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UNGDOMSLÄGER    Azerbajdzjan

Den 15 september drog återigen sju svenska ungdomsskådare med 
Tomas Axén Haraldsson i spetsen ner till Besh Barmag i Azerbajdzjan, 
en nyupptäckt sträcklokal belägen vid Kaspiska havets strand med Kau-
kasus berg på motsatt sida av stäppen. Efter förra årets succéresa (25-
30 oktober) till samma område var det dags att utforska fågelsträcket 
lite tidigare på hösten.

Resan var ett samarbete mellan BirdLife Sverige, Nature Friends 
Azerbaijan och Azerbaijan Ornithological Society (AOS) med spons-
ring från BirdLife Sverige, Ornithological Society of the Middle East 
(OSME) och tyska BirdLife, Nature And Biodiversity Conservation Union 
(NABU), med syfte att knyta kontakter mellan unga skådare från Sve-
rige och Azerbajdzjan genom en gemensam skådarcamp. Som mest var 
vi 40 azerier och åtta svenskar på campen. På plats fanns även de tyska 
skådarna Michael Heiß, Kai Gauger, Pia Fetting och Christoph Himmel 
som räknar sträcket här under ett par veckors tid. OSME:s ordförande 
Rob Sheldon var också där tillsammans med Ruslan Urazaliyev från 
Kazakstan under Sociable Lapwing Project för att leta efter stäppvipor 
i området.

Ungdomsträff för unga fågelskådare
De fyra dagarna bestod av tältning i buskmarkerna, högklassig sträck-

skådning, bad i Kaspiska havet och avslutningsmiddag på en restaurang 
i Baku. Dessutom fick vi upp lite slöjnät i buskmarkerna två av dagarna 
som levererade arter som dvärguv, östlig sammetshätta och nötskrika av 
rasgruppen atricapillus. På tippen norr om camp-platsen rastade kejsar- 
och mindre skrikörnar, gamar, styltlöpare, rosenstarar, citronärlor och 
mängder av kaspiska trutar.

Sträcket bestod bland annat av totalt 2 800 gröna biätare, 4 000 årtor 
och 3 000 vitvingade tärnor. Även fina siffror på skedstorkar och hägrar. 
Kompletta sträcksiffror kan ses på Trektellen.org under Besh Barmag. I 
området rastade bland annat kaukasisk lundsångare, fältsångare, nun-
nestenskvätta och småtrapp. Denna flaskhals till sträcklokal förtjänar 
mer kontinuerlig bevakning och därför finns det ambitioner att i fram-
tiden få till någon form av standardiserad sträckbevakning här. Utöver 
detta finns det planer på att bedriva mer omfattande ringmärkning på 
lokalen under större delen av hösten 2017.

Vi är långt ifrån trötta på Besh Barmag och kommer med största san-
nolikhet återvända hit inom en snar framtid!

Grön biätare.

Hela gänget av deltagare. 

Årtor, stjärtänder (de två änderna i bildens mitt) och skedstorkar.
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