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Naar Iran – verslag dag 1 “Vogel en natuurproefreis Iran”, 7 april 2018 (door Marcel) 

Iedere keer net weer wat anders, maar in grote lijnen altijd hetzelfde, het vertrek vanaf Schiphol naar 

ergens een bestemming. De groep ontmoet elkaar op de afgesproken plek, oude bekenden 

ontmoeten elkaar en er wordt met nieuwe reisgenoten kennisgemaakt. De daarbij uitgewisselde 

namen gaan pas in de dagen erna beklijven. 

Het wordt even spannend in Istanboel door een vertraagde aankomst, maar we worden langs alle 

obstakels geloodst en arriveren dan uiteindelijk in Teheran. We kletsen nog wat met de groep in 

zuurstokroze kleding gehulde meisjes, en proberen dan het land binnen te komen. Nee, we moeten 

toch echt naar een ander loket voor ons visum. Dat lijkt lang wachten te worden, maar valt 

uiteindelijk mee: een Engels sprekende man neemt onze paspoorten in ontvangst, instrueert de 

balie, vertelt ons waar we moeten betalen en reikt even later de paspoorten weer uit. 

En dan zijn we binnen! Er wordt gezocht naar een punt 

om geld te wisselen, we maken kennis met onze gids 

zeg-maar-Sheri, en ik probeer een SIM kaartje te 

scoren. Helaas… niet meer voorradig. Het zal me de 

rest van de reis ook niet meer lukken. En even later 

rijden we dan. In onze bus, lekker comfortabel 

iedereen een eigen bank. Bij de eerste stop (heet 

water halen voor koffie) worden de eerste soorten 

bijgeschreven: Roeken! Palmtortel! Huismus! Snel vervolgen we onze weg naar Semnan. 

De eerste stop, een stukje droog land bij een boerderijtje, levert de eerste puzzels op: wat is die 

groep langssnorrende vinkachtigen nou? En welke tapuit speelt verstoppertje met ons? De tweede 

stop, in het oude dorp Pa-Deh met deels nog in gebruik zijnde lemen huizen worden de eerste, ons 

ook uit onze streken bekende, bijzonderheden 

waargenomen: Steenuil, Alpengierzwaluw, Hop en 

Zwarte Wouw. Ook de iets verder gelegen 

caravanserail (Deh Namak) ademt historie. Onze 

eerste kennismaking met de Iraanse keuken, het 

alcoholvrije “bier”, maar ook met de later als soort-

van-de-dag bestempelde Woestijnvink. Prachtige 

waarneming, we krijgen het handjevol vinken 

allemaal goed te zien. En we zien dat er nog meer 

expertise in de groep aanwezig is, want we worden 

op de mooi bloeiende kappertjesplant gewezen. 
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Uiteindelijk komen we aan in ons hotel in Semnan. Daar onze eerste culturele 

activiteiten: we bezoeken een oude moskee (niet in gebruik, daardoor vind ik 

‘m minder interessant) en de fantastische bazaar met allemaal kleine 

winkeltjes. En ondervinden we dat wíj ook een attractie vormen. Links en rechts 

worden we aangesproken, en mogen we op de foto. Tot slot bezoeken we een 

stadspark, geometrisch strak aangelegd met weinig gevoel voor esthetiek. Een 

type park dat we later nog vaker zullen aantreffen… 

En dan vroeg naar bed, onze eerste dag zit erop. 

 

 

 Dag 2. Zondag 8 april (door Frans) 

Na een welverdiende nachtrust, volgend op de lange reis 

van gisteren, gingen we vandaag de bergen in. Een kale, 

harde leefomgeving, onze eerste kennismaking met de 

kamerbrede verdroging, die ontluisterend huishoudt in dit 

uitgestrekte land. 

Voor velen, de dag van de Rode Bergvink, die zijn rode tekening prachtig liet zien. Door de wind heen 

hoorde enkelen de mysterieuze “Wulproep” van het Kaspisch Berghoen. Drie achter elkaar aan 

jakkerende Rode Rotslijsters, waren er nog niet uit, wie het met wie zou doen. Nu ook weer, was ik 

geraakt door de vindingrijkheid van het Witgatje, om in deze barre hoog gelegen omgeving ,toch een 

plasje met wat eten te vinden. Adembenemend was de majestueuze dansvlucht van twee baltsende 

Steenarenden. 

Gelukkig waren er daarnaast nog wat bosjes met 

zingende zangertjes, zoals de Woestijnbraamsluiper, 

een Grasmus en zelfs een uit de bocht gevlogen 

Kramsvogel. Vandaag startte de, voor mij, eindeloze, 

achter de komma discussie over welke [onder-]soort 

Tapuit in beeld was. Overigens bleek later ook 

Klauwieren zich prima voor deze bezigheid te lenen. 

Uitkomst dit keer was Tapuit, Isabeltapuit, 

Rouwtapuit en Finch's Tapuit. Wel prachtige beesten! 

We mochten nog genieten van de vlindervlucht van 

zowel Alpenkauw en -kraai en natuurlijk ook van 

het flemende, melancholieke liedje van de 

Boomleeuwerik. Een indrukwekkende dag! 

 
Dag 3. Maandag 9 april (door Bob) 
 
We vertrekken weer vroeg en gaan het Elboers 
gebergte ten noorden van Semnan verder 
verkennen. Het eerste deel van de route is gelijk 
aan die van gisteren en omdat er bij sommige 
deelnemers nog behoefte was om foto’s te 
maken van de groep Rode Bergvinken die we 
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daar zagen stopten we diezelfde plek. Maar natuurlijk 
ook omdat het een mooie en goede plek was waar 
verschillende interessante soorten zaten. 
Het is op een pas en zo’n beetje de hoogste plek waar 
we komen. We komen er aan bij zonsopkomst, het is 
dan tien over zeven in de ochtend en het is er erg koud! 
De grond is bevroren en het is te zien dat er op de 
bergen boven de pas een dun laagje verse sneeuw ligt. 
Als de zon boven de bergen uit komt warmt het gelukkig 
snel wat op. 
De Rode Bergvinken zijn ook weer aanwezig maar laten 
zich helaas lang niet zo mooi zien als gisteren. We 

blijven ruim een uur op die plek, een Steenarend is even aanwezig en het Kaspisch Berghoen laat zijn 
roep horen.  
Na een stukje gereden te hebben stoppen we om 
iets over half negen voor het ontbijt. Helaas is het 
niet echt een geweldig mooie plek om te ontbijten, 
maar dat heeft ook wel met de 
weersomstangheden te maken. Het waait erg hard 
en is toch nog steeds wel behoorlijk koud. 
Om het een beetje aangenaam te houden moet we 
beschutte plekjes opzoeken. De bus wordt zo 
neergezet dat hij dwars op de wind staat en de 
meesten van ons blijven wat hangen aan de zijkant 
van de bus, in de luwte. 
Na drie kwartier vervolgen we onze weg. We zitten 
dan in een deel van het gebied waar we gisteren niet geweest zijn. De weg die we nemen gaat 
geleidelijk omlaag.  

 
Het berglandschap is stenig en kaal, nogal eentonig, maar lager komend zien we toch valleitjes langs 
de weg die vochtig en meer groen zijn. Het wordt dus weer interessant om daar eens op zoek te gaan 
naar vogels! Kwart voor tien stoppen we bij zo’n valleitje. Het ziet er mooi en veelbelovend uit! Dicht 
bij de plek waar we stoppen is een poeltje. Daar moeten we gewoon een uurtje gaan zitten en kijken 
volgens onze gids, de vogels komen dan vanzelf langs om te drinken! 
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We zitten drie kwartier bij het poeltje maar helaas, er 
komt vrijwel niets langs. In plaats van zitten en wachten 
besluiten we daarom maar een ‘bergwandeling’ te 
maken. Nou ja, een stukje door de vallei en een stukje 
naar boven aan de overkant. Een wandeling van een 
uurtje, mooi maar geen spectaculaire vogelsoorten. Wel 
heel leuk is een familie flink grote agame’s die lekker in 
het zonnetje zitten op te warmen op een rotsige plek. 
Een paar Bergkalanderleeuwerikken, een flinke groep 
Roodvoorhoofdkanaries en een overvliegende Shikra zijn 
nog aardig om te vermelden en ook ontbrak het Witgatje 
niet. We hebben nu al het gevoel dat overal waar maar 
een klein beetje water is Witgatjes zitten… 

 
Het is half twaalf als we weer verder rijden. 
Niet ver want na een kwartiertje komen we bij 
een hele mooie vallei met een flink groot 
meertje. Dat moet natuurlijk even goed 
bekeken worden want het kan niet missen dat 
er de nodige vogels zitten! Vanaf de weg 
kijkend valt direct al op dat er de nodige ‘gele’ 
kwikstaarten zitten. Het blijken 
Citroenkwikstaarten te zijn en de meeste 
daarvan van de ondersoort calcarata, zeer 
fraaie beestjes met een diepzwarte rug. Ze 
worden daarom terecht aangeduid met de 

naam ‘Zwartrugcitroenkwikstaart’.  
We gaan het gebied uiteraard nader bekijken en 
zijn uiteindelijk ruim een uur daar bezig, waarbij we 
om het meer heen lopen. Behalve de fraaie 
Zwartrugcitroenkwikstaarten komt er ook nog een 
Lammergier langsvliegen en zien we heel mooi een 
Waterpieper.  
Eenmaal om het meer heengelopen te zijn blijkt dat 
stroomafwaarts het riviertje best wel substantieel 
is en dat er geen makkelijke oversteekplaats is. Er 
moet toch wel een flink sprongetje gemaakt 
worden. Met wat hulp en overhevelen van 
camera’s en telescopen lukt dat bijna iedereen wel. 
Maar ja, Sherry, onze gids, heeft een knieprobleem en mag absoluut niet springen. Enige optie voor 
haar: helemaal teruglopen, weer om het meer heen… 
Terug bij de bus hebben we onze picknicklunch. Een paar Steenarenden vliegen wat rond en zitten op 
een rotspunt op de berghelling achter ons, ze zijn mooi te zien met de telescopen. Een Ortolaan zit 

op de helling te zingen. 
 
Na de lunch gaan we lopend een weggetje in dat het 
achterland in gaat. Eerst een klimmetje en dan wat op- en 
neer. Het oorspronkelijk plan was om met de bus deze weg 
op te gaan naar een verderop gelegen bosgebied. De weg 
is echter te slecht en we moeten ons beperken tot een 
wandeling. De wandeling duurt ruim anderhalf uur en leidt 
ons naar een klein, mooi groen valleitje. Het is vooral de 
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plantengroei die hier interessant is, qua vogels levert 
het niet heel veel op. Het mooiste was een groepje 
knalrode wilde tulpen, hoogstwaarschijnlijk de soort 
Tulipa hoogiana. 
Om 3 uur zijn we weer bij de bus en begint de 
terugreis. Het is een kwartiertje rijden naar het 
valleitje met het poeltje waar we de ochtend 
tevergeefs op vogels hebben zitten wachten en 
besloten wordt daar nog een half uurtje door te 
brengen. In eerste instantie lijkt het verlaten en 
vogelloos te zijn bij het poeltje, maar dan ontstaat er ineens flinke opwinding! De oplettende Peter 
ontdekt een Bokje dat langs de oever zit. Het beestje vertrouwd helemaal op zijn schutkleur en ook 
wel terecht, hij is nauwelijks te onderscheiden van de vegetatie om hem heen. Een knappe 
ontdekking dus! Maar eenmaal in beeld en met de telescopen er op gericht is het beestje prachtig te 
zien. Het Bokje zorgt ervoor dat we wat langer blijven dan gepland en het is uiteindelijk bijna 4 uur 
als we weer vertrekken. 

 
De terugreis naar het hotel in Semnan duurt 
anderhalf uur. We rijden dan gewoon door om 
toch een beetje bijtijds en voor donker bij het 
hotel te zijn. Na de thuiskomst om half zes 
hebben we allemaal de tijd voor onszelf, wat 
bijkomen, opfrissen, contact leggen met het 
thuisfront, en dat soort dingen. Om half acht is de 
avondmaaltijd die weer prima voor elkaar is! 
Na de maaltijd rest ons nog het lijsten, met als 
hoogtepunt het bepalen van de ‘soort van de 
dag’. 

Deze dag wordt het de Zwartrugcitroenkwikstaart. Wel terecht natuurlijk, het is een prachtig beestje, 
we hebben er verscheidene heel mooi gezien en het is voor ons West-Europeanen toch wel een 
behoorlijk exotische (onder)soort! Het was trouwens wel even spannend of het Bokje niet net wat 
meer punten zou krijgen, maar dat was net niet zo… 
 
 
Dag 4. Dinsdag 10 april 2018 (door Leo) 
 
Vandaag staat er een lange rit op het programma. We vertrekken om 7 uur en gaan met tussenstops 
van onze huidige verblijfplaats Semnan naar Ghalebala in het Khar Touran Nationaal Park, een rit van 
ongeveer 320 km, waar we de gehele dag over zullen doen.  
De eerste etappe voerde ons naar Damghan, 
een flinke stad waar we een oude moskee 
konden bezoeken. Deze Tarikhanehmoskee in 
Damghan is volgens de gids de oudste van 
Iran. Het is een monument uit het 
Sassanidische periode (200 tot 600 na Chr.) en 
werd toen gebruikt als  Zoroastrische 
vuurtempel. Later is het gebouw veranderd in 
een moskee.  
Opvallend is wel dat de snelwegen in Iran 
heel ruim zijn opgezet. De rijstrook van het 
tegemoet komende verkeer ligt soms wel een 
paar honderd meter van de andere rijbaan. 
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De wegen zijn wel goed en erg rustig. Alleen in de steden is het drukker, maar niet te vergelijken met 
onze steden. 
Onderweg zagen we uit de bus enkele 
Kuifleeuweriken, Bonte Kraaien, Zwarte Wouwen 
en Arendbuizerds, niets bijzonders en slechts 
mondjesmaat. Verder was het landschap heel 
kaal en droog  en erg rommelig. De Iraniërs zijn 
niet bepaald milieubewust, overal zie je huisvuil 
liggen, met name plastic.  
Als je in Iran met een toeristenbus rond rijdt moet 
de chauffeur zich telkens melden bij checkpoints. 
Wij hebben deze dag zeker 6 keer moeten 
stoppen om de papieren te laten zien. Je krijgt 
dan een stempel. Ze controleren onder andere of 

je niet afwijkt van de vooraf afgesproken route. Ze zeggen dat ze dit doen voor onze veiligheid. Bij 
één zo’n stop konden we ook even de benen strekken en hebben we nog wat gevogeld. We zagen 
onder andere een Tjiftjaf van een andere 
ondersoort, Spaanse Mussen, en Houtduiven. 
 
De volgende stop was in Bastam, waar we een 
heilige plaats van de moslims bezochten. Hier 
bevindt zich een moskee met het mausoleum 
van Abu Yazid Bastami (804-874 ). Hij was een 
Perzische soefi. Wij zijn even in de moskee 
geweest, het ziet er heel bijzonder uit. Echt wel 
de moeite waard. Rond de moskee bevinden zich 
enkele winkels waar we heerlijk gedroogde 
abrikozen en noten konden kopen. Voor ons is 
Iran super goedkoop, een halve kilo abrikozen 
kostte maar 0,25 cent! 
Inmiddels was het al twee uur geworden en begonnen onze magen te knorren. In Shahrud, vlakbij 
Bastam, vonden we een leuk restaurant waar we een heerlijke maaltijd geserveerd kregen.  

Rond een uur of drie reden we weer verder nog 
steeds door een desolaat kaal landschap. Vlak voor 
onze bestemming spotten we een Klauwier, maar 
welke? We twijfelden tussen een Daurische of een 
Turkestaanse. Deze moest op de foto, dus iedereen 
uitstappen. Het bleek een goede stop te zijn want 
we zagen ook nog een Koekoek, een Purperreiger en 
Groene Bijeneters.  
Om een uur of zes kamen we aan in Ghalebala. Het 

was een prachtig dorpje met huizen van leem 
tegen de heuvel gebouwd. Vanuit het dorp 
hadden we een prachtig uitzicht op de 
omliggende woestijn, met in de verte hoge 
bergen. Voor de accommodatie had Jos al 
gewaarschuwd. Het waren maar primitieve 
hutjes, zonder stoelen en bedden, maar wel 
netjes. Toilet en douche bevonden zich op de 
gang. We moesten dus op de grond slapen en 
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daarvoor had iedereen een slaapmatje meegenomen. 
Ik zag er wel tegen op maar uiteindelijk is het me erg 
meegevallen. Voor beddengoed was wel gezorgd. 
Tegen acht uur gingen we eten. De eigenaren van de 
hutjes verzorgden ons een heerlijke maaltijd op het 
terras, dat wat hoger boven de huisjes lag. Het terras 
bood een prachtig uitzicht. Met de ondergaande zon, 
lekker eten, roepende dwergooruilen  discussieerden 
we over de soort van de dag. Dit werd de Klauwier. 
Op basis van de foto werd bepaald dat het een 
Turkestaanse Klauwier moest zijn. Al met al een 
mooie afsluiting van een leuke reisdag. 

 
 
Dag 5. Woensdag 11 april (door Mieke) 
 
Tja, niemand werd wakker in een bed maar we 
werden allemaal wakker op de grond. 
Een paar hadden uit Nederland een matje 
meegenomen, andere hadden op 2 dekens 
geslapen of op een (te) dun matrasje. Om 6.00 
uur was het ontbijt boven op het platte dak met 
uitzicht over het dorp en de vallei en dat 
maakte alles goed. Brood, kaas, jam en thee 
werd naar bovengebracht op grote bladen door 
de gastheren van de herberg. 
 
Daarna naar beneden naar het parkeerterrein waar een kleinere bus voor ons klaarstond. De grote 
bus van Saïd was niet geschikt voor het park. Uitgezwaaid door Saïd en de eigenaar van de herberg 

reden we naar het nationaal park Touran. 
Direct bij de ingang scoorden we al Kleine 
Vliegenvangers. Toen Cherry met een van de 
parkwachters terugkwam reden we vol verwachting het 
park in. Al snel zagen we andere bezoekers (de enige die 
dag) op een heuveltje staan. En ja hoor, daar zaten de 
Kroonzandhoenders! Met de telescoop goed  te zien 
maar fotograferen was lastiger. En later vliegende 
Zwartbuikhoenders. 
 
Maken we nog kans op grondgaaien? 

Dit jaar waren ze nog niet gezien, waarschijnlijk omdat het te droog is. De lunchstop was bij een 
watertje en daar stond een Witgat. Prachtige Groene Bijeneters deden wat ze moesten doen, mooi 
zitten op elektriciteitsdraden en weer Kleine 
Vliegenvangers. We hoorden de Koekoek en zagen 
vandaag de 'echte' Witte Kwikstaart. Tot nu toe 
hadden we de Masker Witte Kwikstaart gezien. 
De uitgebreide lunch werd gebracht door de 
gastheren van de herberg. Het was warm en in de 
schaduw onder de bomen hebben we heerlijk 
gegeten. 
Daarna nog even vogels kijken en na het 
verorberen van stukken watermeloen verlieten we 
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het park. Morgen gaan we weer. Richting ons dorp Qalebala was nog een 'groene oase'. Maar ook 
daar was het erg wam en er waren niet veel vogels. Terug in de herberg was er thee op het platte 
dak, een douche en 's avonds kippensoep, brood en voor de vegetariërs omelet. 

 
 
Dag 6. Donderdag 12 april: de dag van de 
steppegaai en de kraagtrap (door Kees) 
 
Onder de liefhebbers van vogelaars naar Iran zijn 
bijzondere soorten wens- en droomsoorten. Twee 
daarvan zijn de Steppegaai en de Kraagtrap. 
Zouden wij deze fraaie vogels ook daadwerkelijk te 
zien krijgen in het natuurreservaat Touran? 
Was in dromenland en miste zo de zang van de 
uilen, maar al ruim voordat de wekker afging, 

jankten en huilden de jakhalzen. Even later liet de moskee zich horen. De tweede nacht in het 
Spartaanse onderkomen te Qale Bala was bijna voorbij. We sliepen in één- of tweepersoonskamers 
op een matje van 1,5 cm dikte. Wat een feest! 
Het dorp Qale Bala ligt op een rotsheuvel en de huisjes zijn gemaakt en geboetseerd van klei. Vanaf 
het dakterras keek je uit over de 
onderliggende huisjes, steegjes, de vallei en 
de eindeloze vertes: een weids panorama. 
Wat een eenvoud en wat een serene 
rust!  Qale Bala; De buren zeggen out of the 
beaten track. 
Rond 06.00 uur aan het ontbijt en even 
later daalden we de steile helling af naar de 
bus: beslist niet rollatorproof. Op weg naar 
het natuurreservaat.  Wat zou deze dag ons 
bieden? Nog geen drie kwartier later zat 
een gids/ begeleider van het park in ons 
midden. Met hem erbij zou het toch wel 
lukken! Heb hem niet gehoord. 
De bergen toonden groene, gele en rode kleurschakeringen; lage struiken op het glooiende 
landschap. Slechts een enkel uitstekend boompje. Geen ander verkeer. Natuurreservaat Touran is 
droog, dor en desolaat. Wat een waanzinnig landschap. De Steppegaai werd echter niet gezien en 
maar door een paar mensen ver weg gehoord. Wel hebben we een hele kudde moeflons  de 
bergkammen op zien wandelen. 

De bus karde over de stenige 
zandweggetjes. De klauwieren 
kwamen weer in zicht. Onder 
leken en deskundigen werd 
gediscussieerd of we de 
Daurische of de Turkestaanse 
Klauwier zagen? 
De bus veerde op toen vlak 
voor de bus een kraagtrap in 
vol ornaat paradeerde. Wat een 
elegantie en een schoonheid. 
De bus uit om hem nog beter te 
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kunnen aanschouwen. Daar zat hij niet op te 
wachten. Enige tijd later zagen we er nog één. 
Deze dag kon niet meer stuk. 
Natuurlijk kwamen ook andere vogels in beeld, 
bijvoorbeeld de Kuifleeuwerik, 
Woestijnbraamsluiper, Hop, Sakervalk, 
Arendbuizerd, Izabeltapuit, Vale Gierzwaluw, 
Ménétries Zwartkop en Roodmus. 
De lunch vierden we weer op het dakterras te 
Qale Bala. In de middag wandelden velen door 
de tuinen van het dorp. Ondergetekende bleef 
op hoogte achter om van het uitzicht te 
genieten. 
 
 
Dag 7. Vrijdag de 13e  ( bleek geen ongeluks dag ) (door Aad) 

 
De dag begon in het dorpje 
Ghalebala, waar we nog een keer 
konden genieten van het mooie 
uitzicht vanaf het dak terras waar 
de eettafel stond. Het ontbijt werd 
opgeluisterd door een groepje van 
tenminste 5 overvliegende gewone 
Bijeneters. Nadat we afscheid van 
onze gastheren hadden genomen, 
en nog enige vertraging hadden 
opgelopen door een bezoek aan 
een dorpswinkeltje, met een 
uiterst vriendelijke eigenaar, 

startte  om 8:15 de tocht naar Sari. Het eerste gedeelte voerde door een droog en woestijnachtig 
landschap, en hier hadden we om 10:15 een eerste stop bij een benzine station. In de omgeving van 
het benzine station zagen we een Ringmus, een Paapje, 2 Kuifleeuweriken, en ook 2 Masked 
Wagtails. Na 20 min. gingen we weer op weg, en kwamen we in een steeds bergachtiger landschap. 
Om 11:50 hadden we een stop bij een punt met een mooi uitzicht, en bij dit punt zagen we een Hop, 
een zingende Veldleeuwerik en 2 Strandleeuweriken. Maar een sub adulte Steppearend, die over 
onze hoofden vloog, was tocht wel het hoogtepunt. Na deze waarneming, waarmee we in ons schik 
waren, vervolgden we de reis, en om ca. 14:00 kwamen we in het stadje Azadchahr aan. In een 
ietwat kitscherig, maar ook wel chique hotel / restaurant hadden we een prima lunch. We waren nog 
maar net buiten, of er werd een vrij hoog overvliegende lichte fase Dwergarend gezien. Wat na de 
Steppearend een nieuwe soort tijdens de reis was. Nadat we weer vertrokken waren, hadden we na 
korte tijd een korte stop waar we – toeval of 
niet – weer een overvliegende Dwergarend 
zagen. Dit keer een donkere fase. De afstand 
naar Sari was nog behoorlijk, en we reden 
een flink stuk door. Om 17:15 hadden we 
langs de kant van de weg een drink pauze, 
waarbij 2 Scharrelaars werden ontdekt, die 
op draden van een hoogspanningsleiding 
zaten, en door de telescoop goed te zien 
waren. Na deze leuke waarneming begonnen 
we aan de laatste etappe van de reis, waarin 
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we niet meer stopten, en om 19:30, na een 
laatste stukje in het drukke verkeer van Sari, bij 
het hotel arriveerden. S’ avonds werd de 
Steppearend verkozen tot soort van de dag. Het 
was de hele dag bewolkt, hielden het wel droog, 
en was het een aangename 20 graden. 
 
 
Dag 8. Zaterdag 14 april (door Aad) 
 
Vandaag was het wederom vroeg uit de veren, en 

om 6:00 zaten we in de bus om koers te zetten naar de bestemming van deze dag ; een schiereiland 
met bijbehorende lagune in de uiterste Zuid – Oost hoek van de Kaspische zee. Het schiereiland bleek 
de status van reservaat te hebben, want toen we aankwamen bij de ingang bleek het gebied 
afgesloten te zijn, en moesten we de bus uit om onze weg op het schiereiland te vervolgen met een 
busje dat vergelijkbaar was met het busje uit ons avontuur van een paar dagen eerder in de half 
woestijn. Maar dit was natuurlijk geen probleem. Het landschap op het schiereiland was half open 
met redelijk veel struiken en vrij kleine bomen, afgewisseld met graslandjes. De vogels die we 
onderweg zagen waren o.a. Fazant (van een onbekende ondersoort), 2 Bruine Kiekendieven, 
meerdere Hoppen ,, en een Turkestaanse Klauwier. Bij een kleine, en wat vervallen boerderij, zagen 
we op een veldje een groep van ca. 25 Witte Kwikstaarten, en ook een groep van ongeveer 75 
Spaanse Mussen. Na ruim een uur rijden kwamen we bij de lagune aan, wat een kilometers lang 
uitgestrekt gebied was. Hier gingen we 
ontbijten. Het water peil in de lagune was niet 
zo hoog, en daardoor zaten de vogels ook vrij 
ver weg. Helaas hadden we ook een behoorlijk 
tegenlicht. Maar de aantallen, en ook de 
soorten maakte veel goed. Want wat er rond 
liep en zwom waren o.a. tenminste enkele 100-
den Slobeenden, de enige Smient en 
Pijlstaarten, die we tijdens de reis zagen. 
Verder tenm. ca. 50 Wintertalingen, en ook vrij 
veel steltlopers, zoals 10-tallen Kemphanen, ca. 
10 Poelruiters, ca. 40 Bonte Strandlopers (in 
zomerkleed), een Regenwulp, en zo’n 100 
Tureluurs. Ook 4 Grauwe Franjepoten, die al 
redelijk in zomerkleed waren.  De werkelijke aantallen vogels in de lagune waren veel hoger, ( alleen 
al het aantal eenden bedroeg al enkele 1.000-den, en het aantal steltlopers ca. 1.000 )  maar omdat 

we slechts op een paar plaatsen gestopt 
hebben we lang niet alles kunnen bekijken. 
We vervolgden onze weg op het 
schiereiland, en na een tijdje rijden 
kwamen we aan bij een stalen uitkijk toren, 
en wie de moeite nam om de toren te 
beklimmen werd beloond met een mooi 
uitzicht over het omliggende gebied. Weer 
terug op de grond werd de terug tocht 
ingezet, waarbij we weer langs de lagune 
kwamen, en zagen we een verre Roze 
Pelikaan vliegen, en in de lagune ca. 40 
Dunbekmeeuwen.  Bij de eerder genoemde 
wat vervallen boerderij, waar nog iemand 
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bleek te wonen, hadden we een thee pauze en zagen we ook nog 2 Hoppen en een Koolmees. Rond 
13:00 kwamen we weer aan bij het hek van de in / uitgang, en konden we weer verder met onze 
vertrouwde bus. Bij een paar nabij gelegen plassen met veel riet en enkele eilandjes , waar we ook 
nog een stop maakte, en zagen we o.a. de enige Witstaartkievit van de reis, meerdere Futen, en een 

groep van 15 Meerkoeten. We reden verder in Oostelijke richting - parallel aan de zuidkust van de 
Kaspische zee, we passeerden een groot gebouw dat op een kerncentrale leek, en hielden een 
lunchstop langs de weg op een plek die ongeveer 300 meter bij de kust vandaan lag. Na de lunch 
gingen we naar het strand, , waar jammer genoeg nogal wat zwerfvuil lag. Qua vogels was hier niet 
zo heel veel te beleven, maar op de waterlijn liepen in totaal tenminste 5 mannetjes en 1 vrouwtje 
Strandplevier. Ook een mooie, uitgekleurde Woestijnplevier, en een Woestijnplevier die nog in 
winterkleed was, en door sommigen werd aangezien voor een Mongoolse Plevier, en daardoor nog 
enige discussie opleverde. Naast de mooi te bekijken plevieren waren er nog een 10 – tal 
Dunbekmeeuwen, waarvan er ook enkele van dichtbij te bewonderen waren.  
Na het bezoek aan het strand hadden we opnieuw een theepauze in een huis, bij een gastvrije 
bewoner. Na de thee gingen we weer richting Sari, waar we om 17:00 weer aankwamen, In Sari 
brachten we een bezoek aan een moskee, en na dit bezoek werden we op het plein ‘aangesproken‘ 
door mensen die met ons op de foto wilden. We besloten de dag met een ijsje, ter ere van de 
verjaardag van Bruno. ‘s Avonds bij de uitverkiezing tot soort van de dag kwam de Woestijnplevier als 
winnaar uit de bus. 
 
 
Dag 9. Zondag 15 april (door Roos) 
 
Om 6 uur vertrekken we met de bus 
naar Teheran, een rit van 250 
kilometer. Voor het eerst deze reis 
regent het gestaag. Na 2 uur stoppen 
we in natuurpark Javorom, een mooi 
bosgebied met fris lentegroen. Peter 
vertelt dat  er in Europa na de ijstijd 
geen bos meer over was, en dat deze 
bossen voor ons als genenbank 
dienden.  Ondanks de 
hoogteverschillen komt dit bos dan 
ook vertrouwd voor.  Het regent nog 
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steeds, maar gelukkig kunnen we onder afdakjes ontbijten en tegelijk vogels kijken. Ook die zijn 
vertrouwd:  Kool-, Pimpel en Zwarte Mees, Groenling, Vink en Huismus. De eerste Koekoek laat zich 
horen. 
Om 10 uur gaat de regen op 1500 meter over in natte sneeuw. Om half 11 is het mistig en blijft de 
sneeuw op de weg liggen. Even later zijn we op de pas van 2200 meter en kunnen er sneeuwballen 
gegooid worden. Nog 135 kilometer te gaan. 

Tussen de middag een uitgebreide stop. Vlak 
achter de snelweg ligt onverwacht een lieflijk 
en vogelrijk rivierdalletje. Het is gelukkig 
(bijna) droog. De oogst: Kleine Strandloper, 
Oeverloper, Strandplevier, Rotsmus, Paapje, 
Citroenkwikstaart, Roodvoorhoofd Kanarie, 
Oostelijke blonde Tapuit, Bosruiter, Vale 
Rotszwaluw, Fitis, Cettis zanger, 
Boerenzwaluw, 3 overvliegende Scharrelaars 
en tot slot nog een Sperwer. Na een prima 
lunch stappen we even na 2 uur weer in de 
bus. De wereld is nog steeds wit met langs de 
weg Kuifleeuwerik. Tijdens de afdaling  richting 

Teheran zien we nog een Toren- en Boomvalk. Om half 5 raken we in Teheran in een schijnbaar 
oneindige file. We kunnen vanaf 17.20 inchecken voor onze vlucht naar Bandar Abbas maar dat 
wordt een half uur later.  Wat wil je ook met een stad van 14 miljoen inwoners. Vanuit de file spotten 
we nog Treurmania,  Witoorbuulbuul, Rots- en Gierzwaluw.  
Als we ’s avonds in Bandar Abbas uit het vliegtuig stappen is het daar 270. Er staat een compacte bus 
op ons te wachten geschikt voor 15 personen maar niet met bagage. Die wordt apart met 2 taxi’s 
naar ons hotel midden in de stad gebracht. Bandar Abbas laat een veel luxer Iran zien. Het is te laat 
om nog te lijsten.  
 
 
Dag 10. Maandag 16 april (door Maurice) 
 
Het is `smorgens vroeg al warm in Bandar 
Abbas. Er loopt een groepje Europese vogelaars 
langs de boulevard. Telescopen met statief over 
schouder, verrekijkers om de nek. Ze staan stil, 
kijken allemaal naar het strand, lopen 5 meter 
verder, weer kijken, wijzen, fotograferen. 
Automobilisten minderen vaart, stoppen zelfs en 
stappen uit met vragende blikken, wat is dáár 
aan de hand? Wij zijn een bezienswaardigheid: vogelaars in Perzië zijn net zo zeldzaam als Ayatollahs 

in Nederland.  
Vandaag is het maandag 16 april 2018, dag 11 en 
onze eerste dag in het zuiden van Iran. Bandar 
Abbas hebben we gisterenavond per vliegtuig 
bereikt. Hotel: Iran Bandar, in het centrum van 
de stad. Bandar Abbas is een havenstad aan de 
Straat van Hormuz, Perzische Golf. De stad telt 
circa 435.000 inwoners (2011).  
We mochten een uur later opstaan, half zeven. 
Om zeven uur rijden we in 10 minuten met het 
busje naar de zee. Het tij begint te keren, het 
gaat vloed worden. Aan het strand zien we voor 
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het eerst Meeuwen en Sternen. We zien de nodige 
Strandlopers, Plevieren, Steltkluten. Ook Flamingo`s in 
zee, naast de jonge mangrove aanplant. Rifreigers, voor 
mij een nieuwe soort. Wat dat betreft: voor mij zijn 
bijna alle soorten hier in Iran “nieuw”. Ik ga voor het 
eerst mee met een vogelreis en heb het bevoorrechte 
gevoel dat ik als enige in dit gezelschap meer nieuwe 
dan oude soorten zie!  
Een schelpenvrouwtje stalt haar schepen uit. Wil ze die 
verkopen? Tijd voor ontbijt, naast het busje op de kade 
wordt gegeten en even later lessen we onze dorst met 
zo`n lekkere rode watermeloen.  

Een eind verder ontdekken we een met gaas omheinde 
stadstuin. Met daarin de Purperhoningzuiger, 
Bijeneters, de Indische Scharrelaar, Loodbekjes en ook 
de Oostelijke Rosse Waaierstaart. Wat een prachtige 
verschijningen in dit decor. 
We gaan terug met de bus. In dit hete zuiden van Iran 
moeten we `s middags maar binnen blijven en eten in 
een restaurant. Maar eerst nog klinkt het gebiedende 
STOP! Iemand heeft de Indische Kievit gezien. In het 
plantsoen langs de boulevard stappen we allemaal 
haastig uit en trekken ons niets aan van de verbaasde 
Iraniërs.  

We gaan om vier uur weer verder met onze expeditie. Naar een vogelpark, de Bandar Abbas Bird 
Garden! Dat is natuurlijk niks voor ons, vogels moeten vrij zijn. Maar om de vogeldierentuin heen ligt 
een bosrijke omgeving. Daar valt inderdaad veel 
te zien. Het sluipen en jagen onder het 
gebladerte gaat weer verder tot aan het 
avondeten. Kleine Spotvogel, Aziatische 
Wespendief, Shikra, Witwangbuulbuul, allerlei 
soorten zwaluwen, alsof het allemaal niets is! 
Het is al bijna donker eer we weer terug zijn. We 
eten weer in hetzelfde restaurant en eindigen 
zoals elke dag met het “lijsten”. Vogel van de dag 
wordt: de Bengaalse Stern (Lesser Crested Tern) 
een kwajongensachtig beest dat vandaag alle 
andere vogels heeft verslagen. 
En dan slapen, morgen weer vroeg op. Heerlijk. Het fladdert nog even door mijn hoofd:  
Grote Stern; zwarte snavel, rood puntje,  

Bengaalse Stern; lange snavel, geel/oranje,  
Kuifstern; lichtoranje snavel,  
Terekruiter; snavel omhoog,  
Mongoolse Plevier; roze/oranje borst,  
Poelruiter; smalle rechte snavel, 
Rosse Waaierstaart, 
Purper Sunbird 
 



Reisverslag Reis Iran april 2018  pag. 15 

 

 
Dag 11. Dinsdag 17 april (door Bruno) 
 
Bandar –e  Abbas. Het is 6.30 u als we vertrekken uit 
het hotel, richting het ongeveer 80 km oostelijk 
gelegen Minab. ´s Nachts zijn er lichtflitsen gezien en is 
er lichte donder gehoord maar de straten zijn 
kurkdroog.  In het lage ochtendlicht ligt de stad er 
mooi bij.  In loop van de dag zal de temperatuur 
oplopen naar 35 graden.  
We zijn al een paar dagen onderweg en anders dan de eerste dagen blijft het regelmatige  “stòòòòp 
!!!!!” ,  gericht aan de chauffeur, nu achterwege:  we hebben vandaag nog teveel op het programma 

staan. 
Bij het binnenrijden van Minab is duidelijk dat 
dit een veel minder welvarende plaats is dan 
Banda-e Abbas.   Toch zien we hier enkele 
hypermoderne winkels, mogelijk gefinancierd 
door internationale ketens,  te midden van de 
eenvoudige nering.  
Na intrek in het hotel rijden we naar een  terrein 
dat door onze gids wordt aangeduid als 
“agriculture centre”;  met vooral  dadelpalmen, 
maar ook tabaksplanten en mangobomen. Onze 
immer hard werkende gids Sherry heeft hulp 
van een vriend die ons meteen naar een groepje 
Grijze Frankolijnen zal leiden. We krijgen ze snel 
in beeld maar zoveel aandacht is de vogels 
teveel en ze kiezen voor meer dekking. Later zal 
ik ze toch nog rustig kunnen bekijken, op een 
moment dat ze zich veilig voelen en ik zicht krijg 
op een echtpaar terwijl ze een dutje doen in een 
boom.  
Ons gezelschap waaiert regelmatig uit over het 
terrein en komt dan weer samen. Zoals wanneer 
Jos de Brahmaanse Steenuil in zicht krijgt. Het 
uiltje  laat zich lange tijd goed bekijken. Ons 

gezelschap heeft een goed evenwicht gehouden waar het gaat om het verlangen van de één om zo 
dicht mogelijk bij de vogel te komen om het allerfraaiste beeld vast te leggen en de wens van de 
ander om de vogel op veilige afstand en in alle rust door de telescoop te bekijken.  
 
De temperatuur gaat, zo  tegen het einde van de ochtend, naar ruim boven de 30 gr. Terwijl we het 
heerlijk vocht van een watermeloen opnemen blijft 
de alertheid voor wat er rondom en boven ons 
gebeurt intact. “Róver !!” klinkt er. Bij nadere 
beoordeling van de details wordt deze “rover” 
gedetermineerd als Havikarend. Wat heb ik me vaak 
verwonderd over de enorme opmerkingsgave en 
detailkennis  van onze reisleider en een aantal 
reisgenoten. Als groentje te midden van deze cracks 
heb ik in de loop van de dag al veel eigen wensvogels 
kunnen zien, zoals de Indische Kievit, de 
Purperhoningzuiger,  de Kleine Groene Bijeneter, het 
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Loodbekje. Bij de moeilijker te ontwaren soorten 
wordt ik op weggeholpen door mijn medevogelaars 
met goeie ogen en kennis van zaken.   
De heetste uren van de dag worden gebruikt  voor 
de lunch in het hotel, die eigenlijk een uitgebreide 
warme maaltijd is, en voor rust.  
In de namiddag maken we ons klaar voor een ander 
gebied. Terwijl we al in de bus zitten,  is het ineens 
stil:  de kijker van Aad is verdwenen. Van Aad die 
met zijn kijker vergroeid is zoals een van ons het 
uitdrukte. Wat een domper. De pijn wordt wat 

verzacht, Mieke heeft een reservekijker en Aad mag deze gebruiken.  
We rijden we naar een zeer oneffen gebied 
waar tussen de dorre struiken en uitgedroogde 
aarde enkele poeltjes te vinden zijn.  Hier 
wordt al meteen een grote groep 
Vorkstaartplevieren  gezien. Terwijl deze ons 
aandacht vasthouden heeft Frans elders in het 
gebied een Smyrnaijsvogel in het vizier 
gekregen. Terwijl ik me naar de plek begeef 
waar ie moet zitten, zie ik me plots bekeken 
worden door een dromedaris.  Even verderop 
laten een man en vrouw Zwarte 
Roodborsttapuit zich bewonderen op een 
zandheuveltje. De Zwarte Frankolijn, die we 
enkele  dagen ervoor, 1500km noordelijker, 
wel gehoord hadden maar niet te zien kregen, 
houdt zich ook nu verborgen. Wel mogen we 
de Gestreepte Prinia bewonderen. En diverse 
stellopers, zoals de Temmincks Strandloper, de 
Poelruiter en de Steltkluut.  
 
En dan begint het toch donker te worden.  Het 
is valt niet mee om op te houden met het 
kijken maar we moeten opbreken. Terug naar 
het hotel. Het was opnieuw een warme dag die 
met tevredenheid wordt afgesloten; temeer 
daar ons ook vanuit hotel het bericht bereikt 
dat Aads kijker gevonden is.  
Na het avondeten wordt als gebruikelijk de daglijst doorgenomen. Nieuwe soorten van de dag ? Ja, 

die zijn er voor mij genoeg maar de voldoening 
zit toch evenzeer hier in dat ik een aantal vogels 
zeer fraai in beeld heb gehad.  Dit is verslavend. 
 
 
Tag 12: Mittwoch 18 April (door Peter) 
 
Tagesablauf : 
EXKURSIONEN IN DER REGION MINAB 
Wir starten nach dem Frühstück im Hotel um 
6.40 h mit dem Kleinbus zum ersten 
Beobachtungspunkt: Privates Gartengelände mit 
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Dattelpalmen und diversen 
Gehölzen als Unterwuchs. 
Ein örtlicher Guide begleitet 
uns und fährt mit dem Pkw 
voraus. Nach  ca. ½ Std 
Fahrt erreichen wir diesen 
Lebensraum des 
Tamariskenspechts (Sind 
Woodpecker) Es ist viel 
Vogelleben hier, z.B. 
Gelbkehlsperling (Yellow-
throated Sparrow) und 
Kleiner Bienenfresser (Green Bee-eater) und die Sonne erzeugt hohe Lufttemperaturen. Nach 1 
Stunde finden wir mit Hilfe des Guides, der die Bruthöhle in einer abgestorbenen Dattelpalme kennt, 
den ersehnten Tamariskenspecht. Männchen und Weibchen sind am Einflugloch zu sehen, wie sie die 
Jungen füttern. Die Merkmale der Art sind mit denen des Großen Buntspechtes vergleichbar. Das 
Männchen hat allerdings eine komplett rote Kopfplatte. Ein Schopf-Wespenbussard (Crested Honey 
Buzzard) kommt anschließend noch vor die Ferngläser. 

 
Um 9.15 h starten wir zu unserem nächsten 
Beobachtungspunkt, vorher finden wir noch die 
Rupfung einer Hinduracke (Indian Roller) und 
überlegen, wer der Prädator gewesen sein 
könnte. Auf der Weiterfahrt entlang eines 
Entwässerungskanals entdecken wir einen ca. 
1.50 m langen Wüstenwaran (Desert monitor) = 
Varanus griseus , der vor dem Motorengeräusch 
flüchtet. Ein weiteres Tier dieser Art wird wenig 
später noch gesehen. Um 9.45 h gelangen wir zu 
einem weiteren Gartengelände, wo ein 
balzender Shikra auf sich aufmerksam macht. 

Nach einer Stunde fahren wir zurück in Richtung Hotel, da die Temperaturen inzwischen ca. 35 Grad 
Celsius erreicht haben. 
Zwei balzende Habichtsadler (Bonelli’s Eagle) , die relativ nah ihre Flugspiele vorführen, 
unterbrechen kurz unsere Fahrt . Bald ist das Zentrum von Minab erreicht und wir kehren in eine 
Eisdiele ein, um der Hitze entgegenzuwirken. 
Wir kehren in das Hotel zum Mittagessen zurück und machen Pause bis 15.00 h. Am Nachmittag 
fahren wir zunächst durch bewässerte landwirtschaftlich genutzte Ackerlandschaft. Es werden hier 
Tomaten angebaut und gerade 
geerntet. 
 
Weiter geht es durch eine bizarre 
wüstenhafte Gebirgsszenerie. Es sieht 
aus wie eine Mondlandschaft. Die 
Gesteine haben die 
unterschiedlichsten Farben, die durch 
entsprechende Mineralien im Boden 
bzw. im Gestein hervorgerufen 
werden. Über eine Stunde sind wir im 
Bus unterwegs als wir schließlich um 
16.30 h eine Oase erreichen. Bei 
einem Zwischenstopp kommt ein 
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Braunrückenwürger (Bay-backed Shrike) vor 
die Ferngläser, wohl für alle ein ‚Lifer’. Hier 
steigen wir aus und durchstreifen zu Fuß 
diese durch einen Fluss mit reichlich Wasser 
versorgte grüne Insel. Wir wandern im 
Schotterbett des Flusses und entdecken 
Vogelarten, die – wie z.B. der 
Stentorrohrsänger (Clamorous Reed Warbler) 
- auf ständige Feuchtigkeit angewiesen sind. 
Um 18.00 h verlassen wir das Oasengebiet. 
Nach einem nochmaligen Stopp beim 

Braunrückenwürger sind wir um 20.00 h zum Abendessen zurück im Quartier. 
 
Alle Arten, die oben unerwähnt bleiben, finden sich 
in der Tagesliste. 
 
 
Dag 13. Donderdag 19 april. Een spetterende 
afsluiting. (door Jos) 
 
Een programmaonderdeel dat onder voorbehoud 
in het schema stond was een boottocht en op de 
valreep lukte het ons om die te organiseren en vol 
goede moed en met hoge verwachting togen wij al 
vroeg op pad naar de kust. Daar aangekomen 
ontwaarden wij een hoogst eigenaardige haven waarvan de meeste schepen op het slik lagen en er 

maar een kleine geul bevaarbaar was. Een 
aantal van de schepen leek wel uit de 
Middeleeuwen te komen maar veel tijd om 
ervan te genieten was er niet want we 
werden al ras opgeschrikt door een langs 
vliegende Grote Griel, een wenssoort van 
velen! Daarna kwam het klaarmaken voor 
vertrek sein en togen wij in 2 smalle bootjes 
met buitenboordmotor waarvan de beide 
schippers ons met duidelijk veel ervaring 
door de kreken zouden voeren. Een 
wonderlijk fenomeen ontvouwde zich nu 
want omdat het eb was stond de kreek laag 
en waren de slikoevers hoog met als gevolg 
dat in het begin de meeste vogels hoger 
liepen dan wijzelf! Breedbekstrandlopers en 
diverse andere soorten strandlopers, 
Terekruiters, Rifreigers, Strand-, 
Woestijnplevieren, de ene na de andere 
nieuwe soort voor de lijst (en voor velen ook 
nieuw als zodanig waaronder 
ondergetekende) passeerden wij en gelukkig 
lieten de meesten zich ook prima 
fotograferen, hoewel dat fotograferen in een 
wiebelend bootje niet bepaald handig was en 
vast en zeker een koddig gezicht moet 
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hebben opgeleverd! Het werd een 
ochtend om niet te vergeten want de 
oogst van vogels werd met elke bocht 
groter; een Bastaardarend poseerde 
mooi in een lage struik, een eenzame 
Grutto naast een Kroeskoppelikaan, 
Reuzensterns naast prachtige 
Zilverplevieren en Rosse Grutto’s in vol 
zomerkleed, maar de echt speciale 
bewoners van dit gebied waren de 
Indische Ralreigers waarvan er een zelfs 
vlak voor onze neuzen druk in de weer 
was met het wegwerken van een grote 
modderkruiper.

 
Aan het eind van de kreek stapten we uit bij het 
strand van de Perzische Golf want deze bootjes 
konden niet door de branding en genoten we 
even van het uitgestrekte natte strand waar in de 
verte zich wat Bengaalse en Grote Kuifsterns 
ophielden en nog meer Woestijnplevieren en een 
enkele Kaspische Plevier. Toen ging het weer terug 
maar eerst gingen we nog even naar een andere 
zandbank omdat een van de bootjes op de 
heentocht een groepje Krabplevieren had ontdekt, 
een grote wenssoort. Gelukkig lieten ze zich prima 
benaderen en fotograferen; wat een prachtige 
vogels zeg!  
Het feest was nog niet voorbij want vlak daarna 
ontdekten we een Visarend die met een prooi 
bezig was en ook die konden we dicht benaderen 
en op de terugtocht kwamen we ook nog enkele 
Mangrovereigers tegen die zich probeerden te 
verschuilen achter een paar takken naast de boot. 
Na afloop was het nagenieten en nog een kort 
interview voor onze gids. 
Daarna terug naar het hotel en onze koffers 
pakken, maar eerst nog een laatste keer lijsten 
met de hele groep en behalve de soort van de 



Reisverslag Reis Iran april 2018  pag. 20 

 

dag, dat werd dus Krabplevier, ook nog de soort van de reis kiezen; een hele opgave maar na een 
ingewikkelde berekening kwam daar als soort de Oostelijke Kraagtrap uit. 

Met de bus terug naar Bandar Abbas en 
linea recta naar het vliegveld om de 
binnenlandse vlucht naar Teheran te 
nemen. Daar aangekomen werden we weer 
keurig opgewacht door een nieuwe bus met 
chauffeur die ons naar het hotel bracht 
waar we aan een laatste korte nacht 
zouden beginnen alvorens met de vluchten 
terug naar Europa te starten de volgende 
morgen vroeg. 
 
 
 

 
Terugkijkend stellen we vast dat het als experiment een geslaagde reis was die zeker op onderdelen 
verbetering behoeft. En met een totaalscore van 253 vogelsoorten waarvan 9 ondersoorten (afh. van 
welke indeling je kiest) – en nog diverse leuke zoogdieren en andere fauna - mogen we best tevreden 
zijn. 
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 Krabplevier 
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