glasögonfågel, blytung på

Palearktislistan. Andra arter vi spanar efter är mangrovehäger, rishäger, silkeshäger,
skedstork, fältpiplärka och papyrussångare. Större skrikörn är vanlig. I vitfågelflockarna
botaniserar vi bland tundra- och stäpptrutar. Senare under vintern finns här också
svarthuvad trut men det är osäkert om de hunnit anlända i november. Men vi spanar!
Dessutom ser vi förmodligen sjakal.
Vi går en promenad från byn Gonari till ett minimalt vattenhål, Del Goraz. Men här i
öknen kan också det minsta vattenhål dra fåglar till sig, och vi hoppas på citronärla och
åtskilliga vattenpiplärkor, kanske också någon större piplärka. Här har även också setts
så omakar arter som rostand och kronflyghöna. Kanske spanar vi in ökenstenskvätta och
ökensångare längs vår promenad. Natt i Minab.
Dag 7: I närheten av en mindre by, Gonewordi, ska vi åter söka efter sindspett och
braminuggla. Här finns frodiga palmlundar och vi har god chans på shikra, kanske
också tofsbivråk.
Därefter kör vi mot Jask (cirka 13 mil), en resa som går genom alltmer ökenartad
miljö med fantastiska berg som reser sig lodrätt upp ur den nästan vegetationslösa
marken. Nära Kuh Mobarak går vi en runda i en liten odling där vi hoppas på diverse
smått, bland annat svartvit stenskvätta.
Så småningom når vi hamnstaden Jask och checkar in på stadens överlägset bästa
hotell – som är mycket enkelt. Nu är vi långt från storstadens lyx! Här finns emellertid
en fågelrik bukt, Jask Markaxi Protected Area, där vi går en lång vandring i
strandkanten. Här finns flera av de hägrar och vadare vi sett tidigare, till exempel
hägerpipare. Kanske har vi redan sett Saunders småtärna, men här lär vi se fler. Detta är
också en ny lokal att spana efter svarthuvad trut.
Jask ligger på en lång halvö och förhoppningsvis får vi möjlighet till lite
havsfågelspaning, i första hand efter den persiska Puffinus persicus (som dock heter
”arablira” på svenska), men det beror på om vi får tillstånd. Sotmås bör vi hur som helst
kunna få syn på. Natt i Jask.
Dag 8: Öster om Jask finns ännu ett stort mangrovereservat som vi besöker per båt, Khalathi
Creek. De flesta arterna har vi redan sett men det som lockar oss här är ännu en tung
exklusivtet, den svårsedda goliathägern.
Därefter fortsätter vi österut, åter genom ett extremt vegetationsfattigt men
fascinerande landskap. Så småningom når vi Gegin Plantations, jättelika
konstbevattnade och grönskande områden. Här är överraskande gott om örnar och andra
rovfåglar och av örnvråk bör vi se flera ex. Vi fortsätter österut så långt vi hinner och
har lust – och det som i första hand hägrar är vitögd vråk, en svårsedd art som
förekommer i området. Här längst i sydost har också savannörn rapporterats. Natt i Jask.
Dag 9: Lång transport tillbaka till Bandar Abbas (35 mil – men bra väg!). Vi stannar för
kortare skådning på lämpliga platser längs vägen, till exempel Bahmani och Jahad Park.
Natt i Bandar Abbas.
Dag 10: Vi lämnar kusten och kör till berget Genu cirka 3 mil norr om Bandar Abbas. Vi
stannar till här och var allteftersom vår buss kör högre upp på berget. Bland de arter vi
spanar efter kan nämnas visselhöna, stenökenlärka, östlig klippnötväcka, alpkråka,
snårsångare, blåtrast och hökörn. Indisk törnskata häckar men det är osäkert om arten
finns kvar på vintern. Har vi tur hittar vi någon spännande övervintrare här uppe också,
till exempel svarthalsad trast. Kanske når vi upp till 1670 m.ö.h. men högre upp har vi
inte tillträde. Om någon vill stanna i Bandar Abbas och göra staden under dagen går det
naturligtvis bra.
Åter till hotellet för att fräscha upp oss inför hemresan. Flyg till Teheran och transfer
till internationella flygplatsen.
Dag 11: Efter midnatt flyg tillbaka till Skandinavien.

