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Reisroute

In tegenstelling tot op het kaartje staat aangegeven bezochten we na Kazbegi eerst Ninotsminda en
daarna Chachuna.
Reisschema
Dag 1 – 4 mei 2018
Amsterdam – Tbilisi
Na een voorspoedige vlucht kwamen we vrijdagmiddag 3 mei aan op de luchthaven van Istanbul.
Fanatiek als de groep is, worden de kijkers meteen uitgepakt en wordt vanuit de gate gezocht naar
vogels rondom de luchthaven. Er vliegen enkele Gierzwaluwen, Boerenzwaluwen en er zit een Bonte
Kraai op één van de lantaarnpalen van het vliegveld. Een leuke start!
Enkele uren later landen we op de luchthaven van Tbilisi. Hier maken we kennis met onze lokale gids
en rijden we naar ons hotel. Onderweg zien we al enkele mooie gebouwen en maken we kennis met
het chaotische rijgedrag van de Georgiërs. We overnachten in een mooi hotel in de hoofdstad Tbilisi.
Dag 2 – 5 mei 2018
Tbilisi - Kazbegi
Na een kort nachtje worden we gewekt door het gekoer van Palmtortels in het centrum van Tbilisi. We
genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en maken ons op voor de eerste dag vogelen. Op naar
Kazbegi! Onderweg proberen we vanuit te auto al de eerste soorten te scoren. Boven de stad vliegt
een enorme wolk Gierzwaluwen en verder zien we Merel, Bonte Kraai en Witte Kwikstaarten van de
ondersoort dukhensis, met veel wit in de vleugel. We besluiten even buiten de stad al een eerste stop
te maken, de groep was niet meer te houden ;-). Op zoek naar de Balkanvliegenvanger zagen we
onder andere een Slechtvalk en enkele Raven overvliegen. Ook ontdekten we dat alles er hier net iets
anders uitziet. Zo heeft de Gaai een mooi zwart petje en heeft de Staartmees een grijze rug en een
bruine wenkbrauwstreep. Van de vliegenvanger helaas geen spoor en dus snel door het gebergte in.
Na een uurtje rijden komen we bij een bosgebied dat er ook mooi uitziet voor Balkanvliegenvanger.
Hier scoren we al snel soorten als Gekraagde Roodstaart, Boomklever, Koekoek en horen we een
Kleine Vliegenvanger zingen. Na een tijdje wachten komt er een mooi mannetje Balkanvliegenvanger
aanvliegen die vlak voor ons enkele strofen begint te zingen, om vervolgens weer verder te vliegen.
Een lifer voor een deel van de groep!
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We vervolgen onze weg de bergen in en maken een stop bij het beroemde “Russia–Georgia
Friendship Monument”. Hier maken we kennis met soorten van grotere hoogten zoals Alpenkauw,
Alpenkraai, Alpenheggenmus en de fraaie lokale ondersoort van de Beflijster. Terwijl we staan te
genieten komt er een prachtige adulte Lammergier vlak over de groep vliegen. De vogel wordt meteen
uitgeroepen tot soort van de dag! Onderweg naar onze overnachtingsplaats Stephantsminda maken
we nog een stop bij de bergpas, waar we op de sneeuwgrens kunnen genieten van een grote groep
van ruim 100 Turkse Fraters. Ook zitten er meerdere Paapjes en zijn Waterpiepers hier talrijk
aanwezig. Onderweg naar het hotel maken we nog een laatste stop bij een steile rotswand. Hier zien
we twee Rotskruipers, enkele Roodvoorhoofdkanaries en leren we de zang van de Kaukasische
Bergtjiftjaf kennen. Een geslaagde eerste dag!
Dag 3 – 6 mei 2018
Kazbegi
We zitten al om half 7 in de auto, op naar de plek van het Kaukasisch Berghoen! Op de plek is het
genieten van het uitzicht en horen we al snel de eerste Berghoenders roepen. Met telescopen zoeken
we de helling af op zoek naar het Berghoen. Maar in plaats daarvan komt er een Lynx mijn beeld in
lopen! Het dier loopt langzaam de helling af en maakt af en toe een duik om een prooi te vangen. Een
prachtig schouwspel waar iedereen langdurig van kan genieten! Iets later wordt ook een mannetje
Berghoen gevonden die zich mooi laat bekijken terwijl hij zijn roep ten gehore brengt. Een erg
geslaagde ochtend! Vervolgens rijden we terug naar het hotel voor het ontbijt, dat extra lekker smaakt.
Na het ontbijt rijden we richting de Russische grens, waar nesten van Vale Gieren zitten. Hier kunnen
we de Vale Gieren goed bekijken en maken we ook een wandeling langs een bergrivier, tot een 16
meter lange waterval aan de top! Een reis door Georgië is niet alleen bijzonder vanwege de leuke
vogelsoorten maar ook vanwege het prachtige landschap! In een parkje bij het dorp kunnen we nog
leuke soorten bijschrijven als Taigaboomkruiper, Grauwe Vliegenvanger en Roodmus. Tijdens de
lunch zien we langs de Terekrivier, die door het dorp loopt, twee Kleine Plevieren en een Grote Gele
Kwikstaart. Vervolgens rijden we weer richting de voet van de bergen. Hier gaan we op zoek naar de
andere hoender in dit gebied: de Kaukasische Korhoen. Al bij het opzetten van de telescopen zien we
de eerste vogel zitten. We kunnen langdurig genieten van 3 mannetjes Korhoen die baltsend en
ruziënd met elkaar op de berg zitten. De eerste twee doelsoorten zijn binnen, nog twee te gaan!

Lynx in beeld! - ©Lars Buckx
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Dag 4 – 7 mei 2018
Kazbegi
Vandaag staat de klim van Mount Kazbegi op het programma, op zoek naar de Grote Roodmus en de
Witkruinroodstaart. Na het ontbijt rijden we naar de Gergeti Trinity Church, het startpunt van onze
tocht. De kerk is gelegen op een hoogte van 2.200 meter.
Vanwege het warme voorjaar zitten de Grote Roodmussen al
erg hoog in de bergen. We zullen dus flink moeten klimmen
vandaag! Aan het begin van de wandeling horen we nog
verschillende Bergtjiftjaffen en een Koekoek zingen, maar hoe
hoger we komen hoe stiller het wordt. Langs het pad is de
Waterpieper talrijk en ook de Beflijster en Tapuit worden
regelmatig gezien of zingend gehoord. Op één van de
pauzeplekken scannen we de heuvel af en ontdekken we twee
Kaukasische Korhoenders! Ook houden we de lucht goed in
de gaten. De Bijeneters die we regelmatig horen roepen
kunnen we niet vinden in de blauwe lucht, maar wel zien we
Gergeti Trinity Church - ©Lars Buckx
3 vrouwkleed Steppenkiekendieven overvliegen.
Als we op een hoogte van 2950 meter zijn aangekomen worden we beloond voor onze pittige
wandeling omhoog: een groepje Grote Roodmussen foerageert langs het pad! We zien 4 mannetjes
en 3 vrouwtjes die zich langdurig laten bekijken op een afstand van slechts enkele meters. Na de
vogels uitvoerig te hebben bekeken en gefotografeerd te hebben, lopen we nog iets hoger. Op 3.000
meter hoogte met uitzicht op de top van Mount Kazbek vinden we een mooie plaats om te lunchen.
Hier worden we toegezongen door verschillende Kaukasische Berghoenders, waarvan we er ook een
zien zitten. Bij het scannen van de rotsblokken vinden we onze laatste doelsoort: de
Witkruinroodstaart. De vogel zit vrij ver maar is door de telescoop te zien. Onze lunch smaakt extra
lekker door het zien van alle doelsoorten en we genieten van het uitzicht en de warme zon. Als kers
op de taart komt er ook nog een onvolwassen Steenarend overvliegen!
Vervolgens is het tijd voor de terugreis en brengen we nog een bezoek aan de bijzondere Trinity
Church. Na deze pittige wandeling besluiten we terug te gaan naar het hotel om bij te komen. ’s
Avonds zoeken we een lekker restaurant op om te genieten van het heerlijke Georgische eten en
onze waarnemingen van vandaag te vieren.

Kaukasische Grote Roodmus - ©Lars Buckx
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Wandeling door het Kaukasus gebergte - ©Lars Buckx
Dag 5 – 8 mei 2018
Kazbegi – Vardzia
Het einde van het Kaukasgedeelte van de reis is aangebroken. In de ochtend maken we nog een
wandeling in het park naast het hotel waar we onder andere Groene Fitis, Taigaboomkruiper en
Waterspreeuw zien. Vervolgens begint de lange reis van Kazbegi naar Vardzia. We maken uiteraard
opnieuw een stop bij de Jvari Pass op 2.400 meter hoogte. Net als op de heenreis zit hier een groep
Fraters, maar zien we ook een Alpenheggenmus, een fraai mannetje Roodmus en een Paapje.
Ongeveer halverwege de route naar Vardzia bezoeken we een moerasgebied waar de Cetti’s Zanger
zich meteen laat horen en een IJsvogel op een paaltje zit. Een Purperreiger vliegt snel weg maar een
Woudaapje laat zich hier wel mooi bekijken. Vlak voor Vardzia maken we een stop bij een klein plasje,
Tsundi Lake, waar een grote groep Boerenzwaluwen zich opmaakt om in het riet te gaan slapen. De
groep zwaluwen blijft niet onopgemerkt en we zien hoe een Slechtvalk voor ons neus een
Boerenzwaluw uit de lucht slaat! Langzaam begint de schemering en zien we groepen Spreeuwen en
Roze Spreeuwen in het riet invallen om te gaan slapen, terwijl we luisteren naar zingende Grote
Karekieten. Een leuke afsluiting van een mooie dag!
Dag 6 – 9 mei 2018
Vardzia
De volgende ochtend beginnen we de dag opnieuw bij het kleine
plasje. Het is mooi weer en we zien al snel verschillende roofvogels
opstijgen. We zien meerdere Vale Gieren en Aasgieren en ook
Steppebuizerden komen regelmatig overvliegen. Vanuit de bergen
komt er een zeer grote zwarte vogel op ons af: een Monniksgier!
We zien af en toe zelfs alle 3 de soorten gieren bij elkaar.
Vervolgens rijden we naar het bijzondere grottendorp waar Vardzia
bekend om staat. We zijn even een groep culturele toeristen als we
de verschillende grotten en het prachtige grotklooster bezoeken. In
het grottendorp wonen nog steeds enkele monniken, waarvan we
de huizen vanaf de buitenkant kunnen bekijken. Maar ook qua
vogels is dit een leuke plek. Er nestelen veel Rotszwaluwen, we
zien regelmatig Rotsklevers, Rotsmussen en Blauwe Rotslijsters
en er komen regelmatig roofvogels overvliegen zoals ook een
Schreeuwarend en een Slangenarend! Door het gangenstelsel van
het grottendorp lopen we weer naar beneden. Een bijzondere
ervaring rijker!
Rotsklever - ©Lars Buckx
In de middag begint het wat te regenen en besluiten we alvast
één van de hoogvlaktemeren te bezoeken. Dit blijkt geen slechte keus! Op het meer zien we onder
andere een groep van 78 Casarca’s en kunnen we ook oefenen met de verschillende steltlopers. We
zien veel Kemphanen, Steltkluten, Krombekstrandlopers, Groenpootruiters, Poelruiters, Kieviten en
Bosruiters. Daarnaast horen we overal zingende Veldleeuweriken en komt er een Arendbuizerd mooi
overvliegen.
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Grotstad Vardzia - ©Lars Buckx
Dag 7 – 10 mei 2018
Vardzia (Ninotsminda)
Vandaag staan de hoogvlaktemeren bij Ninotsminda op het programma. Deze grote meren zijn
gelegen op een hoogte van zo’n 2200 meter en zijn vooral bekend vanwege de Pelikanen die op deze
meren broeden. Bij het eerste plasje is het al raak: 10 Roze- en enkele Kroeskoppelikanen. De
soortenlijst van de trip neemt snel toe met soorten als Zomertaling, Ooievaar en Lachstern. Als we de
telescopen weer inpakken vliegt er net een Keizerarend over! Ook de andere meren zijn erg
interessant met watervogels. We zien 100-en Roodhalsfuten, 100-en Witvleugelsterns, veel Geoorde
Futen en uiteraard ook heel veel Pelikanen van beide soorten. In een klein plasje langs de weg
kunnen we ook mooi het verschil tussen de Temmincks Strandloper en de Kleine Strandloper
bekijken, terwijl de Citroenkwikstaarten en Balkankwikstaarten om ons heen foerageren. Het Kartsakhi
Lake bezoeken we als laatste en is het mooiste meer van allemaal. We zien hier onder andere
Smient, Pijlstaart, Roerdomp, Grutto en een jagende Visarend. Terwijl we de Visarend volgen krijgen
we twee andere grote roofvogels in beeld: Schreeuwarenden!

Vogels kijken bij het Madatapa Lake - ©Lars Buckx
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Dag 8 – 11 mei 2018
Vardzia – Chachuna
Vanaf Vardzia rijden we deze dag naar Chachuna in het oosten van Georgië. Maar voor het ontbijt
rijden we eerst naar de plek waar de andere groep mogelijk een Grote Rotsklever heeft gezien. Als we
hier de auto uitstappen horen we meteen Ortolanen zingen en zien we tussen de gewone Tapuiten en
de Oostelijke Blonde Tapuiten ook enkele Izabeltapuiten zitten. Na wat zoeken vinden we een
interessante Rotsklever, maar na het bestuderen van de foto’s lijkt het helaas om een hybride
Rotsklever X Grote Rotsklever te gaan. Na het ontbijt laden we de spullen in de auto en valt ons oog
op een groep stipjes in de lucht. Het blijkt om een groep van zo’n 300 Wespendieven te gaan, met
daartussen ook een Visarend en een Balkansperwer. Een leuk begin van de dag! Onderweg naar het
oosten maken we vlakbij Ninotsminda nog een stop bij een laatste bergmeer waar we opnieuw
Geoorde Fuut, Roodhalsfuut en verschillende eenden zien. De show wordt echter gestolen door een
Wezel die met een Woelrat als prooi langs ons komt lopen. We rijden langs Tbilisi en bezoeken een
dennenbos om op zoek te gaan naar de Turkse Boomklever. Het was even zoeken, maar uiteindelijk
zien we een vogel in de boomkruinen foerageren. Met deze leuke soort op zak rijden we verder naar
het dorpje Dedopliskaro waar we overnachten.

Wezel met woelrat als prooi - ©Lars Buckx
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Dag 9 – 12 mei 2018
Chachuna
We worden ’s ochtends wakker gezongen door een Nachtegaal bij het hotel. Als we buiten komen
horen we een orkest van vogels met onder andere Wielewaal en Groene Fitis. We rijden richting het
Chachuna reserve en zien onderweg veel soorten leeuweriken: Veldleeuwerik, Kuifleeuwerik,
Kalanderleeuwerik, Kortteenleeuwerik en Kleine Kortteenleeuwerik. We zien ook al veel Kleine
Klapeksters, Scharrelaars en Roodkopklauwieren. Indrukwekkend zijn ook de grote groepen
Schaapskuddes die onder begeleiding van jachthonden en een herder te paard over de velden van
Chachuna trekken. In de winter verblijven de kuddes in Chachuna, omdat hier geen sneeuw valt. In de
zomer is het in Chachuna te droog en trekken de kuddes naar het Kaukasus gebergte waar het verse
gras wordt opgezocht.
Bij het Dali Reservoir aangekomen horen we veel Nachtegalen zingen, maar de Zwarte Frankolijn
kunnen we hier niet vinden. We besluiten in de bosjes op zoek te gaan naar zangvogels en dat blijkt
een goede keus. We vinden meerdere Rosse Waaierstaarten, Ménétriés Zwartkop, Sperwergrasmus
en Oostelijke Orpheusgrasmus. Bij een uitgeslepen rivierkloof zien we de nesten van Kleine
Torenvalken, Bijeneters, Scharrelaars en Holenduiven. Ook zit hier een paartje Syrische Bonte Specht
en komen er een Keizerarend en een Monniksgier overvliegen. We hebben ogen te kort in dit
prachtige gebied! Op een heuvel aan het Dalireservoir besluiten we te lunchen en op zoek te gaan
naar de Zwarte Fronkolijn. We horen verschillende Frankolijnen roepen, maar we zien er helaas geen
zitten. Wel kunnen we genieten van een groep van enkele 100-en Roze Spreeuwen die de kale
bomen roze kleuren. Als we verder willen rijden naar het nest van de Sakervalk blijkt dat we een lekke
band hebben. De reserveband blijkt ook halfleeg en helaas kunnen we niet verder de bergen in. We
besluiten daarom terug te rijden naar de dam van het Dalireservoir om daar de band te laten
oppompen. Vanaf het Dalireservoir maken we een wandeling naar de plek waar we een Frankolijn
horen roepen. Onderweg naar de plek vliegt er opeens een paartje Frankolijnen voor ons uit. We
kunnen de fraaie vogels mooi bekijken! Ook zien we een mooie Buidelmees zitten. Hierna besluiten
we de band te laten oppompen in het dorpje en rijden we langzaam terug naar Dedoplis Skaro.
Onderweg zien we een Steenuiltje zitten en komen er twee Aziatische Steenpatrijzen langslopen.
Maar de groep wordt pas echt enthousiast van het zien van 6 jonge Vosjes die ons nieuwsgierig
bekijken. In het dorp laten we de band plakken en rijden we naar een rotshelling waar nesten van een
Zwarte Ooievaar zijn. Als we hier aankomen steekt er echter dichte mist op en is de rotshelling niet
meer te zien. Toch is het een zeer geslaagde dag en besluiten we terug te keren naar het hotel om
onze foto’s uit te zoeken.

Jonge vosjes - ©Lars Buckx
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Dag 10 – 13 mei 2018
Chachuna – Tbilisi
De laatste vogeldag is aangebroken. In de vroege ochtend rijden we naar een rotshelling waar vaker
een Oehoe gezien wordt. Na even zoeken zien we inderdaad een mooie Oehoe zitten. De poging om
een Orpheusspotvogel te zien in een bosje bij het dorp is helaas minder succesvol. Wel zien we hier
verse pootafdrukken van Wolven. We rijden vanuit het oosten richting het beroemde David Garedzja
klooster op de grens met Azerbeidzjan. Dit indrukwekkende klooster is uit een rots uitgehouwen en is
naast mooi om te zien ook leuk om vogels te kijken. Zo zien we hier opnieuw Rotsklevers, Blauwe
Rotslijster en Grijze Gors. We werken ook aan onze Azerbeidzjaanse vogellijst met een mooie lichte
fase Dwergarend die vanuit Georgië de grens overvliegt. Na een lekkere lunch rijden we door naar
Lake Jandara. Op dit meer kunnen we zelfs op onze laatste dag nog wat nieuwe soorten bijschrijven
zoals Witwangstern en Dwergstern. We komen steeds dichter bij onze eindbestemming Tbilisi, maar
rijden onderweg nog langs een nest van een Keizerarend en langs een slaapplaats met zo’n 400
Koereigers, vele 10-tallen Kwakken en enkele Dwergaalscholvers. Het absolute hoogtepunt van deze
dag en misschien wel van de reis, is meteen ook de laatste vogelplaats die we aandoen. Onze lokale
gids heeft de tip gekregen dat enkele dagen geleden bij een meer nabij Tbilisi een groepje
Jufferkraanvogels is gezien. Op hoop van zegen bezoeken we deze plek om te kijken of ze er nog
zitten. Bij het meer aangekomen zien we een leuke groep steltlopers met o.a. 42 Kleine Strandlopers
en 8 Steltkluten zitten, maar aan de oevers van het meer kunnen we geen Kraanvogels vinden. Terwijl
we naar twee spelende vosjes in het aangrenzende grasveld kijken valt ons oog op een groepje grijze
vogels: Jufferkraanvogels! Een groep van 8 Jufferkraanvogels foerageert in het kort gemaaide gras.
De vogels geven een fraaie show weg door af en toe baltssprongen te maken. Een waar spektakel om
de reis mee af te sluiten! Als goedmaker voor gisteravond komt er ook nog een Zwarte Ooievaar
overvliegen. De laatste toevoeging van onze Georgische vogellijst. We eindigen de reis met een totaal
van 207 verschillende vogelsoorten! Geen slechte score voor 9 daagjes vogels kijken!
Dag 11 – 14 mei 2018
Tbilisi – Amsterdam
Na een kort nachtje zijn we al vroeg op de luchthaven van Tbilisi voor onze vlucht terug naar
Amsterdam. Hier komt een einde aan de indrukwekkende rondreis door het mooie Georgië.
De top 5 vogelsoorten volgens de deelnemers:
1.
Jufferkraanvogels
2.
Grote Roodmus
3.
Keizerarend
4.
De groepen Roze Spreeuwen
5.
De wolken Wespendieven
Een bekende uitspraak bij vogelreizen is: “The best bird of the trip was a mammal”. En ook deze reis
was dit weer het geval. Ondanks dat de Jufferkraanvogels een mooie show weggaven, was iedereen
op de laatste dag nog steeds erg onder de indruk van onze ontmoeting met een heuse Lynx!

Vogels kijken in Kazbegi - ©Lars Buckx
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