Georgië- Batumi, Easy Birding
27 april- 5 mei
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Dag 1 27 april

Amsterdam – Tbilisi

Vertrekken op Koningsdag is een ervaring op zich. Op de stations is het druk met behoorlijk
aangeschoten mensen in het oranje en na het verzamelen vertrekken wij dan ook gauw naar de
relatieve rust bij de gates. Het is ook altijd een aparte ervaring om ’s avonds laat te vliegen. In het
vliegtuig proberen we zo goed en zo kwaad als het kan nog wat uurtjes slaap te pakken, in de
wetenschap dat we morgen in de hoge Kaukasus zullen zitten!
Dag 2 – 28 april

Tbilisi – Kazbegi

Na een lange reis en een korte nacht landen we op Tbilisi. Het begint meteen goed als we vanuit het
vliegtuig, met de gordels nog aan, een mannetje Bruine Kiekendief zien.
Het oppikken van de auto en het wisselen van het geld gaat voorspoedig en wordt begeleid door het
gezang van een groep Orthodoxe priesters die twee collega’s verwelkomen. Wikipedia leert dat het
hier om de Georgisch-Apostolische Autonome Orthodoxe Kerk (Georgisch: საქართველოს
სამოციქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია , Sakartvelos Samocikulo
Martlmadidebeli Avtok'epaluri Ek'lesia) gaat. En zo maken we meteen kennis met het Georgische
spaghetti schrift.
Op weg pakken we nog even een kleine rondtour door het oude centrum van Tbilisi mee en maken
kennis met de soms zeer aparte mix van moderne en oude architectuur. Via een weg met meer
benzine-pompen dan bomen (en er staan aardig wat bomen) verlaten we de grote stad en beginnen
meteen te stijgen.
De eerste soorten worden vanuit de auto gezien. Huis-, Boeren- en Gierzwaluwen, een Armeense
Meeuw. Bij onze eerste stop, zit een prachtig mannetje Gekraagde Roodstaart ons op te wachten, die
uitgebreid gaat zitten poseren voor de foto.

Gekraagde Roodstaart (man)

Sperwer (man)

De Balkanvliegenvanger die we hopen te zien, werkt helaas niet mee, dus we moeten het doen met
ander leuk klein spul zoals Tjiftjaffen, Fitissen en de plaatselijke ondersoort van de Zwarte Mees
(michalowskii). We leren dat heel veel vogels hier een aparte ondersoort hebben.
Paniek onder de Huismussen als een Sperwer zich in een klein bosje stort. De mussen komen er
goed vanaf, de Sperwer blijft hongerig achter.
We rijden verder door het adembenemende landschap, langzaam richting het hooggebergte. Dit is
ook te merken aan de vogelsoorten. We zien een Grote Gele Kwikstaart en een prachtige Grijze
Gors.
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Een volgende uitgebreide stop doen we bij het beroemde sovjet monument waar de Alpenkraaien en
Waterpiepers ons om de oren vliegen. Ook zien we hier de eerste sneeuw waardoor een laag
overvliegende Steppekiekendief prachtig van onderen wordt belicht.

Steppekiekendief, adult vrouw

Raaf met waterpieper

Spectaculair is ook een Raaf die voorbij komt met een Waterpieper in zijn snavel.
Net over de pas wordt de auto half verduisterd door een Vale Gier die vlak boven de weg cirkelt. Nu
nog de Lammergier, wat toch wel een doelsoort is voor velen.
Een paar bochten verder staat een groep Engelsen. We lijken op een haar na een Lammergier gemist
te hebben. Maar ons geduld wordt niet lang op de proef gesteld: BAM, er komt een mooie adult voor
de berg langszweven. Vergezeld door een stel Vale Gieren en even later ook nog een Steenarend.
Lekker hoor. Welkom in de Kaukasus!
Van de Engelsen vernemen we wel dat de big five (Kaukasich Korhoen, Kaukasisch Sneeuwhoen,
Grote Roodmus, Witkruinroodstaart, Kaukasische Bergtjiftjaf) lastig wordt, omdat het al een tijd veels
te goed weer is, waardoor de vogels veelal alweer naar hun broedgebieden hoger op de berg zijn
vertrokken.

Soviet Monument
Dag 3 – 29 april

Alpenkraai

Kazbegi

We moeten vroeg op, wat niet voor iedereen even makkelijk valt. Maar de zonsopgang bij een
kapelletje op de berghelling maakt veel goed. We worden begroet door het “Gebolder van de kippen”
oftewel het indrukwekkende geluid van de baltsende Kaukasische Berghoenders!
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Na even zoeken zien we al snel een mannetje korhoen. Hij doet een paar vreugdesprongetjes
waardoor we ook mooi het rood van zijn staart kunnen zien.
Even later krijgen we ook het Berghoen te zien. Nog wat ver weg, maar gelukkig zijn er meer en krijgt
iedereen ze goed te zien!
Als we langzaam de berg afdalen zien we een leuke groep Roodvoorhoofdkanaries, Beflijsters
(uiteraard aparte ondersoort), Grote Lijsters en een overvliegende hop.
Er zijn meerde groepen vogelaars die allemaal beneden aan de helling staan waar de Grote
Roodmussen en Witkruinroodstaarten meestal te vinden zijn. Daarom besluiten wij om een klein
paadje bovenlangs te volgen.
Gelukkig hebben we een groep met goede conditie want de klim blijkt best pittig, maar ook zeer
lonend. We zien een leuk paartje Rode Rotslijster. Opeens horen we vlak boven ons het geluid wat we
inmiddels allemaal kennen van de Berghoenders. Dat klinkt dichtbij. Zo dichtbij dat enkelen onder
leiding van de gids besluiten om nog iets hoger te klimmen, waar zij de berghoenders op enkele
tientallen meters afstand kunnen bewonderen en ze vlak over de hoofden scheren. Meestal laten de
hoenders zich niet beter dan een stipje in de telescoop zien (“ Daar zit er 1! Nee joh, dat is een steen.
Nee echt, hij beweegt…..), dus wat een fantastische ervaring om deze vogels van het hooggebergte
van zo dichtbij te mogen bewonderen.

Uitzicht over Stepantsminda (Kazbegi)

Kaukasisch Berghoen

We gaan snel naar de gieren kolonie, een dal verderop. We zijn hier net op tijd om nog wat gieren in
een groot gat te zien zitten voor de mist optrekt en alles verbergt. Veel leuke Zwarte Roodstaarten.
Tijdens een wandelingetje, zien we nog wat Grijze Gorzen en horen we een Goudvink. We proberen
deze ook te zien te krijgen, als de mist opeens optrekt en er een zeer laagvliegende Keizerarend over
komt. Fantastisch! Waarschijnlijk nu al de waarneming van de reis. Nou ja, op gedeelde plek met de
Kaukasische Berghoenders dan.
Er komt ook nog een Steppekiekendief overvliegen. En een paar honderd meter verderop zien we een
Rode Rotslijster die tot op 2 meter afstand benaderbaar is.
Terwijl wij naast de Rotslijster staan die steeds dichterbij komt, zien we door de optrekkende mist dat
een andere groep 100 meter verderop intensief naar iets staat te kijken. Onze gids maakt een
omtrekkende beweging om de Rotslijster niet te verjagen en gaat eens polshoogte nemen. Ze blijken
naar “onze” Rotslijster te kijken… De Keizerarend hadden zij ook niet gezien door de mist, terwijl die
toch echt binnen 20m over hen heen heeft moeten vliegen..
Terug bij het hostel zien we nog een slaapboom met Zwarte Wouwen. En voldaan doen wij ons
tegoed aan een overdadige Georgische maaltijd.
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Keizerarend
Dag 4 – 30 april

Rode Rotslijster (man)
Kazbegi-Batumi

We hebben een lange dag voor de boeg, want we moeten heel Georgië doorkruizen. Maar eerst nog
maar eens een stop bij een grote rotswand die er veelbelovend uitziet. Er komt een Lammergier
overvliegen, maar dat gaat zo snel dat de meesten deze niet zien. Wat een snelheid!
We lopen wat verder tussen een aantal huisjes onder de rotswand, als er opeens een hond uit een
tuin gestoven komt die tegen de gids begint te blaffen. Het gezegde over blaffende honden die niet
zouden bijten is deze hond helaas onbekend en hij probeert de gids in zijn been te grijpen. Gelukkig
komt de eigenaar, een oude koeienboer, geschrokken aan en bevrijdt de gids uit zijn benarde positie.
Met handen en voeten wordt duidelijk gemaakt dat iedereen er met de schrik vanaf is gekomen en we
denken dat de boer zijn excuses aanbiedt. Het boertje komt even later nog wel even terug met een
stevige stok die hij overhandigd als bescherming voor de volgende hond..
Met de schrik goed in de benen lopen we terug naar de rotswand, als we een apart fluitje horen.
Rotskruiper! Het duurt even, maar uiteindelijk zien we met de typische vlucht een Rotskruiper langs
“vlinderen”. En even later ontdekken we nog 2 exemplaren, omgeven door een leuk groepje
Roodvoorhoofdkanaries.
We vervolgen onze weg, maar springen snel weer uit de auto als we een groep Turkse Fraters zien.
Net weer in de auto, kunnen we er alweer uit omdat de Alpengierzwaluwen ons om de oren gieren. Zo
komen we het dal nooit uit!

Turkse Frater

Waterpieper ssp Coutellii
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Vlakbij Gori , geboorteplaats van Stalin, hebben we lunch tussen de Rotsmussen en een Hop.
Dag 5 – 1 mei Batumi
Vandaag de eerste dag op de telpost. Het grote voordeel van roofvogels is dat je er niet al te vroeg
voor uit je bed hoeft, dus we kunnen even goed bijkomen van de reis.
Het is warm weer en strak blauw, wat niet ideaal is voor de trek. Toch is er in de ochtend zeer goede
trek van Wespendieven en Zwarte Wouwen.

Wespendief (man

Wespendief(vrouw)

Voor de gids is het wel even wennen dat ze van de andere kant komen, want Batumi Raptor Count
monitort alleen de najaarstrek, maar ze komen lekker laag over en laten zich goed zien.
Een van de deelnemers weet nog een Zwarte Ooievaar op te pikken.
‘s Middags gaan we naar telpost twee. Het laatste stuk is zo steil dat we niet met de auto helemaal
naar boven komen, dus er zit niks anders op dan weer een stuk te lopen. Is dit nu ”easy birding”?
Gelukkig zijn we in de Kaukasus al goed getraind en kunnen we even later genieten van het
fenomenale uitzicht. Helaas zijn er weinig vogels, maar toch is het genieten. De krent van de dag is
waarschijnlijk de Ortolaan die vlak naast de telpost gaat zitten.

Ortolaan

Alpengierzwaluw
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Dag 6 – 2 mei Batumi Chorokhi Delta
Door het mooie weer is de delta grotendeels leeg. Maar het stikt er van de Grauwe Klauwieren. Op
bijna elk struikje zit er wel 1 of meer. We zien een groepje Witoogeenden, altijd leuk.
Een Kleine Klapekster gaat er eens goed voor zitten en we zien een flits van een Sperwergrasmus.
Purperreigers en Ralreigers laten zich wel goed zien.

Easy birding op het strand van Batumi

Op het strand zien we vele dolfijnen, zowel Gewone Dolfijnen als Tuimelaars en een paar Bruinvissen.
Allemaal in de ondersoorten specifiek voor de Zwarte Zee. Ook zien we een hoop Parelduikers en,
minder prettig, opvallend veel aangespoelde dooie dolfijnen.
Als we wegrijden zien we vanuit de auto nog leuk een adult Armeense- , Geelpoot- en een Pontische
Meeuw, die we goed kunnen vergelijken.
Eind van de middag pakken we een terrasje in Batumi en vergapen we ons aan de bizarre
architectuur alhier.
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Zwarte Zee Gewone dolfijn

Kleine Klapekster

Dag 7 – 3 mei Mtirala national Park
Over de net vernieuwde weg zijn we razendsnel boven. Gelukkig is het laatste stuk nog niet
geasfalteerd, zodat we ook nog een stukje van de authentieke ervaring mee kunnen pakken. Het
landschap is indrukwekkend. Bij de eerste stop zien we meteen Grote Gele Kwikstaarten en een
Waterspreeuw, soorten die helemaal op hun plek zijn bij de snelstromende bergrivier.

Mtirala National Park
We maken een mooie wandeling. We zijn op zoek naar de spechten, maar die blijken zeer lastig.. Wel
zeer veel Zwartkoppen, Winterkoninkjes en Merels, maar geen spechten. Tijdens de lunch horen we
wel meerdere spechten roffelen en een roepje, maar we krijgen niks te zien.
Vlak bij de waterval, een van de trekpleisters van het gebied, zien we opeens een Kleine Bonte
Specht van boom tot boom foerageren. Omdat niet iedereen hem gezien heeft, besluiten we even te
wachten. Dit blijkt een goede beslissing, want aan de overkant van het dal, zien we ver, maar
onmiskenbaar, een Witrugspecht (lokale ondersoort ‘Lillfords”, gek genoeg zonder witte rug). Ook
komt er nog een Middelste langs vliegen. Helaas gaat het allemaal erg snel, dus foto’s kunnen er niet
gemaakt worden en meer dan een flits is het niet, maar we weten in ieder geval dat de spechten er
wel zijn!
Bij een zeer schoon meertje is een familie Waterspreeuw bezig om de jongen te leren jagen..
Terug gaan we met de (zelf voortgetrokken) kabelbaan weer over de rivier.
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Waterspreeuw (juveniel)

Familie Witte Kwikstaart

Dag 8 – 4 mei Batumi
’s Ochtends gaan we weer naar telpost 1, vlak boven ons gasthuis.
Het is in het begin nog erg mistig, maar bij het watertje naast de telpost zien we vele libellen-larven,
die tot onze grote verassing aan het uitkomen zijn. Een uiterst fascinerend, maar ook enigszins
luguber gebeuren wat ons bezighoudt tot de mist optrekt. Meteen komen er leuke groepjes
Wespendief en Zwarte Wouw dichtbij over, en veel, heel veel Sperwers. En als we vertrekken voor de
lunch komt er nog een leuk groepje Balkansperwers over.
’s Middags brengen we een bezoek aan de Botanische tuinen. Hier gaan we eens lekker op een
bankje zitten. Eindelijk echt easy birding!
Een Grauwe Vliegenvanger laat zich leuk zien en even later krijgen we gezelschap van een Turkse
Boomklever die er eens goed voor gaat zitten.
Als we eind van de middag op het terras aan het strand zitten komt de uitsmijter van de reis langs: een
Griel vlak over het strand!

Platbuik (vrouw, ei-afzettend) met groene
kikker op achtergrond

Turkse Boomklever
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Checklist
Waargenomen soorten
Zomertaling - Spatula querquedula
Krooneend - Netta rufina
Tafeleend - Aythya ferina
Witoogeend - Aythya nyroca
Kaukasisch Korhoen - Lyrurus mlokosiewiczi
Kaukasisch Berghoen - Tetraogallus caucasicus
Parelduiker - Gavia arctica
Fuut - Podiceps cristatus
Zwarte Ooievaar - Ciconia nigra
Ralreiger - Ardeola ralloides
Blauwe Reiger - Ardea cinerea
Purperreiger - Ardea purpurea
Grote Zilverreiger - Ardea alba
Kleine Zilverreiger - Egretta garzetta
Aalscholver - Phalacrocorax carbo
Lammergier - Gypaetus barbatus
Wespendief - Pernis apivorus
Vale Gier - Gyps fulvus
Monniksgier - Aegypius monachus
Slangenarend - Circaetus gallicus
Keizerarend - Aquila heliaca
Steenarend - Aquila chrysaetos
Balkansperwer - Accipiter brevipes
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Sperwer - Accipiter nisus
Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus
Blauwe Kiekendief - Circus cyaneus
Steppekiekendief - Circus macrourus
Zwarte Wouw - Milvus migrans
Arendbuizerd - Buteo rufinus
Steppebuizerd - Buteo buteo vulpinus
Meerkoet - Fulica atra
Griel - Burhinus oedicnemus
Steltkluut - Himantopus himantopus
Grutto - Limosa limosa
Oeverloper - Actitis hypoleucos
Witgat - Tringa ochropus
Bosruiter - Tringa glareola
Groenpootruiter - Tringa nebularia
Dunbekmeeuw - Chroicocephalus genei
Kokmeeuw - Chroicocephalus ridibundus
Zwartkopmeeuw - Ichthyaetus melanocephalus
Pontische Meeuw - Larus cachinnans
Geelpootmeeuw - Larus michahellis
Armeense Meeuw - Larus armenicus
Grote Stern - Thalasseus sandvicensis
Rotsduif - Columba livia
Koekoek - Cuculus canorus
Alpengierzwaluw - Tachymarptis melba
Gierzwaluw - Apus apus
Bijeneter - Merops apiaster
Hop - Upupa epops
Middelste Bonte Specht - Dendrocoptes medius
Kleine Bonte Specht - Dryobates minor
Lilfords Witrugspecht - Dendrocopos leucotos lilfordi
Torenvalk - Falco tinnunculus
Grauwe Klauwier - Lanius collurio
Kleine Klapekster - Lanius minor
Gaai ssp atricapillus - Garrulus glandarius atricapillus
Ekster - Pica pica
Alpenkraai - Pyrrhocorax pyrrhocorax
Bonte Kraai - Corvus cornix
Raaf - Corvus corax
Zwarte Mees - Periparus ater
Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
Koolmees - Parus major
Oeverzwaluw - Riparia riparia
Boerenzwaluw - Hirundo rustica
Huiszwaluw - Delichon urbicum
Staartmees - Aegithalos caudatus
Staartmees ssp tephronotus - Aegithalos caudatus tephronotus
Fitis - Phylloscopus trochilus
Tjiftjaf - Phylloscopus collybita
Bergtjiftjaf ssp lorenzii - Phylloscopus sindianus lorenzii
Groene Fitis - Phylloscopus nitidus
Grote Karekiet ssp arundinaceus - Acrocephalus arundinaceus arundinaceus
Zwartkop - Sylvia atricapilla
Tuinfluiter - Sylvia borin
Sperwergrasmus - Sylvia nisoria
Grasmus - Sylvia communis
Winterkoning - Troglodytes troglodytes
Winterkoning ssp hyrcanus - Troglodytes troglodytes hyrcanus
Boomklever - Sitta europaea
Turkse Boomklever - Sitta krueperi
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Rotskruiper - Tichodroma muraria
Boomkruiper - Certhia brachydactyla
Beflijster - Turdus torquatus
Beflijster ssp amicorum - Turdus torquatus amicorum
Merel - Turdus merula
Zanglijster - Turdus philomelos
Grote Lijster - Turdus viscivorus
Grauwe Vliegenvanger - Muscicapa striata
Roodborst - Erithacus rubecula
Kleine Vliegenvanger - Ficedula parva
Zwarte Roodstaart - Phoenicurus ochruros
Zwarte Roodstaart ssp ochruros - Phoenicurus ochruros ochruros
Gekraagde Roodstaart - Phoenicurus phoenicurus
Rode Rotslijster - Monticola saxatilis
Paapje - Saxicola rubetra
Tapuit - Oenanthe oenanthe
Waterspreeuw - Cinclus cinclus
Huismus - Passer domesticus
Rotsmus - Petronia petronia
Heggenmus - Prunella modularis
Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea
Witte Kwikstaart - Motacilla alba
Duinpieper - Anthus campestris
Graspieper - Anthus pratensis
Boompieper ssp trivialis - Anthus trivialis trivialis
Waterpieper ssp coutellii - Anthus spinoletta coutellii
Vink - Fringilla coelebs
Goudvink ssp rossikowi - Pyrrhula pyrrhula rossikowi
Groenling - Chloris chloris
Turkse Frater - Linaria flavirostris brevirostris
Kneu - Linaria cannabina
Putter - Carduelis carduelis
Roodvoorhoofdkanarie - Serinus pusillus
Grauwe Gors - Emberiza calandra
Grijze Gors - Emberiza cia
Ortolaan - Emberiza hortulana

Zoogdieren:
Gewone Jakhals - Canis aureus
Kaukasische Gems - Rupicapra rupicapra caucasica
Zwarte Zee Bruinvis - Phocoena phocoena relicta
Zwarte Zee Gewone Dolfijn - Delphinus delphis ponticus
Kaukasuseekhoorn - Sciurus anomalus
amfibien/reptielen:
Dobbelsteenslang - Natrix tessellata
Boomkikker - Hyla arborea
Dagvlinders:
Koningspage - Iphiclides podalirius
Oranjetipje - Anthocharis cardamines
Klein geaderd witje - Pieris napi
Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni
luzernevlinder onbekend - Colias spec.
Atalanta - Vanessa atalanta
Distelvlinder - Vanessa cardui
Kleine vos - Aglais urticae
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Bont zandoogje - Pararge aegeria
Kleine parelmoervlinder
Nachtvlinders:
Bruine eenstaart - Drepana curvatula
Gele oogspanner - Cyclophora linearia
Grijze stipspanner - Idaea aversata
Paarsbandspanner - Rhodostrophia vibicaria
Scherphoekbandspanner - Euphyia unangulata
Varenspanner - Petrophora chlorosata
Hagedoornvlinder - Opisthograptis luteolata
Ringspikkelspanner - Hypomecis punctinalis
Dwergspanner onbekend - Eupithecia spec.
Gestreepte tandvlinder - Drymonia dodonaea
Geel beertje - Eilema sororcula
Witte tijger - Spilosoma lubricipeda
Bruine snuituil - Hypena proboscidalis
Moerasmicro-uil - Hypenodes humidalis
Boogsnuituil - Herminia grisealis
Houtspaander - Axylia putris
Haarbos - Ochropleura plecta
Zwarte-c-uil - Xestia c-nigrum
Eikenvoorjaarsuil - Orthosia miniosa
Zuringuil - Acronicta rumicis
Elzenuil - Acronicta alni
Meldevlinder - Trachea atriplicis
Levervlek - Euplexia lucipara
Zeggeboorder - Denticucullus pygmina
Donkere marmeruil - Deltote pygarga
Hazelaaruil - Colocasia coryli
Getekende gamma-uil - Macdunnoughia confusa
Drietand / Psi-uil - Acronicta tridens / psi
Pontische azalea - Rhododendron luteum
Wantsen, kevers&torren:
Grauwe schildwants - Rhaphigaster nebulosa
Bruingemarmerde schildwants - Halyomorpha halys
Heldenbok - Cerambyx cerdo

13

Georgië 27 april – 5 mei

