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Armenien 5-13 juni 2013

Gruppen från vänster:
Ewa Abered, Tsovinar, Olle Abered, Mamekon, Ing-Marie Henningsson och Gunilla Edvardsson
Birdwave åkte till Armenien den 5-13 juni 2013. Vi startade på kvällen den 5:e juni från Kastrups
flygplats i Köpenhamn. Mellanlandning i Prag och snart var vi framme i Yerevan som är Armeniens
huvudstad. Vi fick se allt vi hade förväntat oss och lite till. Två nya arter för Armenien hittade vi.
Ökenfink och mindre sånglärka. Speciellt minns vi vandringen upp på drygt 2500 meter där vi
lyckades med att få se en av målarterna, den kaspiska snöhönan.

Vidder i Armenien

Torsdag 6 juni
Det är två timmars förskjutning här. Vi åt frukost
10:30 och sen åkte vi till Genocide museum där
vi fick en genomgång och rundvandring om folkmordet på Armenier 1915. En liten sväng i parken
där vi fick in målarten här, nämligen balkanspett.
Vi såg 4-5 st. Ett antal sydnäktergalar sjöng här
i parken. Vidare till historical museum som var
väldigt intressant men tröttheten gjorde sig gällande efter ett tag. Det satt bra med en kopp kaffe
innan vi beskådade utsikten från Victory park över
Yerevan. Artgenomgång och middag på restaurang Minimon som var fantastisk god.
Fredag 7 juni
Frukost och iväg 07:30. Vi hämtade upp våra guider Mamekon och Tsovinar. Sen iväg till
Armash fishponds. Vi åkte i fyrhjulsdrivna bilar
och gick emellanåt. Mycket fågel. Här fanns det
bla mängder av dvärgskarv, natthäger, purpuhäger, rallhäger och skäggmes. Sumpvipa, grön
biätare och många blåkråkor är värda att nämna.
Lunch vid en pond. Sen åkte vi upp till Vedi och
skådade i bergen. Fantastiskt fint med många fina
arter. Bergortolan, ökentrumpetare och finschstenskvätta var några rara arter. Här hittade vi
också en ökenfink som är en ny art för Armenien.
Färden mot hotellet tog 1 1/2 timme och regnet
vräkte ner under hela bilfärden. Bra hotell och god
mat med ” Montain Horse” som extra krydda. En
växt som finns i bergen.

Blomplåtning

Stentrast

Lördag 8 juni
Dagens första anhalt var klostret i Novarank som
ligger på 1500 meters höjd, fantastiskt vackert
placerat. Här såg vi en kungsörn som cirklade
över bergen och vi såg även rödpannad gulhämpling som är en väldigt vacker fågel med sin
röda ”jordgubbe” mitt i pannan. Efter Novarank
och lunchinköp så åkte vi vidare mot Tsovinars
rödfalksprojekt där vi stiftade bekantskap med
många rödfalkar. Vi lunchade nedanför vid en
stor vattenreservoar. Här satt en vacker rosenfink
och sjöng. Vidare till Armeniens stonehange. Här
såg vi härfåglar och många lärkor. Som sista grej
denna dagen åkte vi världens längsta karbinbana,
nästan 6 km upp till klostret Tavelot. En hisnande
upplevelse. När vi kom tillbaka satte vi av mot hotellet i Goris. Middag som bestod av bl.a. laxöring.
Ett våldsamt åskväder drog fram vid läggningsdags.
Rödfalk vid bo

Söndag 9 juni
Första anhalt idag var Goris där vi tittade på
grottöppningarna från en balkong över dalen.
Goris byggdes av tyskar som släpptes av ryssarna
efter andra världskriget. Vi körde till Shikahogh,
som är ett stort skogsområde i södra Armenien,
gjorde stopp med riktigt bra fågelskådning. I den
fina skogen gick vi omkring och såg bla mindre
flugsnappare och kaukasisk lundsångare.
Vi fortsatte sen söderut mot Meghri vid iranska
gränsen. Strax innan Meghri såg vi balkanhök
som häckar här. I en dalgång fanns det persisk
stenskvätta och en eleonorafalk drog över. Det
känns att vi är långt hemifrån när man är här. Middag på hotellet på kvällen.
Måndag 10 juni
Efter frukost körde vi längs gränsen till Iran för att
försöka få se svart frankolin som är en av arterna
härnere som vi ville se. Vi fick höra den, men tyvärr
ville den inte visa upp sig. Nästa mål var bergen
i Meghra mountain range. Det blev byte till två st
4-hjulsdrivna fordon som tog upp oss på ca 2300
meter. Vi stannade till i en liten by som bestod av
några förfallna hus men låg fantastiskt vackert och
där såg vi bl.a. flera vackra rosenfinkar. Den sista
biten upp till 2500 m gick vi genom vackert blommande alpängar. Väl däruppe tog vi en liten lunch
och väntade på den kaspiska snöhönan. Efter
en halvtimme hörde vi deras läte och Mamikon fick
syn på en som satt vackert uppe på bergskammen. Alla såg den fint. Senare dök det upp några
till. Det var magiskt. Färden gick tillbaka till bussen
och väl därnere gled två örnar fram som visade
sig vara kejsarörnar. En lång färd till Goris genom
åska och regn. Vi belönades med god mat när vi
kom fram.

Grön biätare
Kaukasisk järnsparv

Ung natthäger

Mindre skrikörn

Smutsgam

Tisdag 11 juni
Blixt och dunder och mycket regn präglade natten och kom även att hänga kvar under större
delen av dagen. Vi åkte från Goris mot Selimpasset
där karavanerna passerade förr. Tyvärr regnade
och haglade det så vi kunde inte njuta av alla rovfåglar som brukar siktas här. Ett stort hål i vägen
tvingade oss att gå av bussen och vandra förbi.
Väl framme vid lake Sevan tog vi med lunchen i
på en restaurang. Efter lunchen klarnade det upp
och vi fick en bra skådarsväng vid sjön. Tur att
våra skådartarmar fick vad de ville ha :-).
Vi var tillbaka i Yerevan vid 20, åt middag på
hotellet och gick sen och la oss.
Onsdag 12 juni
I dag sken solen från en klarblå himmel. Hela
dagen tillbringade vi i Aragats. Vi startade med ett
besök vid Alfabetsparken. Direkt vi kom ur bussen satt det en vitstrupig näktergal på vägen. En
tjusig hane. Färden gick vidare mot lake Kari som
ligger på över 3000 meters höjd. På vägen gjorde
vi ett stopp som var väldigt bra. Mycket fågel, olika
spännande arter såsom kaukasisk järnsparv,
ringtrast, stentrastar, klippsparvar mm. Sista biten gick vi upp till Kari och då dök alpjärnsparvar
och berglärkor upp. En bergökenfink drog också
runt här. Vi åt lunch ute på alpängen till konsert av
en mängd vattenpiplärkor och svarta rödstjärtar. Även en hel del rovfågel såg vi längs vår väg.
Speciellt var det med ett antal lammgamar, örnvråkar och mindre skrikörnar. På kvällen bjöd
Armen Tour på både mat och dricka. En jättegod
middag till ackompanjemang av livemusik. Vi blev
hämtade kl 02:30 för färd till flygplatsen. Resan
hem flöt på bra och vi landade på morgonen i
Köpenhamn. En mycket trevlig och spännande resa.

Lammgam

Ortolansparv
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