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Ovan bild: Male northern wheatear, Stenskvätta Oenanthe oenanthe, rastande 
på stranden nedanför räkneplatsen. Förmodligen av nordostligt ursprung med 
tanke på den långa vingen. Mycket läcker fågel! 
 
Bilder sida 1:  
Vänster: Young (1cy) Pallas´s gull, Svarthuvad trut, Ichthyaetus ichthyaetus.  
Höger: Young (1cy) Caspian gull, Kaspisk trut, Larus cachinnans.  
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                       Birders at the counting spot in Besh barmag. 

 
                                                         ©   Michael Heiss 

 
                                        Social dinner at the hotel facility. (©   Michael Heiss).  
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         The two swedes, me and Albin Berglund in action, counting birds.  
         ©  Björn Malmhagen.  
 
English summary:  
 
I spent two weeks during late october/early november in Besh barmag located in the east 
coast of Azerbaijan, to count migrating birds transmitted and sponsored by the Swedish 
Club300. Migrating birds are known to avoid topographical barriers. At these barriers, the 
local environmental conditions often lead to a high concentration of migrants at certain 
corridors or points usually referred to as ‘bottlenecks’.The Greater Caucasus and the Caspian 
Sea are such barriers for migrating birds in south-western Asia. A narrow coastal plain 
between the Greater Caucasus and the Caspian Sea in Azerbaijan (Besh Barmag bottleneck) 
provides excellent conditions for studying bird migration of a poorly known region (Heiss, 
2013). During my visit I saw a total of 146 bird species, mostly migrating birds.   
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Resa kortfattat: 
 
Resa från Kalmar flygplats till Arlanda med SAS. Därefter flyg från Stockholm till Istanbul 
och sist, Istanbul till Azerbadjans huvudstad Baku. Allt med Turkish airlines. Därefter 
hämtad med taxi och färd till byn Gilezi.  
 
 

 
         (Grey marking ¾ up in the photo, in the middle=Besh barmag).  

 
Dagbok:  
 
  

Dag 1  
 
Dagens siffror finner ni här: http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181027  
Efter att ha kommit fram till Besh barmag runt midnatt så var det rätt segt att stiga upp 
kl.05.30 på morgonen, dock skedde det med ett stort leende. Efter frukost och packning så 
drog vi oss kl.06.30 mot observationsplatsen för att vara på plats innan soluppgången. Sedan 
några dagar så finns det ett fint vindskydd uppsatt på platsen, vilket klart underlättade under 

http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181027
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de blåsiga morgontimmarna. Redan innan det första ljuset kommit  så drog flera flockar med 
kalanderlärkor runt och lockade kring fälten, coolt! Sträcket visade sig för övrigt vara segt 
under morgonen, men som nykomling till Besh ramlade arterna ändå in. Dvärglärka, 
hedpiplärka (Japonicus), vattenpiplärka, svartbukig flyghöna, tofslärka och grågam var bara 
några av de arter som sågs under första timmen. Efter en välförtjänt lunch så drog jag mig ner 
till busk-/sumpmarkerna belägna precis intill det Kaspiska havet för att skrota lite. Klart 
vanligaste fågeln i markerna var alla de lockande mindre flugsnappare som hördes, men även 
förvånansvärt många "sweeoo-lockande" gransångare vilket föll mig i smaken! På stranden 
rörde sig stora flockar med dvärglärkor, någon dvärgmås, två rödstrupiga piplärkor samt en 
till hedpiplärka. Ur ett svenskt perspektiv var det även grymt häftigt med flera hundra 
kaspiska trutar i varierande åldrar :) En kort promenad till buskmarkerna gav även en 
kaveldunsångare samt ett 30-tal bruna glador som glatt svävade över en nån slags 
kycklingfabrik.... Återigen nere på stranden så stod den helt plötsligt där, Larus "rex", kungen 
av alla trutar! En snygg 1k-fågel som gladde många, dessutom de 4-5 fyndet för Azerbaijan i 
år. Kvällen avslutades med att 7 rördrommar drog iväg på nattsträck ifrån buskmarkerna 
samtidigt som man hörde "the Marinus call" dvs. sträcklätet som låter som havstrut. Sjukt 
läckert och dessutom min första obs på arten någonsin! Nedan bjuds det på en liten smygstart 
på bilderna ifrån dagen :) Håll koll på bloggen under dagarna för liknande updateringar! 
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                          Little gulls of diffrent age classes. Dvärgmås, Hydrocoloeus minutus.  
 
  
 
 

Dag 2 
 
Dagens siffror hittar ni här: http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181028  
Morgonen började med en fin soluppgång i relativt svaga vindar. Dagens första observation 
blev en riktigt mäktig flock på 687 ägretthägrar och 291 gråhägrar som sakta sträckte mot 
syd. Totalt skulle det bli över 1925 ägretthägrar med flera flockar över hundra individer 
under dagen samt 4 silkeshägrar. Morgonen gick och en flock med större flamingos sträckte 
förbi långt i havet, en kejsarörn och en stäppvråk jagade uppe vid bergskedjan och en sjukt 
cool flock på runt 110 småtrappar drog förbi bland fälten. Annat noterbart var en svart stork 
som förmodligen kom insträckandes, 3 hedpiplärkor (japonicus) samt en hel del kalander- 
och dvärglärkor. Kul för mig personligen var även 2 svarthuvade måsar samt över 300 
kornsparvar, dock förmodligen lokala fåglar. Runt 12-snåret tog jag ut min dagliga 2-3 

http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181028
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timmars paus och gick runt och skrotade lite på stranden och kring sumpmarkerna. Väl nere 
på stranden var den unga svarthuvade truten kvar och hängde med ett gäng kaspiska trutar. 
Genom att kravla mig fram på sanden så bjöds det på närobsar på uppemot 3 meters håll med 
denna bjässe, helt galet! Runt sump-/buskmarkerna var det mycket färre mindre flugsnappare 
idag, endast runt 15 individer. Annars fanns det kaveldunsångare, några blåhakar, en hel del 
gransångare samt någon sköldpadda som jag ej kan namnet på (kommentera gärna om du 
kan). Med andra ord inget super speciellt, och vi väntar fortfarande ivrigt på den första 
ökensångaren... ;) Efter en lång runda så var jag äntligen tillbaka på observationsplatsen för 
att räkna råkor och starar, dock hade sträcket mattats av rejält på dessa arter under de sena 
eftermiddagen! Under tiden jag varit borta så hade 3 svartvingade vadarsvalor sträckt förbi, 
men annars hade det varit lugnt. Dagen avslutades med några natthägrar som lockandes drog 
iväg ifrån sin dagskvist för nya strapatser. Även en 40-flock med dvärgrördrommar sågs sakta 
dra norrut över bergen samt en jagande asio-uggla. 
 

 
                  Migrating Buff bellied pipit, Hedpiplärka, Anthus rubescens japonicus.  
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Dag 3 
 
Dagens siffror hittar ni här: http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181029  
Bussen guppar sig sakterligen över de azerbajdzjanska slätterna med utkik över Besh 
Barmag, och klockan 06:40 anländer vi till observationsplatsen. Sträcket skulle visa sig vara 
hyfsat lågmält under dagen, men dock en del tättingar. För min del blev det att räkna råkor på 
den östra sidan idag. Dock så passerade de flesta på den västra sidan av observationsplatsen 
så det blev en rätt lugn dag för min del. Bland det första som skedde på morgonen var att det 
passade en flock på runt 15 småtrappar över havet i fint ljus. Under tiden passade jag på att 
öva på en del lockläten av de passerande tättingarna. En japonicus-hedpiplärka drog förbi 
riktigt fint mot syd lockandes (https://www.xeno-canto.org/144540) och 2 vattenpiplärkor av 
rasen coutelli (https://www.xeno-canto.org/211478). Under dagen var det relativt lite lärkor 
som sträckte men när man fick chansen så var det gött att öva på locklätena på dessa också. 
Av dessa blev det en del dvärglärkor (ett hårt, torrt utdraget "chrrchrr" 
https://www.xeno-canto.org/379598) och kalanderlärkor 
(https://www.xeno-canto.org/121510). Dessa ackompanjerades stundom av en trädlärka, 
riktigt vackert! Annars visade en stäppvråk upp sig fint vilket gladde mig då jag endast hade 
haft riktigt kassa obsar på en fågel högt uppe i bergen dagen innan. Därefter drog 3 
svartvingade vadarsvalor mot syd uppe bland bergen och min första purpurhäger, en ung 
individ, flög förbi vid stranden. Under dagen stannade sträcket in och klart roligast blev en 
dagsvärmare som försökte sätta sig på min jacka, vilket jag inte riktigt uppskattade... ;) Under 
eftermiddagen var det skoj med några tiotal dvärgmåsar som representerade samtliga åldrar, 
vilket ledde till en rolig diskussion om åldersbestämning. Därefter drog en 1k blå kärrhök 
förbi riktigt fint och en dvärgörn hängde runt med ett gäng bruna glador och visade upp sina 
positionsljus. Till sist drog en flock på runt 50 dvärgskarvar mot syd, vilket var en ny art för 
mig. Jizzen på dessa var riktigt cool! 
Runt 14-tiden blev det en "once in a lifetime" biltur upp till Besh barmag, det vill säga själva 
toppen på berget. 
Efter att ha gått upp längs ett par riktigt läskiga trappor till toppen på berget så kammade vi 
noll. Utsikten var dock magisk! Precis när vi skulle ner från själva klippan började en 
klippnötväcka att sjunga (https://www.xeno-canto.org/431377), vilken känsla! Sången drog 
rakt ner i hjärtat, och klippnötväckan kommer att stanna kvar som en favorit för mig under en 
lång tid. När vi därefter sökte oss ner för bergen såg vi b.la. en flock på 100 stensparvar. Där 
fanns det även några rastande trädlärkor, en del fink, några kornsparvar och kul nog en ung 

http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181029
http://b.la/
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mindre flugsnappare. vilket får ses som ovanligt så pass högt upp. Därefter fortsatte det rinna 
in 8-9 klippnötväckor, ett tiotal svarta rödstjärtar varav en riktigt snygg hane samt 5 
klippsparvar och en minervauggla. Plötsligt skriker min skådarkompis Albin till med ett 
riktigt glädjevrål! Borta på en av klipporna sitter det en murkrypare, WOW! Innan vi åkte 
upp till berget så talade jag om för projektledaren Micha att "Yeep were gonna find a 
wallcreeper today man", men han lät inte särskilt övertygad om det... Obsarna blev väldigt 
snabba och murkryparen var rätt skygg och flög snabbt iväg för födosök på andra 
klippväggar. Arten ses årligen i Besh då den har sitt övervintringsområde här, men en 
oktoberobs känns klart ovanligare? Med andra ord hade vi nu plockat in alla målarter för 
våran lilla bergstur. På vägen tillbaks till observationsplatsen drog en hane blå kärrhök förbi, 
några tofslärkor rastade på grusvägen och en flock på 20 dvärglärkor flög förbi lockandes. 
Jag och Albin hade ett riktigt stort leende på läpparna när vi kom tillbaks och berättade för de 
andra om den läckra murkryparen, en riktigt karismatisk drömfågel. Totalt blev det en 
promenad på runt 17 km uppe på och nedanför bergen! Besh är fantastiskt :) 
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               Western rock nuthatch, Klippnötväcka, Sitta neumayer at the Besh cliff.  
 
 

Dag 4 
 
Dagens siffror hittar ni här: http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181030  
Under gårdagen anslöt många grupper med folk från b.la. England och Tyskland, så nu är vi 
ett riktigt starkt gäng på plats! Efter en seg morgon så satt jag sovandes även i bilen. Jag 
testade att stänga ögonen och se om jag kunde vägen utantill. Alla guppen, de små groparna 

http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181030
http://b.la/
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längs vägen och den där svängen ut till motorvägen när de högre växlarna läggs i. Om man 
försöker sova på vägen till observationsplatsen så inser man snabbt att det inte är någon större 
idée när bussen svänger av på slätterna där vägarna kryllar av hål…. Återigen blev det en 
vacker morgon här i Besh! I det första ljuset sträckte två hanar av blå kärrhök mot S med 
månen som bakgrund, och strax därefter en ungfågel. Sedan kom det en stor flock på 
dvärgskarvar längs det blåa havet, där jizzen på både flocken och arten i sig själv var slående! 
De arter jag hade hand om idag var lärkor på den östra sidan (dvs. i huvudsak kalanderlärka, 
dvärglärka, tofslärka, sånglärka och trädlärka). Dock så skulle de flesta gå över slätterna 
såklart… Lär bli lärkor på västra sidan för mig imorgon 😉 Nu har locklätena satt sig på de 
två förstnämnda, vilket är riktigt skoj. Annars drog det en del råkor som även de var roliga att 
öva på de olika locklätena som de har för sig. Även kornsparv var en helt ny art för mig under 
dessa dagar, och dessa drog över lockandes många gånger 
(https://www.xeno-canto.org/405969) Framåt 10-tiden hängde den lokala dvärgörnen runt 
med ett gäng bruna glador och lite senare snappade ett gäng dvärgmåsar insekter cirklandes 
högre och högre upp från stranden. Däribland fanns även en adult svarthuvad mås i 
vinterdräkt, där jag speciellt gillade den rena vita vingteckningen. Som vanligt kunde man 
även höra någon enstaka sweeoo-lockande gransångare även uppe från obsplatsen. Ner mot 
stranden räknade fransosen Gabi tättingar och sjöfågel och här drog det en hel del fink, med 
bofink och grönfink i majoritet och stundom hördes bergfinkar bräka över strandskogen. I 
falkväg jagade en tornfalk och en stenfalk över slätterna. Stämningen här i Besh är på topp 
och alla i gänget ser ut att trivas. En intressant sak att notera är att vi använder den 
nederländska appen Trektellen för att rapportera in alla arter som sträcker. Med oss i fält har 
vi en ipad med full internettillgång samt en powerbank. Denna håller sedan en av 
sträckräknarna i och sedan går observatörerna fram och rapporterar in sina siffror. När jag 
rapporterar in kan de se ut ungefär såhär ”Calandra lark, south, 30” dvs. 30 kalenderlärkor 
sträckandes mot S. Detta skrivs sedan in i appen som själv lägger ihop alla siffror för varje 
art. På hemskärmen finns dessutom en liten tablå med 14 rutor där de 14 vanligaste arterna 
finns (framräknat på något slumpmässigt sätt) vilket gör det lätt för snabb rapportering. Dessa 
siffror kontrolleras sedan på appen och läggs ut på kvällen på Trektellen hemsidan på nätet. 
Med andra ord en riktigt lättanvänd app som även ni svenskar bör testa. Varför inte i 
Falsterbo t.ex.? Helt plötsligt jagade en stäppörn över bergen, dock på långt håll. Mitt under 
dagen kl.11.38, gick pulsen upp till 210. Mot norr kommer en kragtrapp flygandes 
(upptäckare Micha)!!! Trappen drar runt i området och vänder sedan om, flyger mot oss, drar 
över havet och gör en fin show innan den landar drygt 100 meter ifrån oss. Helt sinnessjukt! 
Att se denna bjässe i flykten var bara WOW 🙂 Alla bara stod och gapade och stämningen 
var sjukt skön. Därefter drog den vidare upp västerut mot fälten vid Besh och tappades. Detta 
var det första fyndet av kragtrapp i Azerbajdzjan på över 20 år! Sträcket mattades mitt under 

https://www.xeno-canto.org/405969
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dagen och lunchen intogs. 3 gåsgamar, 1 grågam och 1 kungsörn jagade över bergen. En 
stenfalk gjorde ett tappert försök att slå en sånglärka mitt framför ögonen på oss. En till flock 
på 40-50 dvärgskarvar drog mot syd. En svartbukig flyghöna drog förbi. Men annars var det 
lugnt, och eftermiddagen ägnades mest åt läsning. 
Kl.15.19 sträckte en 1k tretåig mås förbi med ett gäng skrattmåsar och strax därefter 2 
svarthuvade trutar mot syd med två cachinnans (kaspisk trut). Gabi stod för båda 
upptäckterna såklart! Under tiden så tog jag hand om sträcket av starar/lärkor/råkor på den 
västra sidan. Sist så kom 2 jordugglor och sträckte in över havet samt 2 hedpiplärkor 
lockandes över slätterna. Sammanfattningsvis åter en galen dag, och var som helst kan hända 
när som helst! 
 

 
                      Kragtrapp, (Macqueen's Bustard), Chlamydotis macqueenii  

Dag 5 
 
Dagens siffror hittar ni här: https://www.trektellen.org/count/view/2114/20180511  
Samma procedur om och om dag efter dag. Uppgång 05.45. Frukost 06.00. Avgång till 
observationsplatsen 06.30. Under dagens räkning fick jag äran att räkna starar på den västra 
sidan, vilket är rätt stressigt men kul! Flockarna kom både över huvudet, på distans över 
bergen och lågt över fälten. Spanandet över bergen gav resultat i form av 6 gåsgamar. Det var 
en lugn morgon och sträcket var relativt lågmält, förmodligen på grund av det inkommande 

https://www.trektellen.org/count/view/2114/20180511
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regnvädret. Vinden låg i från NO, vilket såg spännande ut för sjöfågel. Under dagen 
diskuterade vi gårdagens kragtrapp, som var ringmärkt. Denna skulle förmodligen kunna 
komma ifrån Kazakstan, men det är fortfarande osäkert. Återkommer om det! Det nämndes 
även att trappen måste ha kommit rakt ifrån havet, dels på grund av att vi inte sett den 
tidigare och dels på grund av att den valde att rasta direkt vid observationsplatsen. Ett av de 
tidigare fynden avser en fågel som sågs vid cirklandes vid en oljeplattform mitt ute i 
Kaspiska havet för att sedan sträcka vidare så uppenbarligen rör sig dessa bjässar över havet, 
vilket är riktigt coolt! Vi fortsatte med spanandet över bergen och 3 småtrappar kom förbi 
"Eagle-valley" mot den mörkblå himlen och bergstopparna i bakgrunden. Över fälten jagade 
en stenfalk upp 70 kalanderlärkor, som sedan kom och flög förbi riktigt fint, vilket gladde 
mig ! Jag har verkligen börjat gilla dessa tunga pjäser till lärkor med sin vita vingbakkant 
längs arm- och handpennorna samt den kraftiga näbben. Att ha förbiflygande kalanderlärkor 
under hela dagen, som lockar med sitt hårda och utdragna "chhrrchrrr" är ett privilegium. 1 
1k blå kärrhök kom och sträckte förbi högt mot syd tillsammans med en brun kärrhök och en 
stäppvråk hängde runt med ett gäng bruna glador. Sträcket avtog nästan helt och hållet och en 
del cach (kaspisk trut) rörde sig mot norr längs stranden, och däribland hittades en misstänkt 
gråtrut, det andra fyndet för Azerbadjan om det stämmer! Riktigt coolt så här långt österut :) 
Fågeln var svårtydd enligt expertisen och det som kunde urskiljas på bilden var b.la. 
rosatonade ben (dock svårtolkat), aktiv handpenneruggning, stor vit fläck på p10, smutsigt 
tecknat huvud, samt komplett svart band ända in på p4. Bilderna kommer att skickas runt till 
ett antal "gullheads" för ytterliggare granskning. Tyvärr missade jag den, men det spelade 
ingen större roll ;) Många blev entusiastiska över de tillsynes artrena flockarna med uppemot 
120 bergfinkar som drog mot N över bergskedjan, för att sedan rasta ner i buskmarkerna. 
Värt att notera är att så höga antal är hyfsat ovanligt här:) Annars drog det som vanligt förbi 
några japonicus-hedpiplärkor (minst 1 säker) under dagen, vilket alltid är trevligt. Några av 
dessa var lite osäkra och inspelning och sonogram av locklätena kommer att granskas under 
kvällen. Själva diktafonen sitter på marken cirka 100 meter norr om obsplatsen, och är på och 
spelar in det mesta som flyger förbi under hela dagen. Vad sägs som att Beshs första 
alpjärnsparv clinchades på en inspelning under natten? Ett verktyg som ger artbestämningen 
ytterligare en dimension, coolt! 
Efter kl.12 var det helt dött. Diskussionen om den misstänkta gråtruten fortsatte och jag intog 
min lunch. Att sitta still en hel dag och svepa över samma kulle gång på gång, att följa 
samma konturer på berget i handkikaren så att man till slut kan rörelsemönstret utantill och 
bara höra avlägsna rop av lockande sånglärkor blir till slut sömnigt värre. Därmed bestämde 
jag mig för min favoritskådning, att gå ner och skrota i buskmarkerna vid Besh. Och där var 
det i princip helt tomt idag... Nere vid stranden fick jag dock ett fint möte med 3 adulta 
dvärgmåsar i vinterdräkt på uppemot 1 meters håll, vilket var helt nytt för mig då jag endast 

http://b.la/
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haft sträckande fåglar på håll innan. På stranden fanns även 30-tal kaspiska trutar. Väl 
tillbaka så var sträcket fortfarande lågmält och de flesta stod och snackade. Men efter ett par 
minuter kom en flock med krushuvade pelikaner, en kejsarörn drog förbi riktigt fint och en 
flock dvärgskarvar sträckte förbi långt ute till havs. Andra roliga nyheter var att ett par 
nederländare hade varit uppe på Besh barmag och sett  2 alpjärnsparvar och ett gäng 
engelsmän hade varit uppe på "Candy cane mountains" och sett en handfull 
finschstenskvättor. Innan mörkret inföll kom en varfågel förbi ryttlandes efter föda, en 
50-flock kornsparvar drog förbi lockandes och en blå kärrhöks hona svepte förbi. Det hann 
även sträcka förbi några andflockar (stjärtänder och kricka/årta), skarvflockar och en flock 
med gäss på långt håll som orsakade stor diskussion men som landade på bläsgås/fjällgås på 
jizzen. En helt vanlig dag i Besh, men alltid något speciellt! 
 

 
         Kalanderlärka, (Calandra Lark), Melanocorypha calandra  
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Dag 6 
 
Dagens siffror hittar ni här: http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181101  
Redan påväg till frukosten så hade det börjat att regna. Väl framme vid obsplatsen så fortsatte 
det. Därmed bestämde vi oss för gå in i vindskyddet och ta skydd. Med regnet kom det även 
massa dimma som gjorde så att sikten endast begränsades till fälten och en liten del av havet. 
Många stora (flera hundra) flockar med sånglärkor kom och sträckte in från havet för att rasta 
på fälten. Bland dessa kom det även en del kalanderlärkor. Annars var tättingsträcket 
obetydligt. Dock drog det rätt mycket gäss och änder. Dimman och regnet gjorde det svårt att 
clincha vissa flockar och därmed blev det en del ob. fjällgås/bläsgås och ob.gås, men dock 
kunde vi bestämma några b.la. med hjälp av locklätet. Bland änderna sträckte det stjärtänder, 
bläsänder, gräsänder, krickor och skedänder. En småtrapp kom sträckandes över havet och en 
flock med brushanar innehållandes en rödspov drog förbi ovanför vindskyddet. En rödstrupig 
piplärka hördes locka i kylan och 3 storspovar drog förbi. Lärkorna och änderna fortsatte 
komma med fina flockar, men dimman och regnet höll ett fast grepp! Tiden gick och gick och 
jag blev allt kallare och kallare. Kul nog kom fyra mindre sångsvanar förbi fint över 
vindskyddet och värmde för en kort stund. En stund efter detta blev kylan alldeles för mycket 
för min del! Därför valde jag att åka tillbaka till byn kl.12 för att köpa lite mera mat och fixa 
varmare kläder. Väl inne i byn satt en palmduva på en av elledningarna, vilket var en ny art 
för mig. Efter en välbehövlig fika med te och bröd, 2 ytterligare lager med kläder, en kort 
powernap och lite inköp på den lokala butiken så var jag och Micha redo att dra tillbaka och 
sträckräkna. Lärkorna blåser omkring som höstlov på åkrarna och helt plötsligt kom lite 
energi tillbaka i mig. De var tusentals som valt att rasta och födosöka efter sin långa resa över 
havet. I en av de små pölarna längs grusvägen rastade två rödspovar i vinterdräkt. Direkt 
tillbaka kom en flock med 12 små anser-gäss, 8 bläsgäss och 4 fjällgäss, ytterligare en ny art 
för mig. Sjöfågelskådningen hade lönat sig för de som stannat kvar då de sett två alfåglar 
flyga förbi, första fyndet för Besh-projektet. Nu fick jag räkna antalet skrattmåsar över havet 
och räkneverken klickade för fullt. Under tiden fortsatte gässen och änderna att hagla. En 
flock på 50 kärrsnäppor passerade samt 4 roständer och kul nog 4 skärfläckor som läckert 
slickade vågorna. Räkneverken stannade in och bilen sökte sig sakta framåt i den hala leran. 
Totalt blev det 11 763 sånglärkor idag och även många nya arter på Besh-listan! Efter att ha 
sett dimman och regnet på morgonen samt det dåliga sträcket så trodde jag såklart att det 
skulle bli en kass dag. Men det visade sig bli sjöfåglarnas stora dag. Efter att ha varit i Besh i 
nästan en vecka nu kan jag säga att varje dag är annorlunda och framförallt, att varje dag ger 
något spännande. 
 

http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181101
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                              Migrating Skylarks, Sånglärka, Alauda arvensis.  
 

Dag 7 
 
Dagens siffror hittar ni här: http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181102  
Jag vaknade upp med stor glädje! Yes, det regnade inte ute idag. Med en viss prestation 
lyckades vi köra över de leriga och hala vägarna och ta oss fram till obsplatsen. På vägen dit 
skrämde vi upp många stora flockar med sånglärkor, samma individer som igår. Framme på 
obsplatsen blev det en fin soluppgång! Vädret var lite mulet och vindarna hyfsat svaga. Vi 
sökte igenom de insektslika flockarna med sånglärkor och hittade några kalanderlärkor och 
dvärglärkor. Tråkigt nog har vi inte sett alltför många kalander under de senaste dagarna, jag 
som just hade hittat min favoritart här i Besh! Öronen spetsades och en japonicus-piplärka 
hördes locka mot S, en art som vi har nöjet att se nästan dagligen här i Besh. En större 
flamingo kom sträckande över havet och ägretthägrar sträckte förbi då och då. Räknandet av 
starar på den vänstra sidan gick hyfsat bra för mig och de flesta flockarna passerade på 
distans lågt över husen längs bergen. Två läckra flockar med roständer passerade och en flock 
med dvärgskarvar gick fint över bergsryggen på hyfsat avstånd. Lägg därtill en flock hyfsat 

http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181102
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fint ovanför huvudet. En del rovor passade på att ta del av den stora måltiden med sånglärkor 
på åkrarna och däribland två hanar + 1 honfärgad blå kärrhök samt en sparvhök. Liksom 
gårdagen fortsatte det att sträcka en del änder, svanar, skarvar och gäss på alla möjliga 
fronter. Längs fälten passerade en riktigt mustig färgad och läcker brunhökshane (brun 
kärrhök), som jag snabbt fattade tycke för. 3 småtrappar smekte Beshklippan och en grågam 
hängde över bergen. Dagen gick och en flock med 26 ägretthägrar följde vågorna längs havet. 
Vädret mulnade till och jag tog hand om rapporteringen på Trektellen i några timmar. Dagens 
lunch blev en smarrig potatissallad som vår kock Joseph hade gjort, med b.la. granatäpplen i. 
Kl.13.48 drog en tofslärka förbi med sin korta vemodiga sång. Sträcket var helt dött.... 
Plötsligt blev det lite liv i skådarna igen. En flock på runt 25 bläsgäss innehållandes minst en 
fjällgås tryckte järnet mot syd. Asio flammeus (Jorduggla) kom och landade längs 
strandvegetationen, förmodligen efter en lång resa över det Kaspiska havet. En till flock med 
dvärgskarvar kom superfint längs vågorna vid stranden. I en flock med gräsänder stack en 
rödhuvad dykand ut rejält, ny Beshart för mig och dessutom första gången på sträck. Det är 
mysigt att sitta på en stol med tuben i famnen, i O/NO vinden och diskutera artbestämning av 
sträckande anas-änder i 5 lager med varma kläder. Det är sånt man kommer ihåg, minnen för 
livet och kompisar för livet. Kvällen avslutades med "the bittern end" dvs. att vi står och 
väntar på att rördrommar ska lyfta ifrån sumpskogen och sträcka vidare. Det lyckades väl och 
en individ hördes locka "auukk". 
 

 
 Overflying Lesser Short-toed Larks, Dvärglärka, Alaudala rufescens.  

http://b.la/
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Dag 8 
 
Dagens siffror hittar ni här: http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181103  
Dagen här i Besh började med vår kock, Josephs varma mackor med salami och tomater 
ackompanjerat av en fin soluppgång. Bättre start får man leta efter! Direkt så visade det sig 
att det sträckte en hel del änder i N/NO vinden, och dessa trycktes stundom riktigt nära och 
fint mot stranden. 3 småtrappar drog förbi vid havet, en forsärla lockade med sitt smått 
elektriska läte och en dubbeltrast pepprade förbi. En blå kärrhöks hane satt ute på slätterna, 
kanske mätt efter att äntligen ha fått lite jaktlycka? Finksträcket var kanon och många stora 
flockar drog mot syd över stranden. 26 roständer kom fint mot den läckert blåa skyn och 
därefter 7 mindre sångsvanar på hög höjd, som bestämt sig för att göra en resa ut på det 
Kaspiska havet. En ung stenfalk drog förbi och tofslärkans sång gladde oss alla. Jag räknade 
lärkor idag på den östra sidan, dvs. mot havet. På mitt team, "Team östra" hade jag även Gabi 
(änder + tättingar), Albin (stare + skrattmås) och Kaarel (råkor). Jag intog min lunch, som 
blev potatissallad även idag. Efter lunchen drog jag mig ner mot stranden för att leta lite 
roliga tättingar! Efter en slingrande promenad genom buskmarkerna så var jag nere vid 
stranden. Här fanns det några unga kaspiska trutar och en dvärgmås. Sanden blåste hårt längs 
marken, och man fick nästan lite "öken-feeling". Plötsligt möter jag en ob.stenskvätta längs 
stranden. Hett! För en stund går pulsen upp till 225 men efter en liten fotosession så visar det 
sig vara en vanlig "northern wheatear", dvs. den stenskvätta som vi har hemma i Sverige. 
Ökenstenskvättan får vänta! Men för ett ögonblick så spelade det ingen roll, den var så läcker 
ändå med sin kolsvarta vinge och tygel som kontrasterade mot den kritvita buken och rena 
flankerna tillsammans med ett varmt färgat bröst. Ett fint möte. Det var som en nyfunnen 
kärlek! Promenaden längs stranden fortsatte och jag mötte upp med några skygga dvärglärkor 
som hängde med ett gäng sånglärkor. Men annars var det tomt längs stranden, soprent rent 
sagt. Vinden hade gjort sitt jobb! Väl uppe på obsplatsen igen, så hade alla gått in och satt sig 
antingen i vindskyddet eller bakom bilen för att ta lä, eftersom vinden var riktigt stark. Men 
med denna kom spännande saker, eller rättare sagt, spännande obsar! En massa sånglärkor, 
råkor, kaspiska trutar och en blå kärrhök kom förbiflygandes på bara några meters håll, då de 
tryckts upp mot kullen där vi satt. Det var bara att lägga sig på rygg i det torra gräset och 
njuta av flödet :) Det var grymt läckert! I vågskummet kom en svarthakedopping och 
passerade, ny Besh-art för mig, dock endast handkikarobs :) Dagen avslutades med en flock 
på 14 rödhuvade dykänder. Trots att det inte blev några rariteter idag, så blev det nya coola 
upplevelser, något som Besh alltid levererar! 
 

http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181103
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                                1cy Caspian Gull, Kaspisk trut, Larus cachinnans.  
 
 

Dag 9 
 
Dagens siffror hittar ni här: http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181104  
Under gårdagens kväll bjöd vår kock på en supergod grillmiddag, där vi fick smaka på lite 
Azerbadjanska rätter. På väg till rummet ifrån middagen så hördes en sträckande rördrom. 
Sedan var det läggdags :) Vädret var likt de två senaste dagarna under söndagsmorgonen och 
vindarna var svaga. Idag räknade jag råkor på den västra sidan, vilket blev lyckat. Under 2 
timmar släppte jag knappt blicken ur tuben, inte ens för några sekunder, och över 2500 råkor 
kunde räknas, innan jag tog en kort paus. Därefter passerade två svartbukiga flyghönor, som 
vanligt med den läckra Besh-klippan i bakgrunden. Där kom även en flock på 5 småtrappar så 
småningom. Uppe i luften hördes någon hedpiplärka, tofslärka, forsärla och vattenpiplärka. 
En större flamingo passerade nära och fint, en art som jag annars sett som en rosa prick långt 
ute i havet, tidigare i Besh. Som vanligt så räknade Gabi änder och tättingar på den östra 
sidan, och på grund av den svaga vinden så blåste det inte in så mycket änder mot stranden, 
eller mot hela kusten för den delen. Dock blev det runt 2000 bofinkar och 250 sävsparvar 
fram tills kl.10, vilket var lite sämre än gårdagens tättingsträck. Även om det inte sträcker 

http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181104


 
22 

supermycket fåglar så är det alltid fullt upp med diskussioner om ras-/ålders- och 
könsbestämning samt andra nyfikna frågor! Uppe i bergen började en stäppvråk att cirkla och 
en gigantisk flock på ungefär 1360 storskarvar drog precis över bergsranden. Längs fälten 
ryttlade en varfågel efter föda och några snygga adulta blåhöks (Blå kärrhök) hanar drog 
förbi. Uppe i den mörkblåa himlen stack tre hyfsat stora flockar med ägretthägrar ut, och 
däribland fanns även några av deras gråa kusiner. Ytterligare 4 svartbukiga flyghönor 
passerade, dock upptäckte vi dom väldigt sent. Mitt på dagen uppstod det plötsligt en massa 
tjo och tjim, varför då? Jo, två kejsarörnar passade på att cirkla ett par meter ovanför oss, de 
absolut bästa obsarna jag haft på arten! Lunchen blev rödbetssallad med gårdagens rester av 
grillat kött, vilket uppskattades då kosten i de flesta fallen är vegetarisk här. Därefter tog jag 
min lunchpromenad. Nere i buskmarkerna fanns det några mindre flugsnappare, en lockande 
och mycket skulkig kaveldunsångare, några rörhönor samt massor med gul- och sävsparvar. 
Dock ingen tallsparv... Stranden gav OK obsar på den svårflörtade dvärglärkan, en flock som 
bestod av cirka 25 individer. Här fanns även en 1k (ung) och två adulta (gamla) dvärgmåsar i 
vinterdräkt. Detta var min första ungfågel hittills i Besh! Unga fåglar är mycket snyggare i 
mina ögon :) Sträcket var dött när jag kom tillbaka, liksom tidigare eftermiddagar. Dock 
skulle den coolaste obsen på hela dagen enligt mig, att noteras snart. Micha hade hittat en 
grymt cool bönsyrsa (exakt art osäker, kommentera gärna), som han satt i en av de magra 
buskarna vid obsplatsen. Här satt syrsan i sitt naturliga habitat, och kamouflaget var påtagligt. 
Jag spenderade 30 minuter med att fota denna "alien". Dagen avslutades med ett par 
dvärgmåsar som drog upp till berget ifrån stranden, för att leta insekter i luften längs 
bergsranden. Jag följde dom länge och jizzen var påtaglig på riktigt långa avstånd, coolt! 
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                                                        Some kind of Mantodea.  
 

Dag 10 
 
Dagens siffror hittar ni här: http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181105  
Idag blev det "sovmorgon" och uppgång kl.06.20... Vi avverkade sakta de Azerbadjanska 
slätterna, och bilen var framme vid obsplatsen strax innan klockan 07. Tubarna ställdes upp, 
lunchen och fikat togs fram och stolarna fälldes ut. Jahopp, vad skulle denna dag bjuda på? 

http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181105
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Redan tidigt från morgonen så märktes det att att det var bra tättingsträck. Däribland kunde 
lite guldkorn såsom vattenpip (vattenpiplärka) och hedpip (hedpiplärka) plockas ut med hjälp 
av locklätena. Några stora "bollar" med dvärgskarvar kom högt över havet och en småtrapp 
landade vid obsplatsen, efter att ha tagit en runda med sina frekventa vingslag över stranden. 
Min uppgift för morgonen blev att räkna kråkfåglar längs med havet. Under tidig morgon 
kom de flesta långt ut till havs på flera fronter, men framåt dagen drog de flesta fint antingen 
högt över eller precis bredvid obsplatsen. Det räknades in runt 1700 individer mot syd, plus 
en del kajor och några gråkråkor. Något som jag aldrig tänkt på innan jag kom till Besh är att 
är man räkna corvus på corvus så inser man att det kan vara lite småknepigt att artbestämma 
dessa (speciellt kråka/råka) på håll (även om jizzen oftast fungerar bra, t.ex. råkan som är 
relativt slank och långstjärtad). Vid ett tillfälle kom det en strid ström med ett tiotal bruna 
kärrhökar, och däribland ett gäng blå kärrhökar. På slätterna rastade det sånglärkor, några 
kornsparvar, någon enstaka gulärla och äntligen en del kalanderlärkor igen. Yes, comeback! I 
luften utmärktes stora flockar med bergfinkar som konstigt nog sträckte målmedvetet mot 
norr, liksom de dagar då vi sett dessa flockar innan! Den största flocken bestod säkert av en 
400-500 individer, vilket jag tror är den största flocken som setts i Besh sedan projektet 
startade! Uppe i luften hördes ett gäng dvärglärkor, en tofslärka samt en järnsparv. Efter att 
ha spanat i min tub under en lång stund så fick jag plötsligt veta att en dvärgörn seglat precis 
ovanför mig för några minuter sedan, seeeegt! Lunchen idag blev en korvbaguette och några 
snickers.... Efter lunchen försökte jag slingra mig iväg på en promenad, men det slutade med 
att jag fick räkna lärkor + råkor på "steppside", och till slut körde jag hela bemanningen på 
denna sida för några minuter, puuh! På en av åkrarna satt det 14 bruna glador. Jag låtsades att 
jag att befann mig i Bottorp en fin höstdag, och att de bruna gladorna bara satt där, en efter 
en. Det var nästan så att man fick lite puls... Sträcket mattades av, och ögonen stängdes. Det 
var verkligen så dött det kunde bli. Men som vanligt så skulle det komma en riktigt 
pulshöjare när vi anade det som minst! En galet stor flock (typ 170) med pelikaner, mestadels 
bestående av krushuvade pelikaner men även några vita pelikaner drog rakt över våra 
huvuden. Sjukt! Därefter kom en mindre flock på typ 60 individer och sträckte över bergen. 
Liksom gårdagens större flamingo, var pelikanerna en art som jag bara sett flyga förbi på 
långt håll ute till havs, så dagens obsar var minst sagt MEGA, iallafall i mina ögon :) När 
mörkret sakta föll in så började en massa enorma flockar med lärkor att röra sig på fälten och 
däribland fanns det minst ett antal hundra kalanderlärkor, utöver sånglärkorna. Det snyggaste 
med kalander är när de flyger förbi lågt över fälten och den svarta vingundersidan och vita 
vingbakkanten flashar till, det är så läckert! Dessutom är det rejäla pjäser :) Till slut begav sig 
de flesta flockarna söderut, snabbt och målinriktat. Intressant att veta är att lärkor i allmänhet 
är nattsträckare och att projektets diktafoner spelat in både kalander- och sånglärka på natten, 
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även om de inte är så talföra på sträck. Imorgon blir det en ledig dag med en heldagstur till 
lite olika lokaler söder om Baku (b.la. Shirvan national park), "keep yourself updated"! :) 
 

 
 Mixed flock with Dalmatian Pelicans, Krushuvade pelikaner, Pelecanus crispus and 
one Great White Pelican, Vita pelikaner, Pelecanus onocrotalus (top right).  

http://b.la/
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Dag 11 
 
Dagens siffror hittar ni här: http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181106  
Denna dag var planerad att vara annorlunda jämfört med de tidigare här i Besh. Idag skulle 
det bli utflykt, b.la. till Shirvan nationalpark och Qubustan. Det var jag, Albin och Gabi som 
hade bestämt oss för att upptäcktsresa lite, tillsammans med vår chaufför, Ali. Strax innan 
kl.07 så lämnade vi boendet för en bilfärd på ungefär 2 timmar. Efter en stunds körande så 
hamnade vi i de stora bilköerna i staden Sumgayit. Det roliga med denna stad är att det var en 
industristad när ryssarna hade makten, och när de lämnade den så föll liksom hela 
samhällsstrukturen. Så varje morgon så beger sig varje invånare i denna stad mot Baku, där 
de enda utbildningarna och jobben finns. Tänk bara på alla utsläpp... En annan cool sak vi 
diskuterade ang. klimatet och miljön, var den speciella luftfuktigheten i Baku, där 0 grader 
celsius känna som -30 ungefär.... Bisarrt! Efter en del bilköer bestämde vi oss för att svänga 
av på lite mindre vägar, för att börja skåda såklart. Strax innan dagens första stopp, "The mud 
vulcanos" (dvs. lervulkanerna) så hittade vi en hane finschstenskvätta på en hög med 
stenblock. En riktigt snygg art, och dessutom ny för mig. Efter en skakig tur så var vi uppe på 
lervulkanen. Här såg vi en adult svarthuvad trut flyga förbi med ett par kaspiska trutar (cach). 
Sedan den första (unga individen) såga vid min första dag här i Besh så har det börjat rulla in 
en del obsar, eftersom arten har sitt övervintringsområde i trakterna. En tofslärka hängde även 
uppe på höjden, och noterbart var såklart den bubblande lervulkanen, som var något helt nytt 
för oss alla! Vi lämnade höjden och åka ner för den branta vägen, det var lite som att åka berg 
och dalbana. Väl nere på plattare mark så flög en till finschstenshane förbi vägen och satte sig 
uppe på elledningen, nu hade vi verkligen introducerat oss med denna art :) Till Shirvan 
national park så tog det 40 minuter. Efter att ha blivit insläppta genom porten och ha betalat 
för biljetterna så började vi hårdskåda! Det blev tyvärr ingen svart frankolin i början av 
parken, men lägg märke till en stäppvråk, en ung stäppörn samt en minervauggla som vi 
störde på sin dagskvist kring ett hus. Stäppörnen var en helt ny art för mig :) Vidare längs 
vägen hördes en tornfalk "kackla", en varfågel flög förbi och ett par kornsparvar hängde här 
och där på elledningarna. Kul att notera var även att det befann sig många coola gaseller 
längs vägen, vilken spänst de har! I slutet av bilvägen i nationalparken så finns det en stor sjö, 
med grymt mycket fåglar. Vi steg ut ur bilen och vandrade sakta och tyst ut i vassen, på en 
slags spång. Längst ut i vassen fanns ett litet öppet gömsle där vi ställde oss och började 
spana. Stället var galet! Flera hundratal större flamingos, ett tiotal skedstorkar, säkert 50 
smådoppingar och runt 20 krushuvade pelikaner. Ur vassen steg en purpurhöna ut, en målart 
klar, YES :) Här fick vi även se en flock med sångsvanar, och en flock med mindre 
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sångsvanar flyga förbi var för sig, pedagogiskt! I vassen hördes en pungmes, lite skäggmesar 
och en cettisångare. Men de små tättingarna var omöjlig att hitta i vassdjungeln såklart. Jag 
som hade hoppats på lite najjs obsar på pungmes :) När vi skulle bege oss till fågeltornet så 
flög en sen ung skäggtärna förbi riktigt nära, återigen en ny art för mig. En havsörn hanns 
även flyga förbi och skrämma upp i princip vartenda fågel innan vi begav oss vidare. 
Tankarna var många påväg till fågeltornet. Skulle vi se marmorand? Skulle jag få se vitögd 
dyk (vitögd dykand) äntligen? Gabi skrek till uppe i fågeltornet. Jajamen, 3 marmoränder 
hängde i dammarna, lifer! Annars var det extremt mycket anas-änder med både kricka, stjärt-, 
bläs-, snatter-, sked- och gräsänder. Även aythya släktet representerades med stolthet med ett 
hundratal rödhuvade dykänder, många brunänder och se där ja, 4 vitögda dykänder. Alldeles 
för mycket nya arter? :) I denna delen av sjön fanns det även en massa ägretthägrar och 
dvärgskarvar, där den sistnämnda sågs flyga förbi fint med sin klumpigare släkting. Tiden 
hade tickat på fort och helt plötsligt var klockan 15.00, vi hade alltså stått och skådat i flera 
timmar över sjön! Vi vandrade tillbaka till bilen och på vägen hördes en mindre flugsnappare 
varna och en svart frankolin stöttes lite förvånat! Vi intog en bit av våran lunch i bilen innan 
vi stannade i början av parken igen. Vi fikabordet runt husen hängde samma minervauggla 
igen, dock fick vi mycket bättre obsar på den. Vilken bra lunch! Bilen rullade ur parken, förbi 
lervulkanen och sedan till nästa stopp, Qubustan. Det var nästan mörkt och vi ville hinna få 
lite tid att skåda, knepigt! Vi steg hastigt ut ur bilen och sökte med handkikarna över 
klipporna. Nästan direkt hördes både lock och sång av herr klippnötväcka, och uppe i luften 
ett par mystiska lockläten! Och vad flög inte förbi om 2 alpkråkor. Mmmm, läckert (lifer 
såklart :)! En grupp med tofslärkor hängde på grusvägen och en svart rödstjärt samt en 
klippsparv hördes locka. Men därefter tog ljuset slut, liksom denna fantastiska dag och bilen 
drog hem runt kl.17.30. 
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                                 Greater Flamingos, Större flamingo, Phoenicopterus roseus.  
 
 

Dag 12 
 
Dagens siffror hittar ni här: http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181107 
Sedan morgondagen har även svenska RK (Rarritetskommiten) varit på plats för att vara med 
och skåda och genomföra lite möten, så nu är vi riktigt många på plats här i Besh! Min 
uppgift idag blev att räkna kråkfåglar på den västra sidan. Fram tills kl.09.30 så sträckte det 
ungefär 2750 råkor mot syd, några hundra kajor och ett trettiotal gråkråkor. Under tiden sågs 
även en adult svarthuvad trut födosöka ute i havet runt en fiskebåt, bland ett antal kaspiska 
trutar. Därtill kom det minst 3 flockar med småtrappar och flög förbi till allas glädje. En av 
flockarna passerade rakt över huvudet :) En del flockar med kalanderlärkor och sånglärkor 
drog mot syd över bergskanten, och en dvärglärka hördes locka. Helt plötsligt skriker vår britt 
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Mike till, "White-winged lark" (Vitvingad lärka)! Tyvärr upptäckte han fågeln väldigt sent 
och det var endast ett fåtal personer som hann se den när den passerade i höjd med 
Beshklippan. Synd! Två flockar med krushuvade pelikaner drog förbi ute till havs, och ibland 
den största flocken hittades några vita pelikaner. Här kom det även lite dvärgskarvar och 
sträckte då och då. Lunchen idag blev en god pastasallad med kyckling. Därefter drog jag 
raskt iväg på min 2 timmars promenad. Längs stranden fanns det ett gäng dvärgmåsar och en 
flock med kaspiska trutar såklart. Men något nytt? Promenaden fortsatte och på vägen hördes 
några cettisångare och en forsärla. Väl framme vid soptippen så fick jag riktigt fina obsar på 
en mörk fas dvärgörn, vilket får ses som något "nytt" efter de distansobsar jag haft i tuben 
innan. Vid våtmarken kring soptippen fanns det även en forsärla, en massa enkelbeckasiner, 
några skogssnäppor och en drillsnäppa, min första för Besh! Vid skräphögarna på soptippen 
hängde ett 50-tal turkduvor, en massa kaspiska trutar och några bruna glador. Men så mycket 
mer än så blev det inte! På vägen tillbaka till obsplatsen så fick jag fina obsar på en 
förbiflygande ung svarthuvad mås, najjs! Jag har väntat länge på att se min första på stranden, 
men nu blev det såhär istället, vilket jag inte klagar över :) Tubobsen som jag hade tidigare 
under vistelsen var dessutom livskryss för mig på denna art. Därefter spenderades den större 
delen av eftermiddagen såklart sittandes vid obsplatsen. Under de tidigare dagarna så har jag 
missat en handfull fältpiplärkor som dragit förbi, vilket jag även gjorde under förmiddagen 
denna dag.... (skyller på att jag hade luvan på mig) ;)). Helt plötsligt runt 15-tiden hör jag ett 
helt nytt lockläte för min del och en piplärka flyger förbi. Fältpip! Kameran smattrar av några 
foton och det är ingen tvivel! Ännu en ny art för mig, och dessutom en piplärka, som är mitt 
favoritsläkte i fågelvärlden. Timmarna gick fort därefter och dagen slutade med en 
störtdykande stenfalk som försökte slå ett byte. 
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                                                Little Bustards, Småtrapp, Tetrax tetrax.  
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Dag 13 
 
Dagens siffror hittar ni här: http://www.trektellen.org/count/view/1533/20181108 
Efter en liten sovmorgon fram tills kl.06.15! och frukost så var bilden framme vid obsplatsen 
runt kl.07 som vanligt. Vid det första tubspanet kom en ensam större flamingo och sträckte 
mot syd över havet. Solen steg mer och mer, och antalet lockande tättingar ökade dramatiskt i 
luften. Jag fick rysningar. Det var en så härlig känsla att bara stå här och bli värmd av solen 
medan man noga lyssnade till symfonin uppe i luften. För ett ögonblick blev till och med en 
gråkråka cool, när den flög rakt emot mig när jag spanade i tuben. Ljuset var helt enkelt 
perfekt när kråkan flög mot skogskanten. Att få se saker nära genom tubkikaren ger saker ett 
helt annat perspektiv, i dubbel bemärkelse. Jag hade aldrig känt sån glädje för en fjuttig kråka 
innan! Gårdagens unga dvärgörn (mörk fas) kajkade runt över soptippen med ett gäng bruna 
glador och en del bruna kärrhökar av diverse åldrar och kön sträckte högt uppe i luften. Här 
visade sig även en Schakal upp sig fint, när den stod fullt exponerad och solbelyst mellan 
buskagen. Under tiden lät det "Chrrrrr" "Chrrrrrr" uppe i luften. Javisst var det ett gäng 
dvärglärkor som lockade! 
Det var en varm och vindstilla dag, en njutbar dag. Även om sträcket i princip dog ut kring 
kl.09.30 så hade det sträckt en hel del tättingar under morgonen, vilket vi som skådade på 
havssidan fick ta del av. En honfärgad svart rödstjärt satte sig i en av de de enda buskarna 
kring obsplatsen, fint. Utöver att det var en ny art för mig på obsplatsen, så är SV röd alltid 
kul :) Uppe i luften flög en till ny art för Besh förbi för min del, nämligen en korp. Även en 
viss piplärka flög förbi. Jag och Mike hög som kobror. En hedpiplärka var det såklart, en art 
som vi har fått bra erfarenheter av här i Besh. Lite senare skrek RK till! Uppe vid soptippen 
seglade det en 2k större skrikörn. Skrikörnen gled sakterligen emot oss för att till slutligen 
ligga uppe och skruva rakt ovanför obsplatsen. Livskrysssss såklart! När rovorna väl var 
igång så passade även en gigantisk flock med krushuvade pelikaner (innehållandes några vita 
pelikaner) på att cirkla runt och runt över bergen. Hyfsat maffigt och grymt läckert! Framåt 
dagen så underhöll en 1k hane tornfalk oss, när den blev jagad av både råkor och skator. Jag 
hann med att se två blåmesar som kom och sträckte på hög höjd innan jag intog min lunch. 
Lunchen idag blev lavash (tunnbröd) med grönsaker och lite snacks. Värmen ökade och 
sträcket minskade. Jag fixerade mig i viloställning. Kl.13.54 vaknade jag till. Jackluvan flög 
av snabbt som blixten. En till hedpiplärka flög förbi mot norr och yttrade några lockläten. 
Efter alla obsar på förbiflygande fåglar så drömmer jag fortfarande om att få se en rastande 
fågel på stranden i Besh. När ska det ske? 
Kl.14.31 hörde vi lockläten från hedpip igen. En individ flög mot norr och LANDADE! Så 
synd att jag var upptagen med att sitta och räkna.... Därefter kom det några flockar med 
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storskarvar... Men det var allt... Så det fick bli en promenad, när de andra kom tillbaks och vi 
kunde avlösa varandra! Promenaden började som vanligt längs stranden, och förvånansvärt 
nog fanns det nästan inga trutar. Däremot hoppade en stenskvätta runt kring allt skräp på 
stranden. Men annars var det inte någon slående artvariation här, som vanligt. Väl uppe vid 
dammarna överraskade jag en smådopping, som skyggt försvann in i vegitationen. Här hördes 
även en del cettisångare samt gransångare med både "sweooo" och "ihhp" lock. I vegitationen 
hängde en massa sävsparvar och någon mindre flugsnappare. I ett av de döda träden satt det 
ett tiotal bruna glador. Därefter drog jag mig tillbaks. En räv sprang över vägen och två 
enkelbeckasiner stöttes i diket precis bredvid vägen. Solen gick ner i samband med min 
ankomst till obsplatsen och vi stod spända och väntade på att någon rördrom skulle sträcka 
vidare. Men så blev det inte. Det blev inget "bittern end". 
Jag skulle bara njuta av denna sista dag! Njuta av det varma sköna vädret, alla fåglar och goa 
människor. För jag vet att jag kommer sitta hemma i decembermörkret och längta efter Besh 
barmag och alla minnen! 
Att få vara här i Besh har varit ett rent nöje. Det har blivit många härliga moment och minnen 
för livet. Jag vill passa på att tacka Club 300 för att ha fått möjligheten att åka iväg på denna 
resa, Miryusif, Ali och Rovshan för er vänlighet och goda service samt Micha, Chris och Kai 
för arrangemanget av sträckräkningen. Jag vill även tacka alla goa personer som varit på plats 
och gjort denna vistelse ännu bättre. Jag hoppas att ni andra unga svenska ornitologer tar 
initiativet och söker stipendiet nästa år, ni kommer inte ångra er en sekund! Jag själv kommer 
att vara kvar i Besh i några veckor till, fast i huvudet, när jag sitter och kollar igenom alla 
bilder där hemma! :) 
  



 
33 

 
                          1cy Red-breasted Flycatcher, Mindre flugsnappare, Ficedula parva.  
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                                                Artlista: 
 
 (If not mentioned, the observation is made at the counting spot in Besh barmag).  
Marked with black= Shirvan national park. Marked with red= Besh cliff. Blue= Other 
location. Species names is mentioned below the pictures.  
 

1.           Grågås, (Greylag Goose)Anser anser     
2.           Bläsgås, (Greater White-fronted Goose), Anser albifrons   
3.           Fjällgås, (Lesser White-fronted Goose), Anser erythropus   
4.           Knölsvan, (Mute Swan), Cygnus olor    
5.           Mindre sångsvan, (Tundra Swan), Cygnus columbianus 

 

 
6.           Sångsvan, (Whooper Swan), Cygnus cygnus 
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7.           Gravand, (Common Shelduck), Tadorna tadorna 
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8.           Rostand, (Ruddy Shelduck), Tadorna ferruginea 
9.           Skedand, (Northern Shoveler), Spatula clypeata 
10.           Snatterand, (Gadwall), Mareca strepera 
11.           Bläsand, (Eurasian Wigeon), Mareca penelope 
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12.           Gräsand, (Mallard), Anas platyrhynchos 
13.           Stjärtand, (Northern Pintail), Anas acuta 
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14.           Kricka, (Eurasian Teal), Anas crecca 
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15.           Marmorand, (Marbled Duck, Marmaronetta angustirostris  

 
16.           Rödhuvad dykand, (Red-crested Pochard), Netta rufina 
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17.           Brunand, (Common Pochard), Aythya ferina  
18.           Vitögd dykand, (Ferruginous Duck), Aythya nyroca  
19.           Vigg, (Tufted Duck), Aythya fuligula  
20.           Berghöna, (Chukar Partridge), Alectoris chukar  
21.           Svart frankolin, (Black Francolin), Francolinus francolinus  
22.           Smådopping, (Little Grebe), Tachybaptus ruficollis  
23.           Skäggdopping, (Great Crested Grebe), Podiceps cristatus 
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24.           Större flamingo, (Greater Flamingo), Phoenicopterus roseus  
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                                               At the right side of the picture.  
25.           Vit stork, (White Stork) , Ciconia ciconia. 
26.           Skedstork, (Eurasian Spoonbill), Platalea leucorodia  
27.           Rördrom, (Eurasian Bittern), Botaurus stellaris   
28.           Natthäger, (Black-crowned Night Heron), Nycticorax nycticorax  
29.           Kohäger, (Western Cattle Egret), Bubulcus ibis  
30.           Gråhäger, (Grey Heron), Ardea cinerea  
31.           Purpurhäger, (Purple Heron), Ardea purpurea  
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32.          Ägretthäger, (Great Egret), Ardea alba  
33.          Silkeshäger, (Little Egret), Egretta garzetta  
34.          Vit pelikan, (Great White Pelican), Pelecanus onocrotalus 
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                          Mixed flock including some white pelicans.  

35.          Krushuvad pelikan, (Dalmatian Pelican), Pelecanus crispus.  
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                                         Typical flock formation of birds migrating over sea.  

36.          Dvärgskarv, (Pygmy Cormorant), Microcarbo pygmeus  
37.          Storskarv, (Great Cormorant), Phalacrocorax carbo  
38.          Gåsgam, (Griffon Vulture), Gyps fulvus 
39.          Grågam, (Cinereous Vulture), Aegypius monachus  
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40.          Större skrikörn, (Greater Spotted Eagle), Clanga clanga  
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                                                                Dark morph.  

41.          Dvärgörn, (Booted Eagle), Hieraaetus pennatus 
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42.          Kejsarörn, (Eastern Imperial Eagle), Aquila heliaca   
43.          Kungsörn, (Golden Eagle), Aquila chrysaetos  
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44.          Sparvhök, (Eurasian Sparrowhawk), Accipiter nisus 
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45.          Brun kärrhök, (Western Marsh Harrier), Circus aeruginosus 
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46.          Blå kärrhök, (Hen Harrier), Circus cyaneus  
47.          Brun glada, (Black Kite), Milvus migrans  
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48.          Havsörn, (White-tailed Eagle), Haliaeetus albicilla  
49.          Örnvråk, (Long-legged Buzzard), Buteo rufinus  
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50.          Stäppvråk, (Steppe Buzzard), Buteo buteo vulpinus  
51.          Ormvråk, (Common buzzard), Buteo buteo 
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52.          Kragtrapp, (Macqueen's Bustard), Chlamydotis macqueenii  
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53.          Småtrapp, (Little Bustard), Tetrax tetrax 
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54.          Gråhuvad purpurhöna, (Grey-headed Swamphen), Porphyrio poliocephalus  
55.           Rörhöna, (Common Moorhen), Gallinula chloropus 
56.           Trana, (Common Crane), Grus grus  
57.           Skärfläcka, (Pied Avocet), Recurvirostra avosetta  
58.           Tofsvipa, (Northern Lapwing), Vanellus vanellus  
59.           Rödspov, (Black-tailed Godwit), Limosa limosa  
60.           Brushane, (Ruff), Calidris pugnax 
61.           Spovsnäppa, (Curlew Sandpiper), Calidris ferruginea 
62.           Kärrsnäppa, (Dunlin), Calidris alpina 
63.           Enkelbeckasin, (Common Snipe), Gallinago gallinago 
64.           Drillsnäppa, (Common Sandpiper), Actitis hypoleucos  
65.           Skogssnäppa, (Green Sandpiper), Tringa ochropus  
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66.           Skrattmås, (Black-headed Gull), Chroicocephalus ridibundus  
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67.           Dvärgmås, (Little Gull), Hydrocoloeus minutus  
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68.           Svarthuvad mås, (Mediterranean Gull), Ichthyaetus melanocephalus 
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69.           Svarthuvad trut, (Pallas's Gull), Ichthyaetus ichthyaetus  
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                                                  Possibly heinei.   

70.           Fiskmås, (Mew Gull), Larus canus 
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71.           Kaspisk trut, (Caspian Gull), Larus cachinnans 

 
72.           Stäpptrut, (Steppe Gull), Larus fuscus heuglini  
73.           Kentsk tärna, (Sandwich Tern), Thalasseus sandvicensis  
74.           Fisktärna, (Common Tern), Sterna hirundo  
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75.           Skäggtärna, (Whiskered Tern), Chlidonias hybrida  
76.           Svartbukig flyghöna, (Black-bellied Sandgrouse), Pterocles orientalis  
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77.           Tamduva, (Feral pigeon), Columba livia var. domestica 



 
65 

 
78.           Skogsduva, (Stock Dove), Columba oenas 
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79.           Ringduva, (Common Wood Pigeon), Columba palumbus 
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80.           Turkduva, (Eurasian Collared Dove), Streptopelia decaocto  
81.           Palmduva, (Laughing Dove), Spilopelia senegalensis  
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82.           Minervauggla, (Little Owl), Athene noctua  
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83.           Jorduggla, (Short-eared Owl), Asio flammeus  
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84.           Tornfalk, (Common Kestrel), Falco tinnuncus 
85.           Stenfalk,  (Merlin), Falco columbarius  
86.           Pilgrimsfalk, (Peregrine Falcon), Falco peregrinus 
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87.           Varfågel, (Great Grey Shrike), Lanius excubitor  
88.           Nötskrika, (Eurasian Jay), Garrulus glandarius atricapillus  
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89.           Skata, (Eurasian Magpie), Pica pica  
90.           Alpkråka, (Red-billed Chough), Pyrrhocorax pyrrhocorax  
91.           Kaja, (Western Jackdaw), Coloeus monedula  
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92.           Råka, (Rook), Corvus frugilegus  
93.           Gråkråka, (Hooded Crow), Corvus cornix  
94.           Korp, (Northern Raven), Corvus corax 
95.           Blåmes, (Eurasian Blue Tit), Cyanistes caeruleus  
96.           Talgoxe, (Great Tit), Parus major 
97.           Pungmes, (Eurasian Penduline Tit), Remiz pendulinus  
98.           Trädlärka, (Woodlark), Lullula arborea  



 
74 

99.           Sånglärka, (Eurasian Skylark), Alauda arvensis  

 
100.     Tofslärka, (Crested Lark), Galerida cristata  
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101.     Kalanderlärka, (Calandra Lark), Melanocorypha calandra  
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102.     Dvärglärka, (Lesser Short-toed Lark), Alaudala rufescens  
103.    Ladusvala,  (Barn Swallow), Hirundo rustica  
104.    Cettisångare, (Cetti's Warbler), Cettia cetti  
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                                                                   Collybita.  

105.   Gransångare, (Common Chiffchaff), Phylloscopus collybita + tristis 
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106.   Kaveldunsångare, (Moustached Warbler), Acrocephalus melanopogon  
107.   Svarthätta, (Eurasian Blackcap), Sylvia atricapilla  
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108.   Kungsfågel, (Goldcrest), Regulus regulus  

 
109.   Gärdsmyg, (Eurasian Wren), Troglodytes troglodytes 



 
80 

 
110.   Klippnötväcka, (Western Rock Nuthatch), Sitta neumayer 
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111.   Murkrypare, (Wallcreeper), Tichodroma muraria 
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112.   Stare, (Common Starling), Sturnus vulgaris  
113.   Koltrast, (Common Blackbird), Turdus merula  
114.   Rödvingetrast, (Redwing), Turdus iliacus  
115.   Taltrast, (Song Thrush), Turdus philomelos  
116.   Dubbeltrast, (Mistle Thrush), Turdus viscivorus 
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117.   Blåhake, (Bluethroat), Luscinia svecica  
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118.   Mindre flugsnappare, (Red-breasted Flycatcher), Ficedula parva 
119.   Svart rödstjärt, (Black Redstart), Phoenicurus ochruros 
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                                                    Same bird as page 2.  

120.   Stenskvätta, (Northern Wheatear), Oenanthe oenanthe  
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121.   Finschstenskvätta, (Finsch's Wheatear), Oenanthe finschii 
122.   Gråsparv, (House Sparrow), Passer domesticus 
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      Male spanish sparrow to the left, together with a male tree sparrow and sp. sparrow.  

123.   Spansk sparv, (Spanish Sparrow), Passer hispaniolensis 
124.   Pilfink, (Eurasian Tree Sparrow), Passer montanus  
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125.   Stensparv, (Rock Sparrow), Petronia petronia 
126.   Järnsparv, (Dunnock), Prunella modularis  
127.   Gulärla, (Western Yellow Wagtail), Motacilla flava  
128.   Forsärla, (Grey Wagtail), Motacilla cinerea  
129.   Sädesärla, (White Wagtail), Motacilla alba  
130.   Fältpiplärka, (Tawny Pipit), Anthus campestris  
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131.   Ängspiplärka, (Meadow Pipit), Anthus pratensis  
132.   Trädpiplärka, (Tree Pipit), Anthus trivialis  
133.   Rödstrupig piplärka, (Red-throated Pipit), Anthus cervinus  
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134.   Hedpiplärka, (Buff-bellied Pipit), Anthus rubescens japonicus  
135.   Vattenpiplärka, (Water Pipit), Anthus spinoletta  
136.   Bofink, (Common Chaffinch), Fringilla coelebs  
137.   Bergfink, (Brambling), Fringilla montifringilla  
138.   Stenknäck, (Hawfinch), Coccothraustes coccothraustes  
139.   Grönfink, (European Greenfinch), Chloris chloris  
140.   Hämpling, (Common Linnet), Linaria cannabina  
141.   Steglits, (European Goldfinch), Carduelis carduelis  
142.   Grönsiska, (Eurasian Siskin), Spinus spinus  
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143.   Kornsparv,  (Corn Bunting), Emberiza calandra  
144.   Gulsparv, (Yellowhammer), Emberiza citrinella  
145.   Klippsparv, (Rock Bunting), Emberiza cia  
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146.   Sävsparv, (Common Reed Bunting), Emberiza schoeniclus  

 
 
 
 

Rapporten är gjord av: Simon Carrington, Enighetens väg 23 
393 59 Kalmar 
E-post/telefon: Simon.carrington88@gmail.com, 0729934366  
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